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Redaktøren af dette tidsskrift opdagede for 
en del år siden, at vi havde en mere end al-
mindelig kyndig brugshistoriker på Born-
holm. Karl Nielsen. Jeg kendte Karls bøger 
om »Aarsdale Husholdningsforening« og 
»Brygsara på Bornholm«, og jeg var klar 
over, at her var en mand, der kunne skrive, 
og – ikke uvæsentligt – det med et glimt i 
øjet. Jeg havde på et tidspunkt fat i »Bryg-
sara på Bornholm« – jeg tænkte, med min 
ikke bornholmske baggrund, at her var en 
bog om bornholmske brugser. Men nej. 
Bogen drejede sig om brugsuddelerne. Men 
jeg havde jo brug for at kunne slå et og an-
det op om brugserne, se hvor mange der 
havde været etc., men måtte altså gå med 
uforrettet sag!

For et par år siden foreslog jeg Historisk 
Samfunds bestyrelse, at vi i 2016 udgav et 
temabind om de bornholmske brugser. Og 
at Karl Nielsen, med sine 45 års ansættelse 
i Brugsforeningsbevægelsen, skulle være 
eneforfatter på bindet. Forslaget vakte en-
stemmig opbakning, så det var »bare« at 
gå i gang.  

Det blev til mange hyggelige stunder med 
Karl, med gennemgang af Karls meget, 

meget store arkiv om brugserne, gennem-
gang af et stort billedmateriale og af rigtig 
megen litteratur om brugsforeningsbevæ-
gelsen. Der gik nærmest også »brugser« i 
blodet på redaktøren. Vi tog fat i efteråret 
2014, disponerede, valgte billeder og arki-
valier til reproduktion etc. Og så tog Karl 
fat med en ildhu og en beundringsværdig 
stædighed. Karl skrev og skrev, alle brug-
serne fik deres eget kapitel, folk i Nyker 
skulle kunne finde historien om DERES 
brugs, ligesom folk i Vang, i Nexø, Aakir-
keby etc. 

I løbet af 2015 var indholdet på plads – 
blot havde Karl så meget materiale, at der 
var rigeligt til to bind, især hvis der skulle 
godt med illustrationer med. Vi gik på kom-
promis både med tekst og billeder, men re-
sultatet er alligevel blevet en særdeles grun-
dig fortælling om den Brugsforeningsbevæ-
gelse, som har haft uvurderlig betydning for 
det bornholmske samfund. Den tungeste af 
Andelsbevægelsens sværvægtere kan man 
sige. Brugsforeningstanken fandt både fod-
fæste blandt fiskere og arbejdere i byerne 
og blandt landbefolkningen. Fra starten 
også med en vigtig social målsætning om, 

at man klarer sig bedst i et fællesskab. No-
get af grundlaget for vor tids socialpolitik er 
lagt i den tidlige Brugsforeningsbevægelse. 
Det er en fascinerende historie at læse. Læse 
hvordan man i fællesskabets ånd kunne sik-
re hinanden gode, daglige fornødenheder til 
en fornuftig pris, tage vare på hinanden når 
økonomien var svær og sikre sig i alder-
dommen. At alkoholpolitikken har spillet 
en så påfaldende vigtig rolle i brugsernes 
tidlige historie tolker jeg også, som at man 
bekymrede sig for hinanden, ville tage vare 
om familiernes liv.

Som redaktør kan jeg ikke sige tak nok til 
Karl for en formidabel indsats. En »borger-
pligt«, som han bare måtte tage på sig! En 
vending jeg brugte, da vi skulle blive enige 
om projektet. Og som Karl stiltiende accep-
terede. Det har været en lærerig proces for 
mig, fagligt og arbejdsmæssigt. Samtlige 
tidsfrister er blevet overholdt i rigtig god 
tid, takket været Karls store ihærdighed og 
flid – og enestående viden om og interesse 
for Brugsforeningsbevægelsens historie.

Ann Vibeke Knudsen
September 2016

Forord
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Det var med stor glæde og store forvent-
ninger jeg modtog opfordringen fra Born-
holms Historiske Samfund om at skrive 
historien om den Bornholmske Brugsfor-
eningsbevægelse til udgivelse i Born-
holmske Samlinger i 2016. Vel vidende at 
det var en kæmpestor opgave jeg påtog 
mig, først og fremmest med at få samlet 
den store mængde af kildemateriale, som 
var nødvendig for at kunne få skrevet en 
bog med dette store tema.

Jeg har gennem min ansættelse i Fæl-
lesforeningen for Danmarks Brugsfor-
eninger på Rønne Afdeling i mere end 45 
år fået stor interesse for historien bag om 
brugserne på Bornholm. De har gennem 
de mange år siden »Husholdningsforenin-
gen for Nexø Kjøbstad« blev stiftet i 1875, 
haft en meget stor betydning for det born-
holmske samfund. Det er et vigtigt kapitel 
af Bornholms kulturhistorie.

Gennem mit arbejde i FDB har jeg og-
så haft muligheden for at få samlet et  
stort materiale om mange af brugserne. 
Især fik jeg fat i alt det historiske i alle de 
brugser, der måtte lukke gennem 1980’er-
ne. Så mit udgangspunkt, for at kunne 

skrive denne bog, har for så vidt været i 
orden.

Jeg havde også selv gået med planer om 
at skrive en bog om emnet, når jeg en 
gang gik på pension, men som det går for 
mange, sådan gik det også for mig – jeg 
kom aldrig i gang med arbejdet, der kom 
andre og spændende ting ind i mit liv som 
pensionist.

Derfor takkede jeg også med det samme 
ja, da redaktøren for Bornholmske Sam-
linger, Ann Vibeke Knudsen en dag hjem-
me hos mig spurgte, om jeg ville være 
med på opgaven, og jeg behøvede endda 
ikke lang betænkningstid. Her er det må-
ske på sin plads at indskyde, at jeg tidli-
gere havde skrevet en bog om Aarsdale 
Brugsforenings historie gennem 100 år, og 
at jeg også har skrevet bogen »Brygsara på 
Bornholm« i anledning af Uddelerfor-
eningens 75 års jubilæum på Bornholm. 
Derudover er det også blevet til en artikel 
om Bodilsker Brugsforening i det årlige 
kulturhistoriske skrift »Jul på Bornholm«.

Og ja – det har været en dejlig spæn-
dende opgave jeg påtog mig. I forbindelse 
med indsamling af materialer, og ikke 

mindst lån af de mange forhandlingspro-
tokoller og billeder, har jeg fået kontakt 
med mange rare og hjælpsomme menne-
sker, som har gjort alt for at hjælpe mig i 
min søgen efter kildemateriale. Oven i 
hatten har jeg også fået en masse dejlige 
samtaler med mine mange gode venner 
blandt både nuværende og tidligere udde-
lere, folkevalgte og personale. Det er ble-
vet til et væld af sjove minder og gode 
erindringer fra mit lange liv i Brugsfor-
eningsbevægelsens tjeneste – og mange 
gange er det dejlige spørgsmål kommet 
frem – »ka’ du huske den gang«. Så for 
mig har dette store arbejde været til udelt 
glæde og fornøjelse, og det har givet mig 
masser af herlige stunder. Og det er jo 
ikke en helt uvæsentlig del af livskvalite-
ten for en snart ældre pensionist som mig. 
En stor tak skal derfor lyde til alle disse 
rare og hjælpsomme personer.

Det største kildemateriale jeg har an-
vendt, og det helt nødvendige materiale, 
for at kunne skrive historien om hver en-
kelt Brugsforening her på øen, har været 
Brugsforeningernes forhandlingsproto-
koller. Alene gennemlæsning af disse 

Indledning
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mange protokoller har været et stort ar-
bejde, men så absolut også et meget spæn-
dende arbejde. Der er gemt en enorm stor 
og spændende viden om gamle tiders for-
hold i disse protokoller, ikke mindst ude i 
de små lokale samfund på øen. Det har for 
mig været yderst belærende læsning om, 
hvordan ganske almindelige mennesker, 
uden større boglig eller faglig erfaring, 
har kunnet få stiftet en Brugsforening, og 
ved et enormt, uselvisk, stort arbejde, i 
fælleskabets og andelstankens ånd, har 
kunnet få det til at fungere. Hatten af for 
alle disse mange ildsjæle. Men også de 
mange glimrende jubilæumshefter, der er 
blevet skrevet, har været flittigt brugt.

I samme forbindelse vil jeg heller ikke 
undlade at nævne de mange, mange med-
arbejdere ude i butikkerne, som gennem 
alle disse mange år har knoklet og slidt for 
at betjene alle kunder på en tilfredsstil-
lende måde. Uden dem kunne det hele jo 
slet ikke have ladet sig gøre. Så de fortje-
ner bestemt også at blive husket og min-
det.

Jeg må tilstå, at jeg ikke har kunnet få 
det hele med i denne bog, alt har jo en 

begrænsning. Det havde sidetallene i bo-
gen nok heller ikke kunnet rumme. Jeg 
mener, at jeg har fået det væsentligste i 
selve historien med for hver enkelt Brugs-
forening, hvilket har været mig magtpå-
liggende, selv om jeg godt ved, at der 
nogle steder kan være gentagelser. I nogle 
brugser har det ikke været muligt at finde 
de gamle protokoller, de er forsvundet og 
findes desværre ikke mere. Der har jeg 
alene måttet basere mit arbejde på min 
egen viden, og på ældre avisreferater og 
andre gamle kilder.

Når så stor en mængde historisk mate-
riale skal skrives ned, vil der altid kunne 
opstå fejl. Jeg håber at jeg har fået gengi-
vet historien så korrekt som overhovedet 
muligt, ellers beder jeg alle om tilgivelse, 
hvis et årstal eller en dato skulle være for-
kert. Jeg har gjort hvad jeg kunne for at få 
det så rigtigt som muligt.

Jeg er derfor bestyrelsen i Bornholms 
Historiske Samfund meget taknemlig for, 
at de har villet udgive bogen om de Born-
holmske Brugsforeninger i deres samlin-
ger. Her skal lyde en speciel stor tak til 
den nuværende redaktør for samlingerne, 

Ann Vibeke Knudsen, for et fantastisk 
godt og inspirerende samarbejde, med 
masser af gode råd og inspiration under 
vejs i processen. Uden hendes store erfa-
ring med hele opsætningen af bogen, og 
ikke mindst hele arbejdet med det enorme 
billedmateriale mm., ville resultatet ikke 
være blevet det samme.

Louisenhøj 16, Rønne, 
i september måned år 2016.
Karl Nielsen
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Jeg kan ikke skrive en beretning om brugs-
foreningsbevægelsen på Bornholm, uden 
at jeg kort er nødt til at fortælle lidt om, 
hvordan det hele startede engang, nemlig i 
byen Rochdale i England i 1844.

De fattige vævere 

Hvorfor blev Rochdalevævernes indsats 
til en verdensbevægelse?  Man har lov at 
gætte, eller måske hellere lade kendsger-
ningerne berette: Det var det parlamenta-
riske styre af foreningen. Den redelige 
udbyttedeling. Det åbne medlemskab, 
hvor man ikke tog sig af politisk eller re-
ligiøs overbevisning. Kontant betaling af 
varerne. Udsalg til almindelige dagspri-
ser. Skabelsen af en demokratisk kapital i 
foreningen. Og ikke uvæsentligt, en op-
sparing til alderdommen for medlem-
merne. Hvilke bedre argumenter kunne 
man forestille sig, hvis man ville starte en 
brugsforening? 

Sidst i 1843 forsamledes nogle få fattige 
vævere. De var uden arbejde, næsten uden 
føde, og aldeles fortvivlede over deres 
stilling i livet. De mødtes for at overveje, 
hvad de skulle gøre for at forbedre deres 
stilling som fabriksarbejdere. Fabrikan-

terne havde kapital og købmændene vare-
lagre, hvorledes skulle væverne hjælpe sig 
frem uden nogen af delene? De havde 
mod på at begynde livets kamp for egen 
regning, gøre købmænd, fabrikanter og 
kapitalister overflødige. Uden erfaring, 
kundskaber eller penge ville de selv være 
købmænd. En liste blev sendt rundt, og 
hver af deltagerne tegnede sig for en ind-
betaling på to pence (15 øre) ugentlig. 

Der havde i Rochdale i tiden før væver-
nes berømte start i 1844 været et koope-
rativt væveri, som gik fallit, ligesom de 
fleste andre kooperative arbejderforeta-
gender. Fordi de manglede både kapital 
og afsætningsmuligheder. Det geniale ved 
Rochdale-vævernes ide var, at de ville be-
gynde i den anden ende af samfundsøko-
nomien, nemlig ved at organisere forbru-
get af varer for sig selv og andre ligestil-
lede.

Når de kaldte sig for »Rochdales rede-
lige Pionerer«, hænger det vel først og 
fremmest sammen med, at der var så me-
gen vareforfalskning og snyderi med 
vægt og mål over for fattigfolk i tiden. 
Hvorimod væverne ville sælge rene og 
uforfalskede varer til medlemmerne. Det 
betød, at man med det samme fik meget 

sympati for deres foretagende. Den 24. 
oktober 1844 blev foreningen indregistre-
ret under navnet »Rochdale Forening af 
redelige Banebrydere« (The Rochdale 
Equitable Pioneers’ Society).

Hvad var så baggrunden for, at det kun-
ne lade sig gøre at starte en sådan for-
ening i datidens England, og hvor fik de 
ideen fra? Det var jo ikke noget de fattige 
vævere selv fandt på. Den væsentlige 
grund til ideen var, at der over hele Eng-
land var så meget fattigdom, arbejdsløs-
hed, utilfredshed, strejker og tumulter, på 
grund af den industrialisering, der opstod 
på den tid. Især nye maskiner i de mange 
væverier skabte mængder af arbejdsløse 
og fattige. Derfor var den nye og ukendte 
måde at organisere sin egen handel på en 
kærkommen og banebrydende tanke. 

Bag disse ideer stod selvfølgelig folk 
med indsigt i arbejdernes forfærdelige le-
vevilkår. Der kunne nævnes mange, som 
i lang tid før Rochdalebevægelsen starte-
de, havde gjort forsøg på noget lignende. 
Men alle disse gode tiltag havde lidt en 
krank skæbne. Én person, som fik stor 
betydning for Rochdalevæverne, har sik-
kert været Robert Owen, så lad os da be-
skæftige os lidt med ham.

Brugsforeningsbevægelsen
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Robert Owen var født i 1771. Han var en 
begavet dreng, som allerede kom i skole 
kun fem år gammel. Efter et par år i sko-
len, var han så dygtig, at han blev ansat 
som hjælpelærer. Han kom fra et fattigt 
hjem, så allerede som tiårig måtte han 
tage hjemmefra for at komme i lære som 
butikslærling. I en alder af blot 19 år star-
tede han for lånte penge sit eget spinderi. 
Han blev derefter driftsleder på et endnu 
større spinderi, og under en af hans man-
ge rejser, traf han datteren til ejeren af en 
af Englands største bomuldsfabrikker. De 
blev gift, og i 1799 overtog han svigerfa-
derens spinderier og væverier.

Tidligt i sit liv havde Robert Owen fået 

øjnene op for de store sociale problemer, 
der var opstået for arbejderne i forbin-
delse med industrialiseringen. Som virk-
somhedsejer gjorde han et stort arbejde 
for at forbedre vilkårene for sine ansatte. 
Især lå det ham stærkt på sinde at få af-
skaffet, at børn under ti år arbejdede på 
fabrikkerne. Han ansatte lærere, så bør-
nene kunne blive undervist. Han opret-
tede også butikker, hvor han købte varer 
hjem i store partier til en billig pris og 
solgte dem videre til sine ansatte til sam-
me pris, han selv havde givet, altså uden 
fortjeneste. Robert Owen blev senere en 
af de helt store sociale reformatorer i sam-
fundet. Her kunne jeg fylde mange sider 

med beretninger om Owens sociale enga-
gement, det vil jeg afholde mig fra. Men 
det fortælles, at det var Owens’ holdnin-
ger og tanker, der inspirerede væverne i 
Rochdale.

Vævernes brugsforening fik hurtigt 
mange nye medlemmer. I starten var der 
40 medlemmer, seks år efter, i 1850, var 
der over 600. Det betød, at de nu lejede 
hele hjørneejendommen, der hvor de 21. 
december 1844 var begyndt i en lille bag-
gårdsbutik. Så vi har vel lov til at takke 
disse vævere i Rochdale for deres initia-
tiv, fremsynethed og sammenhold, deres 
gåpåmod og tro på fremtiden. 

Denne engelske bevægelse kom til Dan-
mark i 1866, idet sognepræst Hans Chri-
stian Sonne fra Nexø tog ideen op og fik 
startet en tilsvarende brugsforening i Thi-
sted. Bevægelsen skabte siden en ny måde 
at organisere butikshandel på, til glæde og 
gavn for millioner af mennesker. Med 
tråde tilbage til denne engelske bevægelse 
har den danske brugsforeningsbevægelse 
klaret sig på bedste vis i 150 år.

Min kilde er bogen »Rochdales redelige 
Banebrydere«, skrevet i 1944 af A. Jepsen 
og Lise Harboe Jepsen. Udgivet af An-
delsudvalget i hundredeåret for stiftelsen 
af brugsforeningen i Rochdale.

Brugsforeningsbevægelsen

Den danske brugsforeningsbevægelse har 
været en af de største succeshistorier, an-
delssamarbejdet har fostret her i landet, 
og dens succes er skabt af tusindvis af 
menneskers idealisme, evne og villighed 
til at samarbejde om et fælles mål, nemlig 
at skaffe billige varer af høj kvalitet til 
sine medlemmer. Fra den spæde start 

Det var den dårligst stillede del af befolkningen, der greb ideen om forbrugsforeningerne 
og om i fællesskab at indkøbe varer og sælge dem til en billigere pris. Slippe ud af køb-
mændenes monopol og fordele et eventuelt overskud imellem sig. Foto Valdemar Myhre, 
en fattig fiskerfamilie fra Aarsdale o. 1900. Tilhører Byforeningen Svanekes Venner. 
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midt i 1800-tallet, hvor der også lå et stort 
socialt sigte for de fattigste borgere i by-
erne, til de første landbrugsforeninger, 
som mere blev stiftet i andelstankens og 
fællesskabets ånd af bønderne, gårdejere 
som husmænd, som også her klart så de 
store muligheder, der lå i samarbejdets og 
andelstankens hele grundlag.

Hans Christian Sonnes brugsforening i 
Thisted blev i 1866 startskuddet til den 
største omvæltning i dansk næringslivs 
historie. Tidligere var det udelukkende de 
store købmandsgårde i købstæderne, der 
sad på handelen overalt i landet. Nu skød 
der brugsforeninger op næsten i samtlige 
sogne og byer i Danmark. Brugsforenin-
gerne har sammen med Fællesforeningen 
for Danmarks Brugsforeninger, FDB, op 
gennem årene fået en stor, succesrig og 
central placering i det danske samfund. 
Denne succes har været til stor nytte for 
tusindvis af mennesker over hele landet 
og har været med til at skabe og forbedre 
tilværelsen i danske hjem, både i byerne 
og på landet. Der er ingen tvivl om, at 
gennem dette idealistiske og demokrati-
ske fællesskab har brugsforeningsbevæ-
gelsen været med til at bygge et rigere 
Danmark. Håbet kunne være, at dette fæl-
lesskab og denne idealisme også kunne 
holde ud i fremtiden. Men det ser sort ud. 
I dag er kunderne ligeglade med hvilket 
skilt, der sidder over indgangsdøren. Der 
er andre ting end idealisme og sammen-
hold der tæller. For blot at nævne nogle: 
beliggenhed, gode parkeringsmuligheder, 
alt i én butik, stort sortiment, og for alt i 
verden billige priser. Så betyder det ikke 
så meget, om butikken hedder Kvickly, 
Netto, Rema 1000, Brugsen, eller hvad de 
nu alle hedder. Blot må vi dog konstatere, 

at COOP og den danske brugsforenings-
bevægelse stadig er én stor, samlet magt-
faktor i dansk detailhandel. Og det er vel 
trods alt bevægelsens egen fortjeneste, at 
konkurrencen på dagligvaremarkedet nu 
er så stor som den er, til glæde for forbru-
geren. 

Den bornholmske brugsforenings-
bevægelse

Jeg må vel begynde med at skrive, at den 
bornholmske brugsforeningsbevægelses 
vugge stod i Nexø. Ja, jeg kunne vel lige 
så godt skrive, at den også stod i Thisted. 
Det var jo, som ovenfor omtalt, en »Nexø-
horra«, sognepræst Hans Christian 
Sonne, som i 1866 stiftede den første le-
vedygtige, danske brugsforening. Begge 
dele kan vel godt forsvares. Det var netop 
ved et besøg i sin fødeby Nexø, små ti år 
senere, at Hans Christian Sonne agiterede 
stærkt for, at man også skulle stifte en for-
brugsforening der. På en måde kan man 
sige, at det mere eller mindre var et til-
fælde, at det blev i Nexø, at den første 
bornholmske brugsforening blev oprettet. 
Vi ligger jo som bekendt langt fra det øv-
rige Danmark, og nyhedsspredningen 
dengang gik ikke særligt stærkt. Desuden 
hører bornholmerne ikke til de, der kaster 
sig over noget nyt, uden at tænke sig om 
en ekstra gang. Så havde det ikke været 
for præsten i Thisted, så kunne der sag-
tens være gået mange år, inden der var 
nogen, der havde taget ideen op herovre. 
Lad os være glade for, at han besluttede 
sig for at besøge sin hjemby, og at han fi k 
overtalt sin fætter, kaptajn Ole Edvard 
Sonne, til at interessere sig for brugsfor-
eningstanken. Det er de to fætre Sonne, vi 

kan takke for, at bevægelsen kom så tid-
ligt til Bornholm.

I øvrigt må man sige, at den bornholm-
ske brugsforeningsbevægelses vugge stod 
på Sydbornholm, idet de fi re første leve-
dygtige brugsforeninger stiftedes der: 

Nexø Brugsforening i 1875 
Aarsdale Brugsforening i 1879
Bodilsker Brugsforening i 1888
Snogebæk Brugsforening i 1890 

Hans Chr. Sonne, 1817-1880, sognepræst 
i Thisted, da han etablerede den første 
brugsforening i 1866. Affoto (af et portræt 
taget af en københavnerfotograf) Johan 
Hansen, Nexø.
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Der var gjort forsøg i andre egne af 
Bornholm med at få startet noget op, men 
disse forsøg holdt ikke ret længe, så luk-
kede de igen. Således blev Arbejdernes 
Forbrugsforening i Rønne stiftet i 1891. 
De havde et udsalg i Lille Ellekongstræde, 
men det lukkede igen inden for få år. Det 
samme skete i Hasle, hvor Hasle Forbrugs-
forening også blev stiftet, formentlig i 
1890. Men også den måtte lukke. Hvor 
udsalget lå, og hvornår den lukkede ved vi 
ikke. I Vestermarie Sogn blev forsøget 
også gjort i 1891, men om foreningen i det 
hele taget nåede at blive stiftet, eller det 
kun blev ved forsøget, er også uklart. Det 
bedste og længstvarende forsøg blev gjort 
i Østermarie Sogn, hvor Østermarie og 
Omegns Brugsforening blev startet i 1888. 
Den levede helt til 1929, hvor den dog gik 
konkurs og lukkede. 

Men ellers gik det ganske langsomt 
med at få udbredt tanken og ideen ud over 
Bornholm. Da vi nåede til år 1900, altså 
efter 25 års forløb, var der kun dannet ti 
levedygtige brugsforeninger på Born-
holm. De seks andre foreninger, som 
overlevede århundredskiftet var, ud over 
de fire første, følgende: 

Østermarie Brugsforening i 1888
Aarsballe og Omegns Brugsforening 

1892
Tejn og Omegns Brugsforening 1893
Allinge og Sandvig Forbrugsforening 

1895 (senere Sandvig Forbrugsfore-
ning) 

Vang og Omegns Brugsforening 1898
Nyker Brugsforening 1899

Men så kom der pludselig gang i det hele 
og nu gik det stærkt. Fra år 1900 og frem 
til 1915 blev der stiftet 17 brugsforeninger 
mere på Bornholm. Disse 17 var følgende:

Pedersker Brugsforening 1901
Rø og Omegns Brugsforening i 1901
Aaker og Aakirkeby Brugsforening 

1902
Klemensker Brugsforening i 1902
Lobbæk Brugsforening i 1902
Listed Brugsforening i 1902
Nylars og Omegns Brugsforening i 

1902
Vestermarie Brugsforening i 1902
Svaneke og Omegns Brugsforening i 

1904
Rønne Brugsforening i 1905
Arnager og Omegns Brugsforening i 

1908
Rutsker Brugsforening i 1908
Poulsker Brugsforening i 1910
Østerlars Brugsforening i 1911
Gudhjem Brugsforening i 1911
Olsker og Omegns Brugsforening i 

1912 (den havde dog eksisteret som 
en filial af Tejn Brugsforening siden 
1911)

Hasle og Omegns Brugsforening i 
1913

Allinge og Omegns Brugsforening i 
1913

Endelig kom som rosinen i pølseen-
den Stenseby Brugsforening i 1921.

Så var Bornholm også godt dækket ind. 
29 selvstændige brugsforeninger spredt 
ud over hele Bornholm. Der var vel næp-
pe et sogn eller en købstad på Bornholm, 

uden at der var mindst en brugsforening. 
I flere sogne var der mere end en. Jo, vi 
mangler måske lige Knudsker Sogn, som 
aldrig nåede at få sin forening, selv om 
der var nogle fremsynede personer, der 
prøvede at samle underskrifter nok til at 
få stiftet en Knudsker Brugsforening, 
med beliggenhed oppe over »Snorrebak-
ken«, men det blev aldrig til noget. 

Dertil kommer så det »løse«, idet flere 
af brugserne igennem årene har haft filia-
ler. Nexø har haft en speciel butik til fi-
skerne nede ved havnen. Rønne havde en 
filial i Nellikegade i Rønne Pakhusfor-
enings lokaler. Vi har haft en fuldgyldig 
brugsforening i Sandvig Feriecenter. Vi 
har endda haft en »Russerbutik«, idet 
Snogebæk Brugsforening havde en spe-
ciel butik kun for den sovjetrussiske be-
sættelsesmagt, »Den Røde Arme«, som 
var på Bornholm i 1945-1946. Uddeler 
Aage Jøker Christensen kunne prale af, at 
han, som den eneste i Danmark, havde 
været uddeler i en brugsforening kun for 
russiske soldater.

Samtlige brugsforeninger på Bornholm 
var enige om at deltage i etableringen af 
»Bornholmske Brugsforeningers Maga-
sin«, BF-Magasinet på Store Torv i Røn-
ne. Flere af brugsforeningerne i turistom-
råderne har også om sommeren haft »små 
brugser« på mange af campingpladserne. 
Derudover havde Rønne Brugsforening i 
nyere tid en filial af Kvickly Rønne ude i 
boligområdet Rønne Syd, som senere 
blev til en FDB/COOP ejet butik.

Den bornholmske brugsforeningsbevæ-
gelse må siges at have været en vigtig 
medspiller i det bornholmske samfund. 
Bornholmerne har været trofaste kunder 
i deres butikker. Da jeg var på FDB’s af-
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deling i Rønne, havde vi en tommelfin-
gerregel, som vi plejede at prale lidt med, 
når vi var til møder »ovre« på fastlandet. 
Bornholm havde dengang 1 % af Dan-
marks befolkning, men de bornholmske 
brugsforeninger havde 2 % af FDB’s sam-
lede omsætning. Hvadbehager! Læs lige 
det en gang til kære venner.

Brugsforeningsbevægelsen på Born-
holm har, sammen med den øvrige an-
delsbevægelse, som mejerier, foderstof-
forretninger, slagteri, fællesbageri og 
mange andre, haft en væsentlig betydning 
for samfundets udvikling. Det er vel ikke 
helt tilfældigt, at Bornholm i det øvrige 
land blev nævnt som »Andelsøen ude i 
Østersøen«. Det har vi bornholmere lov 
til at være lidt stolte over.

De bornholmske brugsforeninger har 
også betydet uendelig meget for udviklin-
gen på Bornholm. For folks hverdag, for 
sognets trivsel og for det sociale samvær. 
Her hentede man sine daglige fornøden-
heder, her fik man talt med naboer og gen-
boer og fik fortalt de vigtigste nyheder af 
uddeleren og de ansatte i butikken. Hel-
digvis fejrede brugserne også jubilæer, og 
i den sammenhæng blev der skrevet man-
ge jubilæumsskrifter. Her fik man samlet 
brugsforeningernes historie og fotografe-
ret butikken og de ansatte. Kulturhistori-
en blev fortalt og gemt til kommende ge-
nerationer.

Detailhandelslæbælter

Næringsloven af 1857, som trådte i kraft 
1. januar 1862, havde stor betydning, ikke 
mindst på Bornholm med hensyn til op-
rettelse af brugsforeninger uden for køb-
stæderne. Ikke i begyndelsen, men efter 

nogle år. Før næringslovens ikrafttræden 
havde købstæderne i princippet monopol 
på al handel og håndværk. Før 1857 var 
det dog tilladt at have en »Høkerbutik« på 
landet. En »Høker« måtte kun føre et me-
get beskedent sortiment af varer, som 
landbrugsprodukter, øl, salt, tran, lys, 
svovlstikker, sæbe, soda, sukker, kaffe og 
ganske få andre varer. Selvom man kunne 
få næringsbevis til disse små salgssteder, 
var der kun få af dem på Bornholm, og de 
var reelt uden større betydning.

Efter næringslovens ikrafttræden 1. ja-
nuar 1862, blev der givet visse lempelser 
med hensyn til butikker uden for byerne, 
men for at give købstæderne en vis be-

skyttelse, satte næringsloven begrænsnin-
ger for, hvor tæt på en købstad der måtte 
oprettes egentlige detailhandelsbutikker. 
Almindeligt næringsbevis, til det som ju-
ridisk betegnedes som en købmandshan-
del eller detailhandelsbutik, kunne såle-
des ikke udstedes til butikker, der lå min-
dre end 1,5 mil (11,3 km) fra nærmeste 
købstad. Det var det såkaldte »Købstæ-
dernes Læbælte«. Afstanden regnedes 
ikke fra købstadens bygrænse, men fra 
købstadens torv, hvor al handel mellem 
land og by normalt foregik. Ser man på 
kortet over Bornholm, hvor købstædernes 
læbælter er indtegnet, var det stort set 
umuligt at lægge en detailhandelsbutik 

Købmagergade, tidligere kaldet Storegade, i Nexø. Den grundmurede ejendom midt i 
gaden er pastor Hans Christian Sonnes barndomshjem. Han stiftede Danmarks første 
brugsforening i 1866, Thisted Arbejderforening. I 1968 blev der opsat en mindeplade på 
huset. Han var også den direkte årsag til at »Husholdningsforeningen for Nexø Kjøbstad« 
blev stiftet i 1875 af hans fætter, kaptajn Ole Edvard Sonne. Foto Johan Hansen o. 1880.



BRUGSFORENINGSBEVÆGELSEN

12

noget sted på øen, bortset fra et lille om-
råde i og oven over Gudhjem.

Det var her brugsforeningerne på landet 
kunne gøre brug af næringsloven. Ifølge 
Indenrigsministeriet betragtedes brugs-
foreningerne nemlig ikke som en detail-
handelsbutik som sådan, men derimod 
som en forening, hvis medlemmerne hav-
de betalt et indskud og hæftede solidarisk 
for foreningens midler. Et eventuelt over-
skud skulle fordeles ligeligt mellem for-
eningens medlemmer i forhold til deres 
køb. Hvis disse krav var opfyldt, mente 
indenrigsministeriet ikke, at det var nød-
vendigt at søge næringsbevis, og derfor 
var man ikke omfattet af næringslovens 
krav om læbæltet på 1,5 mil fra en køb-
stad. En betingelse var dog, at foreningen 
skulle sende en fuldstændig medlemsliste 
samt foreningens vedtægter til øvrigheden 
i nærmeste købstad, der som regel var by-
fogeden og senere politimesteren. Og selv-
følgelig måtte man kun fordele disse varer 
til foreningens medlemmer.

Det var selvfølgelig de store købmands-
butikker i købstæderne over hele landet, 
der var imod, at disse »Husholdningsfor-
eninger« eller »Forbrugsforeninger« frit 
kunne lægge sig hvor de ville ude i land-
distrikterne. Op gennem 1870’erne og 
1880’erne så købmændene disse forenin-
ger blomstre op over det ganske land, og 
selvfølgelig så de deres monopol med at 
drive købmandshandel med landboerne 
truet. De havde jo al handel med bønder-
ne, de aftog deres avl af korn mm., og 
bønderne lagde al deres handel af daglige 
forbrugsvarer og foderstoffer hos køb-
mændene i byerne. 

Var det et dårligt høstår, var de store 
købmænd ikke bange for at give bønderne 

kredit, og i trange tider var de heller ikke 
bange for at give dem lån mod pant i går-
den. Det kan man ved selvsyn se, ved at 
læse i de gamle skøde- og panteprotokol-
ler. Mangen en gårdejer har fået et lån på 
den måde, og gårdmændene så derfor mu-
ligheden for at komme ud af købmandens 
klemme på dem, ved at melde sig ind i 
disse nye andelsforeninger.

I de første år efter næringslovens ikraft-
træden og med indførelse af det ovenfor 
omtalte »Købstædernes Læbælte«, havde 
loven ingen betydning på Bornholm, 
hvad angik etablering af brugsforeninger, 
af den simple grund, at der ingen brugs-
foreninger blev forsøgt oprettet på øen i 
disse første år. Den første »Husholdnings-
forening« blev stiftet i Nexø i 1875, og der 

Kortet over Bornholm viser købstædernes læbælter, som de tegnede sig efter indførelsen 
af næringslovens bestemmelser 1862. Som det fremgår, var øen næsten fuldstændig 
dækket af læbælterne. Der var kun en lille plet omkring Gudhjem, hvor man frit kunne 
etablere sig med en detailhandelsbutik. 
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var ingen problemer, så vidt vi ved. Der er 
ingen korrespondance mellem hushold-
ningsforeningen og øvrigheden bevaret. 

Problemerne på Bornholm kom først,  
da man i Aarsdale fiskerleje ville starte  
en tilsvarende »Husholdningsforening«.  
Problemet var ikke selve næringsloven, 
men derimod byfoged Anders Grønlund i 
Svaneke. Han fortolkede loven på den 
måde, at han mente, at foreningen skulle 
søge om næringsbevis, for at få lov til at 
åbne et udsalg. Han mente også, at man 
ikke kunne få næringsbevis, fordi forenin-
gen lå inden for næringslovens læbælte på 
1,5 mil fra nærmeste købstad.

Det ville bestyrelsen, med formanden, 
avlsbruger Peder Rasmussen Møller i 
spidsen, ikke finde sig i, og foreningen 
klagede derfor til Indenrigsministeriet, 
som via brev til byfoged Grønlund, gav 
bestyrelsen ret i, at man ikke skulle søge 
næringsbevis, og at man som forening 
ikke hørte ind under næringslovens læ-
bælte bestemmelser. Men foreningen 
skulle selvfølgelig sende vedtægter og en 
fuldstændig medlemsliste til byfoged 
Grønlund, hvilket man straks gjorde, og 
sagen var dermed afsluttet til foreningens 
fordel. Det forsinkede blot åbningen af ud-
salget i Aarsdale med et lille års tid.

Det er også den eneste kontrovers mel-
lem myndigheder og brugsforeninger, vi 
kender til på Bornholm. I det øvrige land 
var der mange og lange stridigheder om 
oprettelse af husholdningsforeninger eller 
forbrugsforeninger. Flere endte med en 
afgørelse fra Indenrigsministeriet, og i 
sidste ende var det domstolene i landet, 
der havde det sidste ord at skulle have 
sagt. Derfor førtes der flere retssager om 
spørgsmålet vedrørende næringslovens 

bestemmelser, hvad angik brugsforenin-
gernes oprettelse inden for læbælte-af-
standen fra købstaden. Der førtes også 
retssager om, hvordan man fortolkede, 
hvornår en brugsforening kunne kaldes en 
detailhandelsbutik. 

Uden at komme nærmere ind på disse 
retssager, skal blot nævnes, at Højesteret 
ved en kendelse 7. januar 1880 slog fast, at 
oprettelse af en brugsforening, som kun 
solgte varer til sine medlemmer, og i øv-
rigt holdt sig til næringslovens bestemmel-
ser, uhindret kunne lægge sit udsalgssted 
inden for købstædernes læbælte uden at 
søge næringsbevis. Og dermed var sagen 
afgjort. 

Dette fik selvfølgelig stor betydning for 
etablering af brugsforeninger, også på 
Bornholm, hvor oprettelsen af disse for-
eninger i de følgende år frem til århundre-
deskiftet spredte sig som ringe i vandet, og 
hvor man kunne udnytte dette hul i næ-
ringsloven. Havde man derimod i Inden-
rigsministeriet, hos myndighederne og i 
domstolene fortolket loven på en anden 
måde, og holdt fast på, at en brugsforening 
var en ganske almindelig detailhandelsbu-
tik, som skulle søge næringsbevis, og 
holde sig til ordningen med næringslovens 
læbælte i forhold til købstæderne, ja så 
kunne der ikke have været åbnet en eneste 
brugsforening på Bornholm uden for køb-
stæderne, så længe loven var gældende.

I alle disse år var der masser af sager 
angående dette smuthul i næringsloven. 
Der blev ført retssager, og der blev disku-
teret både i by og på land. I Indenrigsmi-
nisteriet var man irriteret på alt dette po-
styr og forsøgte flere gange at stille æn-
dringsforslag til loven, men kunne ikke få 
gennemført noget. Der var ikke flertal i 

Landstinget for at lave loven om og få luk-
ket hullet i lovgivningen, som etablering 
af brugsforeninger i landdistrikterne le-
vede højt på. Hvad gør man så, jo man 
nedsætter selvfølgelig bare en kommissi-
on. Den kom til at hedde »Næringslovs-
kommissionen«. Den skulle kulegrave 
hele det dilemma man var havnet i, sam-
men med aktieselskabsloven og brænde-
vinsloven. Det eneste der kom ud af det 
var, at man trak sagen i langdrag, uden at 
man i Folketinget kunne blive enige om 
noget som helst.

Jeg skal nok skåne læserne for nærmere 
omtale af alle disse love og kommissioner, 
det kunne fylde en hel bog. Da man ikke i 
Folketinget kunne blive enige om at op-
hæve loven om købstædernes læbælte, så 
besluttede man i stedet, at den enkelte 
købstad kunne søge Indenrigsministeriet 
om lov til at ophæve læbæltet for deres 
område. Dette skete for Bornholms ved-
kommende i 1910.

Men fra 1914 hørte nu al handel, hånd-
værk og industri under Handelsministeri-
et. Der blev nedsat endnu et udvalg, som i 
1919 fremsatte sin betænkning til Han-
delsministeriet, og handelsminister Chri-
stopher Hage fremsatte samme år et for-
slag til lov om læbælternes ophævelse til 
Landstinget, hvor det blev vedtaget. I 1920 
blev lovforslaget fremsendt til Folketinget, 
hvor loven endelig blev vedtaget 5. februar 
1920, og loven trådte i kraft 11. februar 
1920. Dermed var den lov, som mange 
brugsforeninger over hele landet var etab-
leret under, en saga blot.

Meget mere kan læses i bogen »Nærbu-
tik og næringslovs-omgåelse«, skrevet af 
Poul Thestrup, og udgivet på Odense Uni-
versitetsforlag 1986.



14

Brugsforeningens navn
Stiftelse

Dato - år

Udsalget

åbner

Sidste

åbningsdag

Husholdningsforeningen i Nexø Kjøbstad 

Kvickly Nexø, FDB

Nexø Brugsforenings Fiskeriafdeling på havnen.

Filial i Bodilsker.

21-02-1875

21-05-1991

25-09-1962

01-07-1967

15-05-1875

01-01-1991

25-09-1962

01-07-1967

31-12-1990

Aktiv

??

03-10-1970

Aarsdale og Omegns Husholdningsforening 14-04-1879 15-03-1880 31-12-1979

Hasle Forbrugsforening før 1885 ?? efter 1890

Bodilsker Sogns Brugsforening

Blev i 1967 sammenlagt med Nexø Brugsforening 

27-09-1888

01-07-1967

1888

01-07-1967

30-06-1967

03-10-1970

Østermarie og Omegns Brugsforening 21-09-1889 02-12-1889 29-11-1929

Snogebæk og Omegns Brugsforening 11-03-1890 01-05-1890 Aktiv

Arbejdernes Forbrugsforening i Rønne 21-10-1891 11-12-1891 1894-1895

Aarsballe og Omegns Forbrugsforening 07-03-1892 ??- 04-1892 16-09-1995

Tejn og Omegns Brugsforening

Filial i Olsker, se under Olsker

05-08-1893

17-02-1911

15-10-1893

08-04-1911

Aktiv

29-06-1912

Allinge-Sandvig Forbrugsforening

Senere Sandvig og Omegns Brugsforening

Filial i Allinge

1895

1895

15-05-1895

1895

22-01-1970

1897

Vang og Omegns Brugsforening 07-12-1897 01-04-1898 31-12-1983

Nyker Brugsforening 30-11-1899 29-01-1900 Aktiv

Pedersker Brugsforening 01-04-1901 08-11-1901 Aktiv

Rø og Omegns Brugsforening 13-02-1901 20-04-1901 15-12-1990

Aaker og Aakirkeby Brugsforening

Filial i Nylars

05-03-1902 03-05-1902 Aktiv

01-05-2013

Andelsselskabet Klemens Brugsforening 19-03-1902 26-09-1902 Aktiv

Lobbæk Brugsforening 17-02-1902 24-10-1902 30-09-1972

Listed og Omegns Brugsforening 22-02-1902      05-1902 31-12-1995

BORNHOLMSKE BRUGSFORENINGER
»FRA BEGYNDELSEN TIL ENDEN«

Brugsforeningens navn
Stiftelse

Dato - år

Udsalget

åbner

Sidste

åbningsdag

Nylars og Omegns Brugsforening 07-03-1902 27-09-1902 30-09-1972

Vestermarie Brugsforening 24-02-1902 01-05-1902 Aktiv

Svaneke og Omegns Brugsforening 29-10-1904 11-03-1905 Aktiv

Rønne og Omegns Brugsforening

Overtaget som Kvickly Rønne af  FDB

Filial i Nellikegade i Rønne

Filial i Arnager

Filial i Rønne Syd i Rønne

Brugsen Rønne Syd, FDB

19-05-1905

01-01-1982

??

01-09-1968

1981

01-01-1982

09-08-1905

01-01-1982

 ??     

01-09-1968

13-08-1981

01-01-1982

31-12-1981

Aktiv

 01-07-1930

31-12-1981

31-12-1981

Aktiv

Arnager og Omegns Brugsforening

Derefter filial under Rønne Brugsforening.

Derefter optaget som FDB-butik

16-10-1908

01-09-1968

01-01-1982

?         1908

01-09-1968

01-01-1982

31-08-1968

31-12-1981

31-12-1988

Rutsker Brugsforening

Filial i Vang, se under Vang Brugsforening

06-06-1908

01-01-1984

04-12-1908

01-01-1984

03-08-1991

31-12-1984

Gudhjem og Omegns Brugsforening 22-02-1911 01-04-1911 Aktiv

Poulsker Brugsforening 25-04-1910 01-05-1911 31-08-1984

Østerlars Brugsforening 28-01-1911 09-08-1911 Aktiv

Olsker Brugsforening - var først filial under Tejn

Juridisk selvstændig forening fra

17-02-1911

29-06-1912

08-04-1911

29-06-1912

29-06-1912

31-01-1988

Hasle og Omegns Brugsforening

DB Brugsen Hasle - senere Superbrugsen, (FDB)

14-05-1913

28-04-1982

01-08-1913

01-01-1982

31-12-1981

Aktiv

Allinge og Omegns Brugsforening

Filial i Sandvig

Super Brugsen i Allinge, FDB.

17-06-1913

22-01-1970

01-01-2000

13-03-1914

22-01-1970

01-01-2000

31-12-1999

20-04-1991

Aktiv

Stenseby Brugsforening 18-07-1921 03-09-1921 31-01-1988

Østermarie Brugsforening 21-02-1930 10-04-1930 Aktiv

Nylars-Lobbæk Brugsforening

Butik i Nylars  senere filial under Aakirkeby

Butik i Lobbæk

01-10-1972

01-10-1972

01-10-1972

01-10-1972

01-10-1972

01-05-2013

30-03-1991
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Som den første brugsforening på Born-
holm, stiftedes 21. februar 1875 »Hus-
holdningsforeningen for Nexø Kjøbstad«. 
Det var ingen tilfældighed, at det blev i 
Nexø den første »Husholdningsforening« 
kom til at ligge. Ni år tidligere havde en 
»Nexøhorra«, sognepræsten Hans Chri-
stian Sonne i Thisted, stiftet den første 
levedygtige brugsforening i Danmark. 
Den fik navnet »Thisted Købstads Arbej-
derforening«.

Det var på et besøg i sin hjemby Nexø i 
sommeren 1874, at Hans Christian Sonne 
forsøgte at opildne borgerne i Nexø til at 
stifte en lignende »Husholdningsfore-
ning« i Nexø. Det var især hans fætter, 
borgerkaptajn Ole Edvard Sonne, som 
han forsøgte at opildne. Det lykkedes at få 
gjort ham interesseret, og i slutningen af 
1874 samledes på hans initiativ nogle 
mennesker, for at drøfte mulighederne for 
at starte en brugsforening i byen.

Den 21. februar 1875 indkaldte Ole Ed-
vard Sonne til et stiftende møde i det 
gamle rådhus, for at få startet en brugsfor-
ening i Nexø. 35 interesserede borgere var 

mødt frem, og man enedes om at stifte 
»Husholdningsforeningen for Nexø Kjøb-
stad«. Men der har sikkert været afholdt 
flere møder tidligere, som vi ikke kender 
noget til. Det vidner noget om, fordi ved-
tægterne havde Ole Edvard Sonne alle-
rede fået trykt til dette møde, og de blev 
vedtaget samme dag. Der blev også valgt 
en bestyrelse, som kom til at bestå af føl-
gende:

Kaptajn Ole Edvard Sonne (som blev 
valgt til formand)

Smed Hans Peter Kofoed
Snedker Hans Peter Caspersen
Fisker Christian Kofoed
Kæmner Niels Peter Andersen
Skomager Anders Andersen
Fisker Hans Peter Kjøller (som blev 

valgt til sekretær)

Senere på året blev der valgt to reviso-
rer, nemlig snedker Didrik Kjøller og fo-
tograf Johan Hansen.

Husholdingsforeningen for  
Nexø Kjøbstad

Initiativtageren til oprettelsen af Nexø 
Husholdningsforening, Ole Edvard Sonne, 
1821-1910, fætter til Hans Chr. Sonne, der 
startede Danmarks første brugsforening 
i Thisted i 1866. Ole Edvard Sonne blev 
brugsforeningens første formand 1875-
1879. Foto Chr. Neuhaus, Kbh.
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En omskiftelig tilværelse

Den 13. april 1875 ansatte bestyrelsen 
maler Jens Christian Pedersen som for-
eningens første »Udsælger«. Meget be-
kvemt kunne han nemlig også have for-
eningens »Udleveringssted« i sit hus i 
Brogade. Den 15. maj 1875 startede for-
eningen med at udlevere varer til med-
lemmerne. I begyndelsen skulle der kun 
være åbent to dage om ugen. Det har sik-
kert været hans hustru, Karen Kirstine 
Marie Pedersen, der har passet udsalget. 
Jens Christian Pedersen skulle have 4 % 
af de første 8.000 kr. i omsætning, og 3 % 
af det overskydende beløb. Omsætningen 
det første år menes ikke at have været 
mere end 4.000-5.000 kr., og der blev ud-
betalt 2½ % i overskud til medlemmerne. 
Medlemstallet menes de første år ikke at 
have været mere end et lille hundrede 
medlemmer.

Til at begynde med havde man lånt 
vægt og lodder, men ret hurtigt blev det et 
ønske, at man selv skulle have sit eget 
tidsvarende inventar, så smed Hans Peter 
Kofoed blev sendt til København, for at 
gøre de nødvendige indkøb af vægte og 
lodder. Han fik 100 kr. med sig, og turen 
gik godt. Han fik købt det han skulle, og 
kom også hjem med 48,60 kr. som han 
havde fået i overskud. Ellers er det spar-
somt, hvad vi ved om de første år, fordi 
den første forhandlingsprotokol, sammen 
med øvrige regnskabsprotokoller mm., 
brændte under det russiske bombarde-
ment i 1945. Så frem til 20. marts 1914, 
hvor protokol nr. to begynder, er det mest 
gennem mundtlige beretninger, lidt avis-
referater samt jubilæumshæfter, hvor der 
heldigvis er gode beretninger om de før-

ste år, der har været grundlaget for histo-
rien. Desuden har formanden i protokol 
nr. to nedskrevet en detailleret beretning 
med datoer om, hvornår de forskellige be-
styrelsesmedlemmer er tiltrådt. Derfor er 
vi ikke helt på bar bund angående de før-
ste, svære år.

I begyndelsen førte foreningen en om-
skiftelig tilværelse med forskellige udde-
lere, og med lige så mange forskellige 
»Udsalgssteder«. Allerede 17. december 
1877 skiftede man uddeler, og dermed 
også udleveringssted. Jens Christian Pe-

dersen ville ikke mere, Jens Caspersen 
overtog pladsen som uddeler, og butikken 
flyttede med til hjørnet af Aasen og Mor-
tensgade, hvor Jens Caspersen boede. Der 
lå udsalgsstedet indtil 31. juli 1880, hvor 
man igen skiftede uddeler og beliggen-
hed. Det var Hans Peter Caspersen som 
overtog jobbet, og butikken blev flyttet 
med til hans hus i Mortensgade.

Den 13. juni 1887 var det Jørgen Jør-
gensen, der blev uddeler, og butikken flyt-
tede igen, denne gang til hans ejendom i 
Nørregade. Der lå den i de efterfølgende 

»Husholdningsforeningen i Nexø Kjøbstad« startede sin virksomhed i denne bygning i 
Brogade 15. maj 1875. Ejendommen ejedes af foreningens første »udsælger«, maler Jens 
Chr. Pedersen. Her havde foreningen sin butik indtil 1877, hvor man flyttede til hjørnet 
af Aasen og Mortensgade. De fire første personer fra venstre er, da billedet blev taget 
afdøde Jens Christians familie: sønnen Emil Christian Pedersen, enken Karen Kirstine 
Marie Hjorth og datteren Vita Pedersen.
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tretten-fjorten år. Efter 1900 kom Nexø 
Brugsforening ind i mere stabile rammer. 
I 1901 ansatte bestyrelsen skrædder Ge-
org Jensen som ny uddeler, en stilling han 
havde til sin død i 1942. I denne periode 
gik det støt fremad for foreningen. Butik-
ken fl yttede til Havnegade, og siden 1915 
havde foreningen til huse i Nexø Pakhus-
forenings lokaler i Strandgade.

Butik i Havnegade

I 1914 fi k bestyrelsen en forespørgsel fra 
Nexø og Omegns Foderstofforretning, 
om foreningen var villig til at leje butiks-
lokaler, hvis Foderstofforretningen over-
tog ejendommen efter konkursboet over 
Østbornholms Handelshus. Der skulle et 
par generalforsamlinger og bestyrelses-
møder til, før man kunne tage stilling til 
det. Som altid blev der nedsat et udvalg. 
Udvalget beså lokalerne og fandt dem vel-
egnede. På en ny generalforsamling fi k 
bestyrelsen ikke stemmer nok, fordi man 
havde besluttet at 2/3 af de fremmødte 
skulle stemme for, så forslaget faldt til 
jorden. Bestyrelsen besluttede så at træde 
tilbage og indkaldte som konsekvens til 
en ekstraordinær generalforsamling 1. fe-
bruar 1915. Der blev valgt en ny besty-
relse, som fi k bemyndigelse til at arbejde 
videre med planerne. Det hele endte selv-
følgelig med at Nexø Brugsforening 4. 
februar 1915 underskrev en kontakt med 
Pakhusforeningen om at leje lokalerne i 
Strandgade for 1.000 kr. om året, så længe 
omsætningen var under 70.000 kr. om 
året. For hver gang omsætningen steg 
med 10.000 kr., skulle lejen sættes op med 
100 kr. om året. Hvorfor nu al denne stå-
hej, når resultatet alligevel blev som det 

blev! Man besluttede at lukke butikken 9. 
og 10. marts 1915, for at fl ytte varerne til 
den ny butik i Strandgade.

Her lå Nexø Brugsforening i mange år 
i lejede lokaler. I starten havde man haft 
gaslygter som belysning i butikken. Man 
fi k at vide, at det kunne være skadeligt for 
nogle varer. Derfor fi k foreningen i 1915 
udskiftet denne belysning med elektriske 
lamper. Foreningen fi k gratis indlagt stik-
ledning i butikken, og installatør Nyborg 
Hansen skulle have 95 kr., men så fi k man 
også, som formanden skriver i protokol-
len, »hele 8 Blus« i lokalerne. Samme år 
fi k foreningen indlagt telefon i butikken, 
så der var fremskridt i det lille foretagen-
de. Det næste tiår gik stille og roligt, uden 
de store forandringer eller nye tiltag. Den-
ne periode var præget af Første Verdens-
krig og de besværligheder, der fulgte 
med. Der var ikke ét bestyrelsesmøde el-
ler én generalforsamling, uden der blev 
snakket varemangel eller fordyrelse af 
varerne på grund af de knappe leverancer. 

I 1925 fejrede foreningen sit 50 års jubi-
læum. Da havde foreningen 550 medlem-
mer, så allerede dengang var Nexø Brugs-
forening en betydelig faktor i byens han-
delsliv. En udførlig beretning om forenin-
gens historie og status ved 50 års jubilæet 
i 1925, er fortalt af formanden i hans be-
retning på generalforsamlingen 16. juni 
1925 og nedskrevet af sekretæren i for-
handlingsprotokollen. Derudover har han 
noteret, hvem der har været foreningens 
tillidsvalgte i de første 50 år. Dejligt at 
disse ting er skrevet ned, idet de ellers 
havde været utilgængelige for os, idet den 
første forhandlingsprotokol, som anført 
ovenfor, blev ødelagt i maj 1945. Forhand-
lingsprotokol nr. to med disse oplysnin-

ger, undgik at blive brændt, fordi den blev 
opbevaret hjemme hos sekretæren. 

Opstarten af foreningen er der berettet 
om andet sted, men her gengives noget af 
det vigtigste af formandens beretning: »I 
indeværende Halvaar har vi oplevet den 
store Arbejdsstandsning og Andelsban-
kens Lukning. Det forekommer mig, at 
Bankens øverste Ledelse har handlet let-
sindigt. Tænk paa den dyre Bankbygning 
til 12½ mio. Kr., Mælkeeksporten gik det 
galt med, og saa maatte Andelsbanken 
lukke, da nogle Andelsfolk ikke vilde støt-
te den tilstrækkeligt. Det er et af de mørke 
Punkter i Andelssagens Historie. Vi har 

Husholdningsforeningens første vedtæg-
ter, trykt allerede 1874, underskrevet 20. 
februar 1875 af bestyrelsen.



1875-1991

18

ikke haft Driftslaan fra Andelsbanken, 
men 3.000 Kr. i Andele, hvilket jo er galt 
nok. Men tabet vil dog ikke mærkes saa 
meget, da vi intet Udbytte har faaet af de 
Penge de sidste Aar. Selvfølgelig skal be-
løbet jo afskrives paa Status i indeværen-
de Halvaar«.

Det reviderede Regnskab blev derefter 
oplæst af formanden, der herunder be-
mærkede, »at Resultatet i Brugsforenin-
gen kunde være bedre, hvis alle Medlem-
mer handlede trofast deri, men omtrent 
hundrede Medlemmer handler slet ikke, 
og nogle kun lidt. De øvrige handler godt 
og trofast deri«.

Omsætningen 1.10.1924-1.4.1925 blev på 
93.384 kr., bruttofortjenesten var 13.142 kr. 
7 % udbytte tilført medlemmernes konto 
med 5.339 kr. Henlagt til reservefonden 
723 kr. Medlemmernes indestående 68.511 
kr. Forskellige lån 18.350 kr. For tiden 550 
medlemmer. Her skal også lige nævnes, 
hvem der var foreningens tillidsvalgte i 
jubilæumsåret 1925: »Formand, Inkassa-
tor Lars Dam, Sekretær, Skolelærer J. T. 
Jensen. I Bestyrelsen opkræver Julius 
Holm, Gaardejer Hans Kofoed Jacobsen, 
Snedker Hans Marcher, Snedker Carl Ol-
sen, Snedker Jens Andreas Hansen, Revi-
sorer, Snedkermester Johannes Sonne og 
Smed C. A. Pedersen«.

I 1926 blev foreningen indmeldt i FDB’s 
revisionstjeneste og i 1925 skiftede for-
eningen formand, idet snedker Carl Olsen 
overtog posten efter inkassator Lars Dam. 
I 1933 fik foreningen endelig næringsbe-
vis og borgerskab, således at man måtte 
handle med ikkemedlemmer.

Ved 60 års jubilæet i 1935 holdt forenin-
gen stor fest sammen med 350 deltagere 
på Holms Hotel i Nexø. Formanden, 

snedker Carl Olsen, holdt velkomsttalen, 
og FDB’s kredsrepræsentant på Born-
holm, gårdejer Harald Brandt Nielsen, 
Bodilsker, holdt festtalen. Uddeler Georg 
Jensen sluttede med at takke bestyrelse og 
medlemmer for et godt samarbejde i de 
mange år. 

Efter flere forhandlinger med pakhusfor-
eningens bestyrelse i 1934, var butikken 
blevet moderniseret og havde fået en ny og 
præsentabel facade med to store vinduer, 
således at den i jubilæumsåret fremstod 
som en moderne butik med nyt inventar. 
Bestyrelse og uddeler så lyst på fremtiden. 
De næste mange år gik det også bare roligt 
og støt fremad. Så døde formanden Carl 
Olsen pludselig i 1939, og som ny formand 
valgtes inkassator Julius Holm. Han havde 
været medlem af bestyrelsen siden 1920, 

så det var en erfaren person, som overtog 
posten som formand. Han var ivrig forta-
ler for andelsbevægelsen generelt og tog en 
stor del af arbejdet i de besværlige tider 
under krigen med varemangel og ratione-
ringsmærker. Især efter russernes bombar-
dement i maj 1945, hvor Nexø Brugsfor-
enings butikslokaler blev fuldstændigt 
jævnet med jorden, gjorde han et stort ar-
bejde for at få udleveringen af varer op at 
stå igen i andre lokaler.

Anden Verdenskrig og tiden efter

Da den gamle, ansete uddeler, Georg Jen-
sen, døde i 1942, fortsatte hans datter, 
Kristine Jensen den daglige ledelse af bu-
tikken et årstid, hvorefter Karl Olsen kom 
hjem til fødebyen, og efter bestyrelsens 
ønske overtog uddelerposten i Nexø 
Brugsforening. Karl Olsen var søn af den 
tidligere formand, snedkermester Carl 
Olsen, og fortrolig med byen og hele dens 
befolkning. Han var udlært i Nexø Brugs-
forening under uddeler Georg Jensen, 
havde gennemgået Andelsskolens udde-
lerkursus og været medhjælper i flere 
større og moderne fynske brugsforenin-
ger, så han havde alle betingelser for at 
kunne føre en stor byforening, som Nexø 
Brugsforening efterhånden var blevet, 
fremad i en lang årrække. 

Men så kom Anden Verdenskrig og 
ødelagde det hele. Vanskeligheder med at 
skaffe varer til medlemmerne og det store 
arbejde med at fordele de knappe vare-
mængder ligeligt, gav meget arbejde og 
hovedbrud. Alene arbejdet med at sortere 
de forskellige rationeringsmærker, tælle 
dem op og indsende dem til FDB, for at få 
varer, var et stort arbejde. Alle følte jo, at 

Fra 1915 til 1945 havde foreningen til huse 
i denne ejendom i Strandgade i lokaler, 
som var lejet af Nexø Pakhusforening, som 
ejede bygningen.
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de fik for lidt og blev forfordelt, når de 
knappe mængder skulle fordeles, for slet 
ikke at tale om de mange udenlandske va-
rer, som slet ikke kunne fås mere. Men 
Karl Olsen og hans medarbejdere gjorde 
hvad de kunne for at dele sol og vind lige. 
Værst var det næsten for dem at skaffe 
mange af de særlige varer, som fiskerne 
skulle bruge for at kunne drive deres er-
hverv. Især tovværk var næsten ikke til at 
fremskaffe. Så dyrtid, rationering og va-
remangel prægede disse år.

Da foreningen 21. februar 1945 kunne 
fejre sit 70 års jubilæum, skrev formanden 
Julius Holm i forhandlingsprotokollen 
følgende: »Paa Grund af Krig og Landets 
Besættelse af fremmed Magt, og dermed 
følgende Dyrtid og Rationering, blev den-
ne Dag ikke fejret, som den burde have 
været, kun mindet med det alt overskyg-
gende Haab om, at vi inden længe maa 
være et frit, selvstændigt Danmark«.

Så kom det russiske bombardement i 
1945, og vi lader igen formanden beskrive 
den ødelæggelse, der skete med Nexø 
Brugsforening: »Dagene den 6. og 7. Maj 
1945, mens Fredsklokkerne ringede, og 
der afholdtes Takke- og Glædesfester over 
hele det øvrige Danmark for Afslutningen 
paa den store Verdenskrig, hvor Tyskland 
maatte kapitulere over for de Allierede 
Magter, blev de to mørkeste Dage i Nexø 
Byes Historie. Byen blev i de to Dage luft-
bombet af Russiske Maskiner, der lagde 
største Delen af Byen i Ruiner. Særlig blev 
Forretningskvarteret omkring Torvet helt 
ødelagt, herunder også Nexø Pakhusfor-
enings store Bygningskompleks, hvori 
Nexø Brugsforening med nye, modernise-
rede Lokaler boede som Lejer, helt øde-
lagt ved en af Bombardementet følgende 

Efter forhandling med bestyrelsen i Nexø Pakhusforening, blev butikken moderniseret 
og 29. august 1934 kunne man tage den nyindrettede butik i brug. I denne butik havde 
foreningen til huse, indtil bygningen blev totalt ødelagt i 1945. På billedet ses bestyrel-
sen for Nexø Brugsforening sammen med uddeler Georg Jensen. 

Brugsen i Nexø blev ødelagt under de russiske bombardementer i maj 1945. Det er 
bygningen bag ved kvinden.  Foreningen indrettede nødbutik i det gamle rådhus, der 
var ombygget til pakhus (yderst til venstre) og først i august 1947 kunne man åbne i nye 
lokaler. Foto tilhører Nexø Museum.
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Brand. Intet blev skaanet. Forretningens 
store Lager, samt et Beredskabslager blev 
Rov for de graadige Luer. Uddelerparret 
reddede kun hvad de havde paa Kroppen, 
da de maatte forlade Byen, der blev eva-
kueret om Aftenen den 6. Maj. Pengeska-
bet, hvori der opbevaredes forskellige 
Værdier, fandtes ved Oprydningen som en 
forkullet, værdiløs Masse. Der blev straks 
sat et omfattende Oprydningsarbejde i 
gang, og forhaabentlig vil Nexø inden 
længe rejse sig som en Fugl Føniks af 
Asken, og Nexø Brugsforening igen fort-
sætte sit arbejde til Gavn for sin store 
Medlemskreds baade fra By og Land. 
Brugsforeningen har foreløbig faaet Lo-
kaler i et gammelt Pakhus paa Havnen«.  

Foreningen boede jo som nævnt til leje 
hos Nexø og Omegns Pakhusforening, 
hvis bygninger på nær hovedbygningen 
alle nedbrændte. For at brugsforeningen 
ikke skulle gå helt i stå over en længere 
periode, måtte bestyrelsen se sig om for at 
finde et brugeligt lokale, hvorfra uddeling 
af varer kunne begynde på ny. Det var 
ikke nemt, da hele kvarteret nede ved 
havnen var ødelagt. Et gammelt pakhus 
ved havnen, for øvrigt byens tidligere 
rådhus, blev nu af Pakhusforeningen stil-
let til rådighed for Nexø Brugsforening. 
Her under de gamle, sodede bjælker, bag 
tætte luger og i kunstigt lys, foregik eks-
peditionen af kunderne i de næste to år.

Umiddelbart efter bombardementet, op-
tog Nexø Brugsforening forhandling med 
Nexø Pakhusforenings bestyrelse, om op-
førelse af en ny bygning på den gamle, 
udbrændte tomt. Da det havde været et 
gammelt ønske for foreningen, at erhverve 
sig egen ejendom, stillede brugsforenin-
gens bestyrelse et forslag om at købe 

Facaden på den ny brugs i 1947. Det er bestyrelsen foran forretningen. 

Personalet i den ny brugsforenings forretning i 1947. Til venstre ses uddeler Karl V. 
Olsen. Fotos tilhører Jytte Bræstrup Karlsen. 
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grunden. Men da dette blev afslået fra 
pakhusforeningens side, og der ikke var 
nogen passende byggeplads i nærheden, 
gik bestyrelsen med til som hidtil at leje de 
lokaler, som ville blive opført på grunden.

Efter at FDB’s Arkitektkontor havde 
udarbejdet tegninger og overslag, blev ar-
bejdet med genopførelsen overdraget til 
byggefirmaet Johs. Munch. Man regnede 
med, at bygningen kunne være færdig til 
indflytning i september 1946. Men for-
skellige forsinkelser bevirkede, at butik-
ken med tilhørende lagerbygning først 
stod færdig til indflytning 1. august 1947. 
I den gamle butik fra 1934 ejede Nexø 
Pakhusforening det væsentligste af Inven-
taret. Her skete nu en ændring, således at 
Nexø Brugsforening selv anskaffede alt 
sit Inventar. 

FDB’s Arkitektkontor udarbejdede og-
så her tegninger og overslag. Udførelsen 
blev overdraget snedkermester F. Nielsen, 
Allerslev på Sjælland, der leverede et godt 
stykke arbejde, til en efter forholdene ri-
melig pris. Den ny butik havde fem store 
udstillingsvinduer mod Strandgade, som 
nu blev et af byens mest centrale strøg 
som forbindelsen mellem torvet og hav-
nen. Nexø Brugsforening åbnede sin ny 
butik 4. august 1947. En ny epoke startede 
for foreningen og dens medlemmer, og de 
kommende år skulle vise en stabil og god 
fremgang. Det skal her lige nævnes, at 
snedkermester Johannes Sonne døde i ef-
teråret 1949. Han havde da været revisor 
for foreningen siden 1914, altså i 35 år. 

75 års jubilæum 

På jubilæumsdagen 21. februar 1950 var 
foreningen dagen igennem genstand for 

hyldest fra mange gratulanter, og dagen 
sluttede med fest på Hotel Nexø, hvor der 
var kaffebord. Poul Jensens orkester sør-
gede for den musikalske underholdning. 
Den øvrige del af programmet vekslede 
mellem taler, oplæsning og sange. Afte-
nens festtaler var FDB’s kredsrepræsen-
tant Harald Brandt Nielsen. Endvidere 
blev der talt af uddelerforeningens for-
mand, uddeler Henrik Torp Hansen, Poul-
sker Brugsforening, forretningsfører Ej-
ner Sonne, FDB’s afdeling i Rønne m.fl. 
– Brugsforeningen var med sine 75 år på 
bagen en af landets ældste og den ældste 
på Bornholm.

Selvstændig Fiskeriafdeling

Efter at foreningen var kommet godt igen-
nem efterkrigstidens vanskelige år, gik 
det bare fremad op gennem halvtredserne 
og tresserne. Omsætningen steg år for år, 
medlemmerne havde igen fået penge mel-
lem hænderne og købelysten var vendt 
tilbage. Der var opgangstider overalt i 
samfundet. Industrialiseringen var be-
gyndt efter Anden Verdenskrig og kørte 
for fuld udblæsning. Affolkningen af 
landområderne var i fuld gang, folk flyt-
tede til byerne, fordi det var der arbejdet 
fandtes, og fiskeriet gik også fremad. Alt 
dette smittede selvfølgelig af på Nexø 
Brugsforening. Da foreningen rundede år 
1960-1961 var omsætningen steget til 
2.608.216 kr. Inflationen skal så have 
æren af noget af fremgangen, priserne var 
begyndt deres himmelflugt.

I 1962 blev butikken igen moderniseret, 
så den nu fremstod som en moderne selv-
betjeningsbutik. Som noget nyt havde for-
eningen fået bygget en butik udelukkende 

for skibsproviantering. Det var en 170 m2  
ny bygning opført på et areal, som tilhør-
te pakhusforeningen. »Nexø Brugsfore-
nings Fiskeriafdeling« havde facade ud 
mod Havnegade. I kælderen var der ind-
rettet vaskerum med brusebade og hånd-
vaske og endda elstik til barbering! Det 
hele var baseret på de fremmede fiskere, 
som i stort tal fiskede i Østersøen med 
Nexø som base. Denne butik åbnede 25. 
september 1962. Butikken blev passet af 
afdelingsleder Ole Nielsen og havde sit 
eget regnskab.

Regnskabsåret 1962-1963 var det første 
hele år med adskilte regnskaber. Den to-
tale omsætning var på 3.328.444 kr., heraf 
for butikken 1.165.509 kr. og for fiskeriaf-
delingen 2.162.935 kr. Denne nybygning 
gav en tiltrængt pladsforøgelse for butiks-
lokalet i Strandgade. Da det hele bare 
kørte i olie, døde pludselig uddeler Carl 
Olsen 27. marts 1964. Bestyrelsen beslut-
tede at lade bestyrelsesmedlem og regn-
skabsfører i foreningen, Ejner Pedersen, 
ansætte som ansvarlig forretningsfører 
for Nexø Brugsforening fra 1. april 1964. 
Førstekommis Jørgen Jørgensen blev ud-
nævnt til afdelingsleder i butikken i 
Strandgade, og Ole Nielsen blev afde-
lingsleder i Fiskeribrugsen i Havnegade.

I april 1967 kom der en henvendelse fra 
Bodilsker Brugsforening om en sammen-
lægning af de to foreninger, eventuelt pr. 
1. oktober 1967. Sammen med bestyrelsen 
for Bodilsker Brugsforening blev der af-
holdt bestyrelsesmøde, hvor muligheder-
ne blev drøftet. Der skulle jo i begge for-
eninger to generalforsamlinger til, for at 
det kunne blive en realitet. Man enedes 
om at afholde den første generalforsam-
ling 13. juni 1967. Man blev også enige 
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om, at begge bestyrelser fortsatte uændret 
i hver sin forening indtil den første gene-
ralforsamling, efter at sammenslutningen 
var en realitet. Hvis sammenlægningen 
blev til noget, skulle der vælges en ny be-
styrelse med to repræsentanter for Bodil-
sker Brugsforening.

Nexø Brugsforening skulle garantere 
fortsat drift i Bodilsker, så længe den var 
rentabel, og foreningen i Bodilsker skulle 
ved sammenlægningen holde op med at 
sælge grovvarer. Sammenlægningen blev 
vedtaget på begge foreningers generalfor-
samlinger og blev en realitet fra 1. juli 
1967.

Den ny bestyrelse kom til at bestå af: 
Ernst Pedersen (formand) 
Holger Andersen 
Mogens Jacobsen 
Kaj Melnyk 
Hans E. Nielsen, Nexø 
Erik Hansen, Bodilsker 
 (næstformand) 
Knud Erik Kofoed, Bodilsker

 

Butikken i Bodilsker blev fra 1. juli 
1967 ledet af Bente Rasmussen. Ansvaret 
for den daglige ledelse var, ligesom i 
Nexø, lagt hos forretningsfører Ejner Pe-

dersen i Nexø. I disse år tumlede besty-
relsen også med planer om at få foden 
under eget bord. Måske købe ejendom-
men af Bornholms Andels Foderstoffor-
retning, som havde overtaget Pakhusfor-
eningen. Der førtes også forhandlinger 
om at købe P. Bergs bygninger. Eller finde 
et andet passende sted og opføre en ny 

Nexø Brugsforenings nyopførte butik, 170 
m2 stor, til skibsproviantering med en flot 
facade ud mod Havnen. Denne butik åb-
nede 25. september 1962. Afdelingsleder 
var Ole Nielsen.
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bygning. FDB var også med inde i disse 
forhandlinger.

Det endte med, at FDB købte A/S P. 
Berg’s bygninger i Storegade og lod dem 
rive ned for at opføre et nyt supermarked 
på grunden. Der blev indkaldt til en ekstra-
ordinær generalforsamling 13. juni 1968, 
hvor forslaget blev vedtaget med 32 stem-
mer for og en enkelt imod. Nu skete der 
virkelig noget, der ville rykke handelslivet 
i Nexø. Men Nexø Brugsforening fik ikke 
(endnu) foden under eget bord. Man havde 
simpelt hen ikke midler til at bygge så stort 
et kompleks. Foreningen skulle fortsat leje 
butikslokalerne, denne gang af FDB.

Der forestod nu et større nedrivningsar-
bejde for at få grunden ryddet, så hånd-
værkerne kunne komme i gang med at 
opføre nybyggeriet, som skulle rumme 
Nexø Brugsforenings nye supermarked. 
Jeg skal ikke her trætte læserne med be-
retninger om alt dette, men blot konstatere 
at torsdag 26. november 1970 åbnede det-
te supermarked dørene for sine kunder. På 
åbningsdagen blev der afsløret en buste af 
stifteren af Danmarks første Brugsfor-
ening i Thisted, sognepræsten Hans Chri-
stian Sonne. Busten havde tidligere stået i 
FDB’s hovedkontor i Albertslund, men var 
nu af FDB foræret til Nexø Brugsforening, 
hvor den prydede indgangspartiet til bu-
tikken. Nu var den kommet på sin rette 
plads, nemlig i Sonnes fødeby Nexø.

Den 1. februar 1970 var konsulent i 
FDB’s afdeling i Odense, Kurt Skytte 
Hansen, blevet ansat som ny uddeler for 
Nexø Brugsforening, således at det var 
ham, der var med i hele byggeperioden og 
indretningen af den ny butik. Til gengæld 
lukkede foreningen i 1970 filialen i Bodil-
sker, der ikke længere var rentabel.

Men nu var der for alvor kommet gang 
i Nexø Brugsforening. Med supermarke-
det steg omsætningen og medlemstallet 
op gennem 1970’erne. I 1973 var der såle-
des 1839 medlemmer og den samlede om-
sætning var nået op på næsten 13 mio. kr. 
hvoraf Fiskeribrugsen tegnede sig for 
godt 4 mio. kr.

I 1972 skiftede foreningen uddeler. 
Kurt Skytte Hansen var flyttet til Hasle 
Brugsforening, hvor han var blevet udde-
ler. Det var Ib Hansen, der 30. januar 1972 
overtog hvervet som uddeler i Nexø. Ib 
Hansen var udlært i Østerlars Brugsfor-
ening, men havde arbejdet i forskellige 
brugser på Sjælland. Han havde også væ-
ret konsulent for FDB, både her i landet 
og i Island. Så det var en kompetent per-
son, der blev ny uddeler. 

Endelig fod under eget bord

I 1974 købte Nexø Brugsforening bygnin-
gerne af FDB for 3,3 mio. kr. Det var før-
ste gang, foreningen ejede sin egen butik, 
selv om det da var næsten 100 år siden 
den var stiftet. Det var i Ib Hansens tid 
som uddeler, at flere af de store moderni-
seringer fandt sted. I 1977 opførte man en 
tilbygning med større udvidelse af butiks-
arealet, så butikken nu fremstod som et 
såkaldt »Dobbelt Supermarked«. Der blev 
afholdt en større reception 12. juli 1977, 
hvortil 120 gæster var inviteret. Der blev 
holdt alle de sædvanlige taler, alle lykøn-
skede Nexø Brugsforening med den ny 
butik. Der var noget at glæde sig til for 
fremtidens kunder.

I 1981 sagde Ib Hansen imidlertid far-
vel til Nexø. Han skulle til Nykøbing F., 
hvor en 1600 m2 stor Kvickly butik var 

under opførelse. Der skulle han ned og 
boltre sig. Hans plads blev samme år 
overtaget af Jens Ole Dam, som også var 
udlært i Østerlars Brugsforening. Men 
Jens Ole Dam havde, ligesom sin forgæn-
ger, også dygtiggjort sig over vandet. Han 
havde bl.a. været driftskonsulent ved 
FDB’s afdeling i Vordingborg, og han 
kom fra en stilling som økonomichef i 
FDB’s OBS Varehus i Glostrup. Det var 
altså også en kompetent uddeler, man 
havde fået fingre i.

Sådan fortsatte Nexø Brugsforening op 
gennem 1980’erne. Butikken fulgte hele 
tiden med udviklingen og blev flere gange 
moderniseret med nyt inventar, en frugt 
& grønt afdeling mm., og omsætningen 
steg stadigvæk for hvert år der gik. I 1982 
købte man af Peter Sode en 3600 m2 stor 
nabogrund med nogle ældre bygninger. 
De blev revet ned, så der blev plads til 
endnu flere biler på parkeringspladsen. I 
1984 foretog man en større udvidelse af 
butiksarealet. Slagterafdelingen fik mere 
plads og personalefaciliteterne blev bety-
deligt forbedrede.

I 1988 skiftede Nexø Brugsforening 
navn. Fra 1. maj 1988 kom butikken til at 
hedde »Kvickly Nexø«. Foreningen havde 
tilmeldt sig FDB’s butikskæde, som be-
stod af store butikker ved navn Kvickly. 
Hvis Nexø Brugsforening skulle overleve, 
var det en nødvendighed at tilslutte sig 
kæden af disse store butikker, som var 
fremtiden i dansk detailhandel. Butikken 
skulle udvides betragteligt, sortimentet 
udvides og i det hele taget skulle forenin-
gen nyde godt af de stordriftsfordele, som 
dette samarbejde indebar. Foreningen var 
stadig en selvstændig forening, blot med 
et tættere samarbejde med FDB.
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Det store byggeri kom til at koste 10 
mio. kr., et stort beløb. I forbindelse med 
byggeriet måtte den næsten 100 år gamle 
Metodistkirke lade livet. Kirken blev re-
vet ned for at give plads til udvidelsen.

Slut med selvstændigheden

Men alt dette skulle vise sig at være en for 
stor mundfuld for Nexø Brugsforening. 
Omsætningen steg ganske vist, men det 
gjorde omkostningerne også. Det første 
år efter byggeriet var der således, som for-
ventet, et betragteligt underskud, og da 
der ikke var lys forude, så bestyrelsen in-
gen anden udvej end at optage forhandlin-

ger om en eventuel fusion med FDB. »Vi 
blev fanget på det forkerte ben«, som den 
ny formand, Peter Lissau Jensen, udtalte 
på generalforsamlingen 21. maj 1991, 
hvor der skulle tages beslutning om en 
fusion med FDB. Denne beslutning blev 
vedtaget med stort flertal. Således slutte-
de Nexø Brugsforening sine dage. 

Med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 
1991 blev Nexø Brugsforening fusioneret 
med FDB og fortsatte som en FDB ejet 
butik under navnet KVICKLY NEXØ. 
Den lever stadig i bedste velgående. Men 
det er en helt anden historie, som en an-
den person, en anden gang, kan skrive en 
historie om. 

Formænd
Kaptajn Ole Edvard Sonne, 1875-1879
Malermester Jens Christian Pedersen,
 1879-1886
Jørgen Jørgensen, 1886-1886
Fisker Christen Kofod, 1886-1887
Malermester Jens Christian Pedersen, 

1887-1888
Fru Malermester Pedersen (hustru),
  1888-1905
M.A. Jensen, 1905-1915
Inkassator Lars Juul Erthmann Dam,
  1915-1925
Snedker Carl Olsen, 1925-1939
Inkassator Jens Julius Holm, 1939-1960
Harry Lassen, 1960-1964
Johannes Andersen, 1964-1966
Andreas Kofoed Pedersen, 1966-1967
Ernst Pedersen, 1967-1989
Peter Lissau Jensen, 1989-1991

Uddelere
Jens Christian Pedersen, 1875-1877
Jens Kaspersen, 1877-1880                     
Hans Peter Kaspersen, 1880-1887                     
Jørgen Jørgensen, 1887-1901                     
Georg Jensen, 1901-1942
Kristine Jensen (datter), 1942-1943
Karl V. Olsen, 1943-1964                  
Ejner Pedersen, 1964-1970

Ejner Pedersen blev 1. april 1964 ansat 
som forretningsfører for foreningen. 
Jørgen Jørgensen blev afdelingsleder for 
butiksafdelingen, og Ole Nielsen blev 
afdelingsleder for fiskeriafdelingen.

Kurt Skytte Hansen, 1970-1972                  
Ib Hansen, 1972-1981
Jens Ole Dam, 1981-1991                 

Ved åbningen af Nexø Brugsforenings nye supermarked 26. november 1970, blev der 
samtidig afsløret en buste af pastor Hans Chr. Sonne, stifteren af Danmarks første 
brugsforening i Thisted. Sonne var født i Nexø. Personerne på billedet er fra venstre: 
Ernst Pedersen, formand for Nexø Brugsforening, Lizzie Marcussen, kredsformand for 
de bornholmske brugsforeninger, Kurt Skytte Hansen, uddeler i Nexø Brugsforening og 
Tage Jensen, forretningsfører på FDB’s afdeling i Rønne. Foto Ruben Jensen.
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Da hele historien om Aarsdale Brugsfor-
ening er grundigt beskrevet i bogen »Aars-
dale Husholdningsforening gjennem 100 
år« 1879-1979, bliver omtalen her i en re-
duceret version.

Det er ikke så meget, der oplyses om ti-
den før dannelsen af »Aarsdale Hushold-
ningsforening«, udover at nogle få indbyg-
gere i Aarsdale fiskerleje mødtes 14. april 
1879 og blev enige om at starte forenin-
gen. Før det møde havde man konsulteret 
kaptajn Ole Edvard Sonne i Nexø, som var 
initiativtageren til dannelsen af »Nexø 
Husholdningsforening« i 1875, om at være 
dem behjælpelig. Herom skriver O. E. 
Sonne i sine erindringer i Bornholmske 
Samlinger 1913 således:

»Da Husholdningsforeningen i Nexø 
havde bestaaet i nogle Aar, og Aarsdale-
boeme hørte om dens gode Resultater, 
kom de til mig med Anmodning om at 
hjælpe dem ogsaa til at faa en. Her var det 
endnu nyttigere, at der stiftedes en saa-
dan, idet ingen Beboer i Aarsdale kunde 
faa nogen Varer at købe, uden de skulde 
gaa til Svaneke. Jeg opfyldte derfor deres 
Anmodning og hjalp dem at stifte deres 
Husholdningsforening og udarbejde deres 
Love. Den stiftedes i 1880 og fandt Tilslut-

ning over hele Fiskerlejet. Efter hvad jeg 
hører, skal den bære endnu bedre Resul-
tater end den i Nexø«.

Det var nemlig sådan, at før brugsen 
åbnede sit udleveringssted i Aarsdale, 
måtte Aarsdaleboerne gå den lange vej til 
Svaneke for at købe de nødvendige ting til 
husholdningen. Det var købmand Gram i 
»Hullet«, der var Aarsdaleboernes køb-
mand. Dels var han den nærmeste, og det 
betyder en hel del, når man skal gå, og 
dels var han også opkøber af de laks, de 
fangede. Den første bestyrelse blev valgt 
på det stiftende møde 14. april i 1879, og 
bestod af følgende personer: 

Snedker Peder Rasmussen 
Møller Hans Peter Mikkelsen 
Fiskehandler Christian Peter Kjær
Skomager Peder Kjøller Rasmussen
Hans Peter Munch  
Fisker Hans Peter Christensen
Fisker Jørgen Madsen

  

At der gik næsten et år, før foreningen 
åbnede udleveringsstedet, skyldtes, at da 
man efter det stiftende møde indleverede 
foreningens vedtægter samt en fuldstæn-

dig medlemsliste til byfoged Anders 
Grønlund i Svaneke, forlangte byfogeden, 
at foreningen skulle løse næringsbevis. 
Det mente bestyrelsen bestemt ikke kunne 

Aarsdale Brugsforening 1879-1979

Husholdningsforeningens første vedtæg-
ter fra 1880. Det Kongelige Bibliotek.
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være rigtigt, og man protesterede over 
denne beslutning til Indenrigsministeriet. 
Det medførte en langsommelig brevveks-
ling, idet svaret fra Indenrigsministeriet, 
via byfoged Grønlund, først forelå 29. ja-
nuar 1880. I brevet meddeltes det forenin-
gen, at der ikke skulle løses noget næ-
ringsbevis. Men derfor kom man ikke i 
gang med at uddele varer før 15. marts 
1880.

Foreningens første vedtægter

Aarsdale Husholdningsforenings første 
vedtægter fortæller os en del om, med 
hvilket formål og ud fra hvilken bag-
grund, Aarsdale Husholdningsforening 
oprettedes. Baggrunden var disse tiders 
fattige arbejder- og fiskerbefolkning, som 
i årene lige før århundredskiftet måtte 
pukle for en ringe fortjeneste. Denne dår-
lige indtjening måtte de bruge til at købe 
deres daglige livsfornødenheder for hos 
købmændene i Svaneke, ofte til meget 
høje priser. Formålet med Aarsdale Hus-
holdningsforening var derfor i fællesskab 
at købe samlet ind og fordele varerne til 
foreningens medlemmer. Formålet var 
egentlig ikke så meget at sælge varerne 
billigt, idet der helt klart står i de første 
vedtægter, at »de indkjøbte Livsfornøden-
heder udsælges til Dagens gængse Pri-
ser«. Formålet havde en langt dybere bag-
grund, nemlig at fordele det overskud, 
som ellers ville gå i de rige og mægtige 
Svaneke købmænds lommer, blandt med-
lemmerne selv i forhold til deres køb. Men 
dette at købe og sælge varer til medlem-
merne var endda ikke det endelige formål. 
Der lå et langt dybere socialt sigte i denne 
forenings stiftelse. Det var nemlig tanken, 

og dermed hele filosofien bag ideen, at det 
overskud, som salget af varer kunne frem-
bringe, godt nok skulle fordeles blandt 
medlemmerne, men hele beløbet kom ikke 
til udbetaling med det samme. Overskud-
det blev indsat på medlemmernes alder-
domskonto, således at den sum, som der-
ved frembragtes, kunne sikre medlem-
merne i alderdommen. Man må huske på, 
at den gang kendte man ikke til vore tiders 
sociale goder, for eksempel folkepension 
mm. Man havde kun sig selv og sin fami-
lie at falde tilbage på, når alderdommen 
gjorde, at man ikke længere selv kunne 
tjene til dagen og vejen. Der var kun fat-
tighjælp at få, så tanken om alderdomsop-
sparing har været besnærende og fristende 
for datidens fattige befolkning i Aarsdale, 
som den var det så mange andre steder i 
hele landet.

Hvor fik man så kapital fra til at starte 
en sådan forening? Det skete ved frivilli-
ge bidrag fra medlemmerne lige fra star-
ten. Store som små beløb blev indsat i en 
fond, som udgjorde foreningens kapital. 
Enhver var pligtig til ved indmeldelsen at 
betale én kr. i indskud. Denne krone blev 
til stadighed foreningens ejendom. Der-
udover dannedes foreningens kapital af 
aktier på 10 kr., og ethvert medlem var 
pligtig til at tegne mindst fem af disse ak-
tier, altså i alt 50 kr., men det stod med-
lemmet frit, hvor meget eller hvor lidt, 
man med det samme ville skyde ind. De 
50 kr. kunne også opnås ved, at medlem-
met i månederne maj til oktober indbe-
talte mindst 20 øre om ugen, og i måne-
derne november til april indbetalte mindst 
10 øre om ugen. 

Så foreningens midler dannedes altså 
dels af medlemmernes faste indskud, dels 

af deres frivillige indbetalinger til alder-
domsopsparingen og af foreningens ind-
vundne overskud, hvoraf medlemmernes 
andel altså også blev indsat på deres konto 
til alderdomsopsparing. De beløb, der så-
ledes kom ind på disse konti, blev tilskre-
vet 5 % af fortjenesten i foreningen, inden 
fordeling af overskuddet. Denne alder-
domskonto kunne ikke udbetales de første 
15 år, eller før et medlem var fyldt 55 år. 
Derudover blev der af overskuddet hen-
lagt 2½ % til »anskaffelse af nyttig læs-
ning og til tilvejebringelse af et fælles For-
samlings- og Læseværelse«.

Af denne fond udøvede foreningen også 
en udbredt lånevirksomhed, idet forenin-
gens medlemmer i en betrængt situation 
kunne få et lille lån. Selvfølgelig mod et 
pant, ofte i huset, hvis de var ejer af et så-
dant, men lige så ofte havde man blot skaf-
fet en kautionist, som ville garantere for 
beløbet. Mange medlemmer har i de første 
år nydt godt af denne låneordning og mod-
taget et beskedent beløb til låns. Ifølge 
regnskabsbøgerne drejede det sig ofte kun 
om lån på 30 eller måske 50 kr.

Inventarium og 
Boutiksomkostninger

Fra foreningens start i 1880 og frem til 
1904, hvor foreningen flyttede sit udsalg 
til egne lokaler i den nyopførte bygning på 
Brugsebakken, klarede man sig med me-
get beskedne midler, hvad angår udsalgs-
sted, »Inventarium« og andre »Boutiks-
omkostninger«, hvilket det følgende kan 
bevidne. Man kan dels, fra foreningens 
første regnskabsbog, og dels fra en inven-
tarliste se, hvad man startede med som det 
første »Inventarium«. Man kan også se, 
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hvad der yderligere er anskaffet de første 
år. Det er, set med nutidens øjne, meget, 
meget enkle og billige midler, man har an-
vendt for at kunne betjene fiskerlejets be-
boere.

Det første man havde brug for var selv-
følgelig »1 Stk. Disk«. Sammen med »1 
Stk. Reol« var det den største investering 
i inventar, man foretog i starten, i alt 78,67 
kr. Da alle varer dengang kom hjem i løs 
vægt og derfor blev afvejet ved salg, var 
man selvfølgelig også nødt til at anskaffe 
»1 Stk. Boutiksvægt med behørige Lod-
der«. Den kostede den nette sum af 16 kr. 
En forholdsvis stor investering var også 
købet af »1 Stk. Decimalvægt med Lodder 
til 42,35 Kr.« Da al kaffe, man købte hjem 
i starten, var rå kaffe, som det var udsæl-
gerens pligt at riste, havde man også an-
skaffet en »Kaffebrænder«. Denne første 
kaffebrænder var enten ret hurtigt blevet 
for lille eller gået itu, idet den blev udskif-
tet med en ny og bedre i 1886. Det var Chr. 
Strands Støberi i Nexø, der fremstillede 
og leverede »1 Stk. Kaffebrænder med 
Rør« til en pris af 40 kr. Til at male kaf-
febønnerne havde foreningen en kaffe-
mølle. Da der ikke fandtes elektricitet, 
blev den trukket ved håndkraft.

Som nævnt skulle alting afvejes eller 
opmåles ved salg. Der var ikke, som i vore 
dage, detailpakkede varer i farvestrålende 
emballager, nej, der anvendtes »Spidspo-
ser« og »graa Maculatur«, som leveredes 
fra Colbergs Boghandel i Rønne. Kun-
derne havde deres spånkurve med over 
armen til at bære varerne hjem. Plastik-
bæreposer, som reklamerer med »Hold 
naturen ren«, var dengang ikke nødven-
dige, man havde sin kurv, og naturen var 
ren. Til at opveje og opmåle de forskellige 

varer, blev der anskaffet »nogle forskjel-
lige Maalekar«. Bl.a. købtes »1 Stk. Halv-
tønde«, »1 Stk. Skjæppemaal«, »1 Stk. 
Halvskjæppemaal«, »1 Stk. Pæglemaal« 
og af andre trækar købtes yderligere »2 
Stk. Fjerdinger« og »1 Stk. Otting«. Man 
udvidede disse redskaber i de næste par år 
ved yderligere at anskaffe »1 Stk. Halvpot-
maal«, »1 Stk. Pottemaal«, »1 Stk. 
Tipundslod« og »1 Stk. Halvkvintlod«. 

Da salt var en meget stor artikel den-
gang, det var jo et fiskerleje, og der skulle 
meget salt til, når silden eller torsken skul-
le saltes ned til vinterbrug, så fik man lavet 
»1 Stk. Saltkasse med Bræddetragt i 2 
Dele samt 2 Underlagsbrædder til brug i 
Kjælderen«. Så har man været godt rustet 
til at kunne klare efterspørgslen efter alle 
de varer der skulle afvejes. Derudover 
havde foreningen anskaffet forskellige 
småting. Her skal nævnes i flæng: »2 Stk. 
Blikkaffedaaser«, »2 Stk. mindre Kryd-
deridaaser«, »3 Stk. Bliktragte«, »6 Stk. 
Skuffeskeer« og »2 Stk. Krukker«, »1 Stk. 
Krus« og »2 Stk. Fade«. Husholdningsfor-
eningen anskaffede også »3 Stk. Træha-
ner«, »1 Stk. Jemhane« og »10 Stk. Flasker 
til Stenolja«. Dette »inventarium« supple-
redes i 1885 med »1 Stk. Emalieret Tragt« 
til 50 øre. Man fik skam også snedker Did-
rik Hansen til at lave sig »1 Stk. ny Reol« 
til en pris af hele 9 kr. Da foreningen ud-
videde sortimentet i kaffe, var man selv-
følgelig også nødt til at købe flere »Blik-
kaffedaaser«. Jo, der blev skam hele tiden 
fulgt med i udviklingen og nyinvesteret.

I 1886 var den gruelig gal. Den gamle 
kakkelovn kunne ikke mere. Igen tog be-
styrelsen det bedste tøj på og gik til Nexø, 
for hos Chr. Strands Støberi at købe »1 
Stk. ny Kakkelovn med Rør« for 32 kr. 

Dette gav anledning til en livlig debat på 
den efterfølgende generalforsamling, hvor 
J. Kofoed foreslog, »at da Foreningen nu 
har faaet en ny Kakkelovn, og da Kul og 
Brænde var blevet dyrt, bør man tillægge 
Udsælger A. Clausen frit Brændsel i Ud-
delingslokalet, da der er saa gennemtræn-
gende koldt, naar Vinden er i Nord«. Der 
skulle imidlertid passes på, at omkostnin-
gerne ikke løb løbsk. Så ved en senere 

Kvaseskipper Mads Peter Jensen og hustru 
Ane Kirstine Jensen. Mads Peter Jensen, 
som i daglig tale kaldtes »Mads Espersen«, 
var med til at stifte Aarsdale Hushold-
ningsforening i 1879. Ægteparret havde 
medlemsnummer tre. Billedet har tilhørt 
forhenværende uddeler i Nylars Brugsfor-
ening, Otto Koch og viser hans bedstefor-
ældre. Fotograf Valdemar Myhre, Svaneke.
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afstemning afsloges indstillingen med den 
begrundelse, at »Udsælger Clausen haver 
saa stor en Løn, at han af samme kan hol-
de Uddelingslokalet opvarmet«. At man i 
øvrigt var meget sparsommelig og passe-
de på omkostningerne i de første år af for-
eningens virke, viser forbruget af nødven-
dige ting til den daglige drift. Man klarede 
sig med små midler. Det blev således nøje 
nedskrevet i kvartalsregnskaberne, hvad 
der blev forbrugt. En sådan formulering 
kunne for eksempel lyde: »Forbrugt til 
Boutikken i Kvartalet 6 Potter Stenolja«, 
(petroleum) og »Kassereren modtaget fra 
Boutikken 1 Pægl Blæk, 10 Stykker Penne 
og 25 Brevkonvolutter«. Man var nøjsom-
me dengang. For ganske små midler fik 
udsælger og bestyrelse foreningen til at 
fungere.

Varekørsel

Da Aarsdale ikke på den tid, da Aarsdale 
Husholdningsforening startede, havde no-
gen egentlig fragtforbindelse med omver-
denen, måtte alle varer til butikken hentes 
i enten Svaneke eller Nexø. I starten fore-
gik denne kørsel lidt tilfældigt med for-
skellige avlsbrugere. På generalforsamlin-
gen 21. december 1889 vedtoges for første 
gang, at »bortakkordere Varekjørslen for 
Aaret 1890«. Her citeres videre: »Vare-
kjørslen for Aaret 1890, hvad Dampskibet 
bringer som skal til Foreningen, at hente 
enten i Svanike eller Neksø, samt Kjørsel 
med tomt Returgods, bortakkorderes til 
Avlsbruger Johannes Hansen i Aarsdale, 
for en Sum af 69 Kr. skriver Sexti Ni Kro-
ner, for hele Aaret 1890, at betales pr. 
Kvartal Kr. 17,25 Øre«. I 1893 kom der et 
fordelagtigt tilbud fra vognmand Hans Pe-

ter Stange, idet han fik kørslen for hele 
året 1893 for kun 59 kr. Det var da et til-
bud, som man ikke kunne sidde overhø-
rigt. Men det efterfølgende år fik Stange 
dog 80 kr. for arbejdet, så det har nok væ-
ret et lidt lavt tilbud for at få kørslen, hvem 
ved. I kontrakten med vognmand Stange 
stod, at hvis der under transporten blev 
ødelagt varer, skulle Stange selv betale 
halvdelen af varernes værdi. Det blev en 
dyr historie for Stange i 1897, hvor hans 
vogn væltede med et læs fiskekugler af 
glas, og hvor de fleste gik itu. Det kostede 
Stange 210 kroner i erstatning til forenin-
gen, så det har været så som så med fortje-
nesten det år. 

Det første vareudbud

Hvilke varer var det så, der solgtes fra ud-
leveringsstedet i Aarsdale Husholdnings-
forening de første år?  Sortimentet var 
ikke stort, set med vore dages øjne, men 
efter datidens beskedne krav har vareud-
buddet sikkert tilfredsstillet de fleste af 
fiskerlejets beboere. Vi har i dag gennem 
nogle varebøger et glimrende middel til at 
se, hvordan dagligdagen formede sig, 
hvordan man levede og hvad man spiste 
til hverdag og fest i det lille fiskerleje.  
Da det var ganske jævne og i mange  
tilfælde også fattige borgere, som udgjor-
de husholdningsforeningens medlems-
kreds i de første år, var det ganske natur-
ligt disse menneskers daglige fornøden-
heder, der kunne købes i udleveringsste-
det dengang. 

Da Aarsdale som nævnt var et fiskerleje, 
var mange af foreningens medlemmer fi-
skere. En anden stor del af medlemmerne 
var egnens avlsbrugere. Det var naturligt, 

at det var de almindeligste dagligvarer, 
som blev efterspurgt i det lille isolerede 
samfund. Det var en selvfølge, at forenin-
gen solgte varer, som var nødvendige i 
tilberedningen af den mad, som man i 
dagligdagen satte på bordene i hjemmene. 
Det var lige så naturligt som at sælge de 
nødvendige redskaber der skulle til, når 
man skulle dyrke, fange og tilvirke disse 
produkter. Jeg vil her forsøge at give et 
lille indblik i nogle af disse livsfornøden-
heder hos familierne i Aarsdale fra for-
eningens start og i årene fremover til om-
kring 1900. 

Lad os da se, hvilket overdådigt vareud-
bud der kunne friste »Aarsdâla-madam-
merna« hin martsdag i 1880, da udleve-
ringsstedet åbnede sine døre. Er det sket 
med fristende rabattilbud som i vore dage, 
med uddeling af balloner til »bællana« og 
meget andet? Nej, den slags hørte ikke ti-
den til. Dagligdagen var ramme alvor for 
den tids befolkning, og det gjaldt om at 
kunne få dagens behov dækket. Det var 
for eksempel ikke nødvendigt med vore 
dages righoldige udvalg af forskellige va-
skepulvere. Dengang nøjedes man med 
grøn sæbe og soda, af hvilke der også 
solgtes store mængder. Soda kostede 6 øre 
pundet, og grøn sæbe 25 øre pundet. Ved 
hjælp af disse to varer og en god portion 
»knofedt« holdt man dengang rent i de 
små fiskerhjem.

Læs selv, hvilke varer butikken kunne til-
byde på åbningsdagen:

Kaffe pr. Pund 94 Øre
Kaffe pr. Pund 90 Øre
The pr. 1/8 Pund 30 Øre
Melis pr. Pund 52 Øre
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Kandis pr. Pund 58 Øre
Porturico Sukker pr. Pund 42 Øre
Rosiner pr. Pund 40 Øre
Anker Blommer pr. Pund 40 Øre
Korender pr. Pund 36 Øre
Ris pr. Pund 24 Øre
Perlesago pr. Pund 32 Øre
Kartoffelmel pr. Pund 26 Øre
Hel sort Peber pr. Pund 88 Øre
Stødt sort Peber pr. Pund 88 Øre
Hel Kanel pr. 1/10 Pund 16 Øre
Stødt Kanel pr. 1/10 Pund 11 Øre
Spegepølse pr. Pund 66 Øre
Tobak Moss Rose nr. 1 pr. 1/4 Pund 152 Øre
Tobak blå Poser pr. 1/4 Pund 80 Øre
Petroleum pr. Pot 25 Øre
Rosenglyserinsæbe pr. Stk. 24 Øre
Stødt Allehaande pr. 1/10 Pund 6 Øre
Nelliker pr. 1/10 Pund 20 Øre
Ingefær pr. 1/10 Pund 8 Øre
Laubærblade pr. 1/10 Pund 8 Øre
Kardemomme pr. Kvint 12 Øre
Citronolie pr. Kvint 16 Øre
Lyneborgsalt pr. Pund 8 Øre
Potsalt pr. Pund 6 Øre
Soda pr. Pund 6 Øre
Glandsstivelse pr. Pund 44 Øre
Stempelblaat pr. Pund 100 Øre
Tændstikker pr. Pakke 20 Øre
Blanksværte pr. Æske 8 Øre
Cikorie pr. Pund 30 Øre
Ost pr. Pund 36 Øre
Fedt pr. Pund 47 Øre
Tobak sort G. pr. Pund 72 Øre
Engelsk Skråtobak pr. 1/8 Pund 80 Øre
Mellemskrå pr. 1/8 Pund 80 Øre
Grøn Sæbe pr. Pund 25 Øre
Amerikansk Flæsk pr. Pund 50 Øre

Ovennævnte var hele sortimentet på åb-
ningsdagen den 15. marts 1880. 

Den første »Boutik«

Den 14. april 1879, da Aarsdale Hushold-
ningsforening blev stiftet, valgte man sø-
mand Jacob Peter Munch som foreningens 
første »Udsælger«, som uddeleren den-
gang kaldtes. Munch boede og ejede det 
hus, vi i dag kender som Laksegade 12, og 
som senere ejedes af købmand Børge Møl-
ler Rasmussen. I denne fem fags ejendom 
startede Aarsdale Husholdningsforening 
15. marts 1880 med udleveringen af de før-
ste varer. Hvordan den første butik har 
været indrettet fortælles der ingen steder 
noget om. Men skal vi tage udgangspunkt 
i »inventarielisten«, har der formentlig, li-

gesom i datidens andre udleveringssteder, 
kun været en disk og nogle få hylder i en 
af beboelsens stuer, og derfra har den be-
skedne uddeling af varer foregået. Det var 
dog ikke længe foreningens udsalgssted lå 
her, idet Munch holdt op med dette hverv 
allerede et par år efter, nemlig 1. juli 1882.

Butikken flyttede dog ikke ret langt, idet 
foreningen havde fået fisker Andreas 
Clausen til at have udleveringssted i sin 
ejendom og til at være »Udsælger«. Clau-
sen ejede og beboede ejendommen ved 
siden af, i dag Laksegade 10. Herfra fore-
gik vareudleveringen i de næste 22 år un-
der trange forhold og med enkle midler. 
Men her voksede foreningen sig stærkere 

Laksegade 10, hvor husholdningsforeningens udleveringssted var fra 1. juli 1882 til 1. 
oktober 1904 med ejeren af ejendommen, Andreas Clausen, som udsælger. I samme 
ejendom var der fra 1900 til 1937 desuden brevsamlingssted. Bemærk på billedet »Det 
Kongelige Danske Postvæsen’s« skilt og postkasse.



1879-1979

30

og stærkere, og her blev grundlaget lagt for 
Aarsdale Husholdningsforenings videre 
virke til gavn for dette lille fiskersamfunds 
beboere. Der var »Boutik« i stuen med 
indgang fra gaden op ad den høje trappe. I 
kælderen var der lager og her opbevaredes 
også de grovere ting og sager. I øvrigt har 
denne ejendom ikke ændret udseende ud-
vendig igennem alle disse mange år. Den 
ser ud næsten som den gjorde i 1882.

Foden under eget bord

I 1903 fødtes de første planer om at få fo-
den under eget bord. På grund af afreg-
ningsmæssige uoverensstemmelser mel-
lem udsælger Clausen og bestyrelsen, blev 
der på en ekstraordinær generalforsam-
ling 5. juni 1903 nedsat et udvalg, som 
skulle undersøge mulighederne for at for-
eningen enten kunne købe et egnet hus til 
uddelingssted eller købe en egnet grund, 
hvorpå man kunne lade opføre en ny byg-
ning. Dette byggeudvalg kom til at bestå 
af bestyrelsen samt snedker N. A. Larsen, 
snedker Chr. A. Hansen, Julius Hjorth 
Hansen, Claus Nielsen og skrædder H. 
Kofoed. Udvalget gik i gang med arbejdet 
med det samme, idet der allerede samme 
aften blev rettet henvendelse til tidligere 
udsælger Jacob Peter Munch, om forenin-
gen kunne købe hans hus, men det kunne 
ikke lade sig gøre. Der blev også samme 
aften forespurgt Hans P. Kofoed, om det 
var muligt at købe en byggegrund på hans 
løkke, men med samme negative resultat. 
Derimod blev man tilbudt at købe »Niels 
Clausens Løkke« til byggeplads. Den 12. 
juli 1903 var bestyrelsen og hele byggeud-
valget derfor samlet for at tage Niels Clau-
sens Løkke i nærmere øjesyn. Det viste 

sig da, »at den var i alle Maader uhen-
sigtsmæssig og ubekvem, nærmest for Til-
kørslen«. Man spurgte derfor fisker Hans 
Christian Olsen, om der kunne gives til-
ladelse til at få tilkørsel over hans grund, 
men Olsen ville ikke afstå en del af sin 
grund til det formål, så dermed var den 
sag afgjort, og der blev ikke nogen handel 
ud af det med Clausen. Der skete så det, at 
Carl Knudsen tilbød foreningen en byg-
gegrund på sin have til en pris af 30 øre pr. 
kvadratalen. Denne grund blev opmålt, og 
det fandtes, at der udmærket kunne ligge 
en bygning på grunden. Den eneste ulem-
pe var, at der ikke kunne blive mere end 

10-11 alen hen til Carl Knudsens egen 
stråtækte ejendom. Imidlertid var forenin-
gen også blevet tilbudt Weidick Weidich-
sens grund med hus på, og 1. august 1903 
blev der indkaldt til ekstraordinær gene-
ralforsamling, hvor 60 medlemmer mødte 
frem for at tage denne grund i øjesyn. 
Man blev enige om at købe grund og ejen-
dom, og at lade sagfører Høst i Svaneke 
udfærdige en ansøgning til amtet om til-
ladelse til at opføre en bygning på grun-
den, som skulle bruges til både bolig og 
butikslokale. Det blev også pålagt snedker 
H. Kofoed i Svaneke at udfærdige tegnin-
ger til denne nye bygning. 

Billedet er fra 1907 og måske det ældste billede af Aarsdale Husholdningsforenings ny 
ejendom på Brugsebakken. Personerne: Nr. tre fra venstre smed Carl Larsen, som 
havde sit smedeværksted på den anden side af gaden. Ved siden af står uddeler Hans 
Peter Nielsen. Billederne tilhører efterkommere af uddeleren.
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Sidst på året lå tilladelsen fra amtet, og 
der blev averteret i de bornholmske aviser 
efter tilbud på opførelse af en bygning. 5. 
december 1903 afholdtes generalforsam-
ling, hvor de indkomne tilbud blev gen-
nemgået. Der var tre tilbud fra henholds-
vis Johs. Munch i Nexø, fra Hans Kofoed 
og Hans Beck i Svaneke og fra M. J. Da-
vidsen i Svaneke. Det blev bygmester M. 
J. Davidsens tilbud man antog. Tilbuddet 
lød på 4.880 kr. med betonfodmur, og på 
5.000 kr. med granitfodmur. Det blev ved-
taget at lade bygningen opføre, og at den 
skulle opføres på granitfodmur. Det gam-
le hus, som stod på grunden, skulle nedri-
ves, og det gik man omgående i gang med. 
Udgiften til nedrivning af Weidick 
Weidicksens gamle hus beløb sig ifølge 
kassebogen til et beløb på 12,50 kr. Der-
med var en ny epoke startet i hushold-
ningsforeningens historie. Nu kunne man 
begynde at uddele varer fra eget hus. I 
mellemtiden havde bestyrelsen fået en 
ordning i stand med uddeler Clausen om 
at fortsætte endnu et år som udsælger frem 
til 1. oktober 1904. Det blev også godkendt 
på en generalforsamling, og dermed havde 
foreningen fået et pusterum, så man kun-
ne nå at få opført eget uddelingssted.

Brugsebakken

Resten af Aarsdale Brugsforenings histo-
rie foregår herefter på det sted, der nu kal-
des Brugsebakken 5 til 7. I forhandlings-
protokollen nævnes, at det var Weidick 
Weidicksens hus og grund man overtog, 
men det må bare have været en talemåde, 
idet ejendommen allerede i 1899 var over-
taget af svigersønnen, fisker Jens Nicolaj 
Jensen, og det var af ham Aarsdale Brugs-

forening købte. Den ny bygning skulle stå 
færdig senest til september 1904. 

Foreningen åbnede den ny butik nogle 
dage inde i oktober 1904, samtidig med at 
det ny uddelerpar, Hans Peter Nielsen og 
hans hustru Marie, var begyndt deres 
langvarige, og for Aarsdale Brugsfor-
ening, så værdifulde gerning 1. oktober 
1904. Bygningen var efter datidens for-
hold i Aarsdale fiskerleje en imponerende 
bygning på fem fag plus lager, opført på 
granitfodmur, hvilket jo havde kostet for-
eningen en merudgift på 120 kr. at få la-
vet. I de to første fag fra vest var der ud-
delerbolig, medens butikken udgjorde de 
resterende fag, hvoraf dørfaget udgjorde 
det midterste. I 1910 købte brugsforenin-
gen et stykke jord af smed Larsen forme-
delst 340,50 kr. Foreningen erhvervede 
også i 1911 et 40 kvadratalen stort stykke 
jord af Aarsdale Fælleseje for 50 øre pr. 
kvadratalen. Den 15. september 1906 
holdt teknikken sit indtog i brugsen, idet 
man fra den dag kunne komme i telefo-
nisk kontakt med omverdenen. Der måtte 
en ekstraordinær generalforsamling til for 
at beslutte det, men dem var man heller 
ikke så karrige med dengang.

I 1925 købte Aarsdale og Omegns 
Brugsforening, som den nu hed, naboejen-
dommen af afdøde fisker Andreas V. Ko-
foeds arvinger for 3.000 kr., med det for-
behold, at arvingernes gamle tante, Gine 
Kofoed, skulle have lov til at bo der, så 
længe hun levede. Efter købet af denne 
grund med hus på, blev det vedtaget at 
lade opføre en ny pakhusbygning, som 
skulle være 12 alen bred og have en læng-
de på 14 alen. Pakhusbygningen skulle 
ligge øst for butikken og gavlen skulle 
følge gadelinjen. 

Der skete ikke de store ændringer i tiden 
frem til 1935. Men da blev butikken æn-
dret fuldstændigt, så den fremtrådte som 
en moderne, lys og venlig butik med god 
plads og gode forhold for både personale 
og kunder. Det var FDB’s arkitektkontor, 
der havde lavet tegningerne, og butikken 
fik det kendte særpræg, som dengang ken-
detegnede 1930’ernes brugser. Selve om-
lavningen havde bygmester Jens Ipsen fra 
Aarsdale foretaget for en sum af 6.050 kr. 
Inventaret leverede bygmester Johannes 
Munch fra Nexø for 3.600 kr. Kaffemøllen 
blev købt gennem FDB, den skulle betales 
over fem år, til gengæld forpligtede for-
eningen sig til at aftage al kaffe fra FDB. 
Medens selve omlavningen stod på, havde 
man flyttet butikken op på mellemloftet i 
pakhusbygningen.

Krig og efterkrigstid

Det næste tiår blev stille og roligt, hvad 
angår udviklingen rent bygningsmæssigt. 
Brugsforeningen havde dels fået sig en 
tidssvarende butik, som kunne klare de 
næste år, og dels kom Anden Verdenskrig 
med genvordigheder og vareknaphed. 
Først efter krigen, hvor der igen begyndte 
at ske en udvikling varemæssigt, begynd-
te den siddende bestyrelse igen at tænke 
på udvidelser. Det var nu viktualievarer-
ne, der skulle have mere plads og bedre 
opbevaringsforhold, affødt dels af de nye 
veterinærlove, men også af et større salg i 
viktualievarer. For at kunne foretage udvi-
delsen, måtte nabogrundene igen stå for 
skud. Det var denne gang mod vest brug-
sen ekspanderede. Man købte i december 
1945 en trekant jord af naboen, Jens Hjorth 
Hansen, på ca. 100 kvadratalen. Skødet 
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blev først læst i 1958. Brugsen skulle lade 
opføre en mur i brysthøjde i det nye skel. 
Dette gav så plads til, at man kunne ud-
vide med fire fag mod vest i forlængelse af 
den bestående bygning. Denne udvidelse 
skulle bruges til uddelerbolig, medens en 
del af den tidligere bolig skulle anvendes 
til viktualiebutik, tilberedningsrum og 
personalerum. På loftet skulle der indret-
tes værelser, dels til uddelerparret, dels til 
personalet. I samme forbindelse blev der 
sat fire kviste på taget. Det var igen FDB’s 
arkitektkontor der udarbejdede tegninger, 
og planerne blev godkendt på en general-
forsamling 14. december 1945. Overslaget 
lød på ca. 45.000 kr. uden centralvarme-
anlæg og uden toiletter på loftet. Skulle 
det laves samtidigt, ville det koste yderli-
gere ca. 9.000 kr. Det blev vedtaget at lade 
arbejdet udføre på en gang for en samlet 
udgift på ca. 57.000 kr.

Moderniseringer af butikken

I 1956 foretog foreningen en omfattende 
modernisering af butikkens indre, som 
blev foretaget umiddelbart efter uddeler 
Knud Fiils tiltræden. Der blev indrettet en 
ny frugt & grøntafdeling. Der kom nyt og 
moderne inventar, så butikken nu frem-
stod som en moderne selvbetjenings bu-
tik. Ud over mindre og uvæsentlige æn-
dringer skete der ikke noget bygnings-
mæssigt i de følgende år. Vi skal frem til 
1965, før der skete noget igen. Da beslut-
tede man at foretage en udvidelse af butik-
ken ved at fjerne væggen mellem butikken 
og mellemloftet i pakhusbygningen. Det 
var snedkermester Knud Ipsen, der fore-
tog arbejdet. Butikken blev derved forbun-
det med loftet ved et par trin, og derved fik 

man udvidet butiksarealet med ca. 70 m2, 
således at det samlede butiksareal dermed 
kom op på ca. 175 m2. Den 1. november 
1965 kunne man tage den udvidede butik 
i brug.

Historien om  
Caroline Madsine Rasmussen

Et kapitel for sig inden for bestyrelses-
medlemmernes rækker, er historien om 
skomager Peder Kjøller Rasmussens enke. 
Hun blev valgt som bestyrelsesmedlem 1. 
oktober 1892 og ydermere til foreningens 
sekretær. Caroline Madsine Rasmussen, 
som hendes borgerlige navn rettelig var, 
virkede som sekretær til 1. januar 1903. 
Da ville hun ikke mere. Dette, at en kvin-
de blev valgt ind i bestyrelsen i en brugs-
forening dengang, var ret usædvanligt, og 
at hun ydermere blev valgt som sekretær 
var endnu mere usædvanligt. Dels var vi 
jo i en tid længe før, der var tænkt på no-
gen rødstrømpebevægelse, og dels kunne 
en hustru ikke blive valgt til bestyrelsen, 
medmindre hun var selvstændigt medlem 
af foreningen. Det var ikke almindeligt 
dengang, kun enlige kvinder og enker 
kunne være medlemmer. At det så i det 
hele taget var usædvanligt, at kvinder 
blandede sig i slige ting og sager dengang, 
gør dette kapitel til noget særligt.

Men historien har også en forhistorie. 
Caroline Madsine Rasmussens mand, 
skomager Peder Kjøller Rasmussen, hav-
de været bestyrelsesmedlem fra starten. 
Han var med til at stifte »Aarsdale Hus-
holdningsforening«, og han blev 3. okto-
ber 1880 valgt til sekretær. Han blev se-
nere, i 1884, foreningens formand, en post 
han havde til sin død 18. april 1891. Der er 

ingen tvivl om, at »Skomagerens Enke« 
har haft en betydelig indsigt i foreningens 
anliggender. Det er endog sandsynligt, at 
det har været hende, der har klaret noget 
af arbejdet for sin mand, medens han var 
sekretær og formand. Vi må jo huske på, 
at det at være formand dengang betød et 
stort arbejde med at føre nøjagtige varebø-
ger og bestille varer hjem.

Men da der efter skomagerens død hav-
de været en del fejl og mangler i de sidste 
kvartalsregnskaber og varelister, blev det 
af en del medlemmer på generalforsamlin-
gen 1. oktober 1892 foreslået, om ikke 
skomager Peder Kjøller Rasmussens enke 
kunne overtage posten som sekretær, så 
der igen kunne blive orden i sagerne, og 
hun blev derpå valgt ind i bestyrelsen. Der 
er nok ingen tvivl om, at skomager Peder 
Kjøller Rasmussens enke har været en be-
gavet kvinde, og at hun har kunnet mere 
end den almindelige ABC. Indtil andet er 
bevist, kan vi med stor sandsynlighed be-
tragte skomager Rasmussens enke, Caro-
line Madsine Rasmussen, som værende 
Danmarks første kvindelige bestyrelses-
medlem inden for brugsforeningsbevægel-
sen.

Andre Personligheder

Nogle andre personer i Aarsdale fortjener 
at blive nævnt her. Først og fremmest var 
det skolelærer Ole Anton Andersen, som i 
mere end 25 år var medlem af bestyrelsen 
i Aarsdale Brugsforening. Han blev valgt 
til bestyrelsen 1. januar 1903. Fra 19. maj 
1906 til 1. april 1928 var han tillige regn-
skabs- og forretningsfører. Ole Anton An-
dersen, der var født 4. december 1870, var 
førstelærer på den ny skole i Aarsdale. 
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Han var kommet til Aarsdale i 1901 med 
sin familie fra Østerlars. Fra 1. april 1928 
til sin død, 19. december 1933, virkede 
Andersen som revisor i brugsforeningen, 
så sammenlagt blev det til næsten 31 års 
virke for Aarsdale Brugsforening. 

Den 1. april 1928 valgtes Alfred Clau-
sen til regnskabs- og forretningsfører. Al-
fred Clausen var søn af Brugsforeningens 
tidligere uddelerpar, Andreas og Hansigne 
Clausen og boede stadig i den ejendom, 
som havde været foreningens tidligere ud-
salgssted ved havnen, og hvor der stadig 
var brevsamlingssted. Alfred Clausen var 
regnskabsfører i 25 år til sin død i 1953. 
Bestyrelsen vedtog 5. august 1953 efter 
Alfred Clausens død, at lade FDB over-
tage hele regnskabsførelsen. Det var 
FDB’s Revisionskontor i København som 
overtog hvervet.

Blandt foreningens uddelere skal næv-
nes Hans Peter Nielsen. Den 1. oktober 
1904 tiltrådte møllersvend Nielsen og hu-
struen Marie, stillingen som uddelerpar i 
Aarsdale Brugsforening. Nielsen stam-
mede fra Hasle, men havde sidst været 
møllersvend på Pilemøllen i Bodilsker. 

Vi er nu nået frem til 1922-1923. På billedet 
ses det nyopførte vindfang midt på bygnin-
gen. Det er avlsbruger Hans Christian 
Hansen, Gildesvald, der er i brugsen for at 
handle. Han bliver betjent af kommis Lud-
vig Koch. Billede i privateje.

Brugsen efter omlavning og modernise-
ring i 1935. Bemærk at den gamle kampe-
stenstrappe er blevet erstattet af en klin-
kerbelagt trappe. Facaden har fået store, 
moderne vinduer. Foto Berghagen, Nexø.
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Han var blevet antaget på generalforsam-
lingen 27. marts 1904. Der var indkommet 
otte ansøgninger til stillingen. Nielsen 
blev antaget med 62 stemmer ud af 70 
fremmødte medlemmer. Medlemmerne 
må have været ganske gode til at vurdere 
Nielsens evner og egenskaber, idet det 
skulle vise sig at være et godt valg, man 
traf på denne generalforsamling. Nielsen 
virkede nemlig som uddeler i næsten 37 
år, frem til sin død 2. juli 1941, en lang og 
for Aarsdale Brugsforening glansfuld pe-
riode. Uddeler Nielsen havde inden sin 
død ønsket at fratræde, og havde afgivet 
sin opsigelse til 1. oktober 1941, hvilket 
var blevet meddelt bestyrelsen på et møde 
7. juni. Bestyrelsen vedtog på samme mø-
de at avertere i øens dagblade efter en ny 
uddeler, som skulle tiltræde 1. oktober 
1941. Efter sin mands død passede fru Ma-
rie Nielsen butikken, godt støttet af første-
kommis Ernst Møller, i tiden frem til 1. 
oktober 1941. Tilsammen havde uddeler-
parret virket i nøjagtig 37 år i Aarsdale 
Brugsforening.

Festdage i foreningens historie

Der har også været festlige dage i Aars-
dale Brugsforenings historie. Her skal 
blandt andet berettes om de dage, hvor 
medlemmerne fejrede foreningens 25, 50 
og 75 års jubilæumsdage. Men vi skal me-

To Aarsdale-skønheder fra 1954: Ekspe-
ditrice Margit Hjorth Hansen og Aars-
dale Brugsforenings kaffemølle. Begge i 
fuld aktivitet for at betjene beboerne i 
Aarsdale fiskerleje på bedste måde.
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get længere tilbage i tiden, hvor der første 
gang berettes om, at man også dengang 
kunne samles, uden at der skulle være den 
store anledning. Den 30. januar 1887 har 
der været en festlig sammenkomst hos 
avlsbruger Johannes Hansen, idet en af de 
store grosserere i Rønne på den tid, Th. 
Rübner Wissing, havde foræret foreningen 
en »Nytaarspresang«, som bestod af »5 
Flasker Araks Essents og en ½ Flaske Bit-
ter Essents«. Denne gave bestemte besty-
relsen skulle videregives til foreningens 
medlemmer, og derfor besluttede man at 
lave en »Puns og indbyde foreningens 
medlemmer til at drikke. Tid og sted hos 
Johannes Hansen den 30. januar om efter-
middagen kl. 4-5«. Sådan!

Den første gang foreningen fejredes, 
var på dagen for de første 25 års virke. Da 
var 50 medlemmer mødt frem til den or-
dinære generalforsamling 15. marts 1905. 
Alle generalforsamlinger dengang blev 
holdt på Aarsdale gamle Skole, men i da-
gens anledning samledes man denne dag 
på »Snedker Christian Hansens Sal«. Ef-
ter at generalforsamlingen var afviklet, 
blev der serveret »lidt Toddy«. Det var el-
lers i de år, der blev drukket den navn-
kundige »Sevablødda«, når folk samledes 
til fest. Det var en sød punch, som frem-
stilledes og forhandledes af firmaet 
Munch i Nexø. Man kunne selvfølgelig 
også selv blande den, og at det var en drik 
for mandfolk, ser vi af opskriften som 
både indeholdt rom, cognac, vinsprit, kir-
sebærvin, solbærrom, pomerans og en el-
ler anden bitter essens.

Der var også fest 25 år senere, da for-
eningen fyldte 50 år. Lørdag 15. marts 
1930 om aftenen festedes der på Hotel 
Østersøen i Svaneke. Da der var mødt ikke 

færre end 290 deltagere, måtte der også 
dækkes op på forsamlingshuset Frem, idet 
hotellet ikke kunne rumme så mange. Me-
nuen lød på flæskesteg, kalvesteg med 
rødkål, sovs og kartofler, og bagefter var 
der kaffe med kager til. Bestyrelsen havde 
fordelt sig begge steder, og skolelærer An-
dersen og regnskabsfører Clausen fortalte 
løst og fast om brugsforeningen gennem 
disse 50 år. Efter spisningen samledes 
man på hotellet til en hyggelig passiar og 
en sving om til ud på natten. Der blev i 
løbet af aftenen holdt taler af blandt andre 
forretningsfører Roslyng fra FDB i Røn-
ne. 

Den 15. marts 1955 var der atter kaldt 

sammen til fest. Anledningen var, at det 
var 75 år siden foreningen åbnede sin før-
ste butik. Bestyrelsen var om formiddagen 
samlet i butikken for at modtage gratulan-
ter. Om aftenen var 325 deltagere samlede 
i Ibsker forsamlingshus omkring de fest-
ligt pyntede kaffeborde. Konsulent i FDB, 
Hans Christensen, fortalte om brugsfor-
eningsbevægelsens historie. Under kaffen 
blev der yderligere holdt taler af forret-
ningsfører Ejner Sonne, FDB i Rønne, 
samt af de tidligere formænd Hans Svend-
sen, Thygegård og Eskild Hjorth, Strand-
ly. Underholdningen var lagt i hænderne 
på Søster og Villy Andersen fra Aakirke-
by. 

Billedet er taget efter en omfattende modernisering af butikkens indre i 1956, som blev 
foretaget umiddelbart efter uddeler Knud Fiils tiltræden. Fra højre ses uddelerparret 
Herdis og Knud Fiil, Frede Pedersen og Margit Hjorth Hansen. På den anden side af 
disken er der livlig handel og masser af kunder. Billederne tilhører familien Fiil.
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Enden på det hele

Aarsdale Brugsforenings sidste formand 
var gårdejer Peder Hansen, Aspesgård. 
Peder Hansen blev valgt ind i bestyrelsen 
6. december 1967 og sad i bestyrelsen til 
den bitre ende. Hansen blev valgt til for-
mand første gang på bestyrelsesmødet 11. 
december 1970, hvor han efterfulgte Ju-
lius Mortensen på posten. Dette hverv 
havde han til 4. januar 1974, hvor han bad 
sig fritaget. På bestyrelsesmødet 12. de-
cember 1977 valgtes Peder Hansen igen, 
og han sluttede sin gerning for Aarsdale 
Brugsforening 31. december 1979, da 
brugsforeningen ikke kunne klare sig læn-
gere. 100 år var gået siden Aarsdale Hus-
holdningsforening var blevet stiftet, med 
skiftende formænd, som alle havde gjort 

et stort stykke arbejde for at få foreningen 
til at fungere. Dette var blot ikke nok i de 
sidste år af foreningens historie, der skulle 
have været taget andre midler i anvendelse 
for at redde foreningen, midler som de sid-
ste bestyrelser ikke rådede over.

Den 1. maj 1977 tiltrådte førstekommis 
i Snogebæk Brugsforening, Keld Madsen, 
som ny uddeler i Aarsdale Brugsforening. 
Keld Madsen havde stået i lære hos ud-
deler Oluf Westh i Nyker Brugsforening. 
Efter en kort periode i Pedersker Brugs-
forening samt et ophold på Andelsskolen i 
Middelfart, var han havnet i Snogebæk 
Brugsforening, hvorfra han som nævnt 
kom til Aarsdale Brugsforening. Den 26. 
juni 1978 modtog bestyrelsen imidlertid 
en opsigelse fra Keld Madsen, som øn-
skede at fratræde stillingen 31. juli 1978.

Bestyrelsen havde fået overtalt medar-
bejder i brugsen, Konny Knudsen, til at 
påtage sig hvervet i en forsøgsperiode på 
et år. Konny Knudsen gjorde sammen 
med sin mand, Svend Erik Knudsen, en 
stor og prisværdig indsats for at brugsen 
skulle kunne bevares for fremtidens bebo-
ere i fiskerlejet. Det store stykke arbejde 
var desværre forgæves og det kan man 
kun beklage. Konny Knudsen måtte der-
for, som Aarsdale Brugsforenings sidste 
uddeler, være med til at afvikle den brugs-
forening, som hun i 1960 havde stået i 
lære som ekspeditrice i. Butikken lukkede 
31. december 1979. Ejendommen blev i 
1980 overtaget af Aarsdale Borgerfor-
ening, som i samarbejde med Nexø Kom-
mune indrettede det gamle »Brygsahuset« 
til medborgerhus og bibliotek.

Formænd 

Snedker Peder Rasmussen Møller, 
 1879-1884
Skomager Peder Kjøller Rasmussen,
  1884-1891
Snedker Niels Peder Møller, 1891-1906
Gårdejer Jens Peter Hansen, Saltholms-

gård, 1906-1922
Fiskehandler Christian Møller, 
 1922-1942
Proprietær Hans Svendsen, Thygegård,
 1942-1946
Fisker og røgeriejer Jacob Hjorth Hansen, 

1946-1946
Avlsbruger Eskild Hjorth, Strandly, 
 1946-1947

Fisker og røgeriejer Jacob Hjorth Hansen, 
1948-1952

Avlsbruger Eskild Hjorth, Strandly, 
 1952-1954
Fisker og røgeriejer Jacob Hjorth Hansen, 

1954-1967
Avlsbruger Julius Mortensen, Kodal,
 1967-1970
Gårdejer Peder Hansen, Aspesgård, 
 1970-1974
Fiskeskipper Jenus Hjorth Hansen, 
 1974-1976
Fuldmægtig Poul Ravn Nielsen, 
 1976-1977
Gårdejer Peder Hansen, Aspesgård, 
 1977-1979

»Udsælgere« og Uddelere

Jacob Peter Munch, 1880-1882
Andreas Clausen, 1882-1904
Hans Peter Nielsen, 1904-1941
(Fru Marie Nielsen passede butikken
  frem til 1. oktober 1941)
Knud Højegård, 1941-1953
Elmer Grønvald, 1953-1956
Knud Fiil, 1956-1959
Knud Erik Jensen, 1959-1969
Ole Brandt Børgesen, 1969-1972
Torben Truelsen, 1972-1977
(Fra den 3/3 til den 30/4 passede første-
kommis i Svaneke Brugsforening Bent 
Møller butikken)
Keld Madsen, 1977-1978
Konny Knudsen, 1978-1979
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For mere end 125 år siden begyndte den 
første landbrugsforening sit virke på 
Bornholm. Det var gårdejerne og avls-
brugerne i Bodilsker Sogn, der gik og 
tumlede med planer om at stifte en »For-
brugsforening« i sognet. De har sandsyn-
ligvis været inspireret af de gode resulta-
ter, som de to »Husholdningsforeninger«
i Nexø købstad og Aarsdale fi skerleje 
havde opnået, og af tidens andelstanker 
i almindelighed. Al handel på Bornholm, 
på den tid, var jo samlet i købstæderne, 
hvor det især var de store købmandsgår-
de, som formidlede både købet af land-
brugets produkter, og salget af de dag-
lige livsfornødenheder til landboerne i 
sognet.

En af årsagerne til denne koncentra-
tion af al handel i byerne, er udførligt 
behandlet i afsnittet om »Næringsloven 
af 1857«, med tilhørende »Læbælte« for 
købstæderne. Men bl.a. i Bodilsker Sogn 
udnyttede man det hul, der var i loven, 
om at en brugsforening ikke blev betrag-
tet som en detailhandelsbutik. På disse 
præmisser blev man så enige om at stifte 
en »Forbrugsforening«. Den 27. septem-
ber 1888 blev der afholdt stiftende ge-
neralforsamling på Nordre Skole, hvor 

de forsamlede både vedtog vedtægter 
og valgte den første bestyrelse. Forenin-
gen fi k navnet Bodilsker Sogns Brugs-
forening.

Forud for denne generalforsamling har 
der sandsynligvis været afholdt en del 
møder i sognet, hvor man har drøftet de 
muligheder og fordele, der var ved at stif-
te en brugsforening. På et møde, der blev 
afholdt i sommeren 1888, blev man enige 
om at danne foreningen. Det var især hus-
mand og snedker Niels Peter Nielsen på 
23. slg. pc., som var foregangsmand i alt
dette. Foreningen var nummer tre i ræk-
ken af brugsforeninger på Bornholm. 
Forud var stiftet »Husholdningsforenin-
gen for Nexø Kjøbstad« i 1875 og »Aars-
dale Husholdningsforening« i 1879. Men 
Bodilsker Sogns Brugsforening var den 
første landbrugsforening.

Stiftelsen af en brugsforening i Bodil-
sker Sogn var dengang en stor begiven-
hed. Tanken om at man selv skulle eje og 
drive en butik var fremmed. Så mange var 
forståeligt nok meget skeptiske over for 
dette nye, medens andre med det samme 
var vildt begejstrede for andelstanken, 
som dermed måske kunne forbedre deres 
levestandard i det hele taget. Foreningen 

Bodilsker  Brugsforening   

»Love for Bodilsker Sogn Brugsforening«, 
trykt i Rønne 1888, vedtaget 27. septem-
ber 1888. Vedtægternes § 1: »Forenin-
gens Formaal er ved samlet Indkjøb at 
skaffe Medlemmerne gode Varer til billige 
Priser«.
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blev straks en succes, og flere og flere 
meldte sig som medlemmer, så brugs-
foreningen havde fra starten stor tilgang 
af medlemmer. Allerede i 1890 kom der 
et andragende fra nogle beboere i sog-
nets sydlige ende, om man ikke kunne 
få lagt en filial i nærheden af mejeriet i 
Stenseby. Men den besindige bestyrelse, 
som stod solidt plantet med begge ben i 
den bornholmske muld, ville ikke ind-
lade sig i eksperimenter med at skulle 
drive to butikker. Det har der sikkert 
været mange gode og fornuftige grunde 
til, men en af de rigtig gode grunde var, 
som et bestyrelsesmedlem udtrykte sig, at 
det bare ville give »et forplavenes Klud-
der i Regnskavet«, og det kunne enhver 
da nok forstå. Så dette forslag blev pure  
afvist.

De første år på Degnegård

Den første bestyrelse, der blev valgt på 
den stiftende generalforsamling 27. sep-
tember 1888 var følgende:

Gårdejer Thor Kofoed, 1. slg. Skov-
gård

Husmand og snedker Niels Peder 
Nielsen, Dalslunde

Gårdejer Peter M. Jørgensen, 15. slg. 
Nordre Bjergegård

Smedemester H. C. Holm, Gadeby
Avlsbruger Anthon Hansen, Lind-

holm

Af disse valgtes senere gårdejer Thor 
Kofoed, 1. slg. Skovgård til formand.

Det var under meget beskedne forhold, 
foreningen startede sit virke. Spørgsmålet 
om lokaler og uddeler meldte sig jo med 
det samme. Det blev løst på den måde, at 
gårdejer Peder Brandt, Degnegård, tilbød 
at stille lokaler til rådighed, og skønt 
mange andre gøremål, påtog hans hustru, 
fru Magdalene Brandt, sig at passe udsal-
get. Udsalget havde de første år åbent tirs-
dag, onsdag og lørdag, samt søndag for-
middag indtil klokken 9. Man skulle jo 
kunne nå at komme til kirken. Hvornår 
man begyndte uddelingen af varer til for-
eningens medlemmer ligger ikke helt 
klart, idet der ikke foreligger noget skrift-
ligt materiale, der kan berette herom. 
Men ifølge gamle beretninger siges det, at 
uddelingen allerede startede 1. november 
1888.

I det næste tiår var foreningens ud-
leveringssted på Degnegård under dis- 
se beskedne forhold. Det stod dog mere 
og mere klart for bestyrelsen, at efter-
hånden som omsætningen voksede,  
og medlemskredsen blev større og  
større, var forholdene på Degnegård for  
små. 

Billederne her viser, hvor foreningen har 
haft sine tre udleveringssteder. 

Degnegård i Bodilsker, hvor man startede 
1. november 1888. 

Smed Holm i Gadeby, hvortil man flyttede 
butikken 2. oktober l899. Datteren frk. 
Mine Holm forestod den daglige uddeling 
af varer. 

Brugsens egen bygning ca. 1910-1911, 
med uddeler frk. Valborg Nielsen.
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Hos smed Holm, Gadeby

I 1899 forhandlede bestyrelsen derfor 
med bestyrelsesmedlem, smed H.C. 
Holm, Gadeby, om at flytte udsalget hen 
hos ham. Smed Holm skulle ifølge aftalen 
lade opføre en ny tilbygning til sin ejen-
dom, hvori skulle indrettes butik og lager-
rum. Den 2. oktober 1899 åbnede forenin-
gen sin nye butik i disse lokaler, med 
smed H.C. Holm som uddeler. Det var dog 
smedens datter, frk. Mine Holm, som pas-
sede det daglige arbejde i udsalget, me-
dens smeden stadig var smed.

Kvinder i bestyrelsen

Der var også en anden begivenhed i 1899, 
som fortjener at blive nævnt. På general-
forsamlingen 17. november 1899 valgte 
forsamlingen nemlig de første kvinder 
ind i bestyrelsen. Det var fru Magdalene 
Brandt på Degnegård og fru Johanne Lar-
sen på Gadebygård. Dette, at en kvinde 
blev valgt ind i bestyrelsen for en brugs-
forening, var dengang meget usædvan-
ligt, ja at kvinder i det hele taget blandede 
sig og tog del i den slags arbejde, var 
usædvanligt i det mandsdominerede sam-
fund. At så oven i købet to kvinder på én 
gang blev valgt til bestyrelsen, det var 
noget ganske ekstraordinært. Husk på, at 
vi var i en tid, længe før der var nogen, der 
havde blot så meget som tænkte på »Rød-
strømpebevægelse«, ja kvinder havde 
endnu ikke fået valgret. Det fik de først i 
1915.

Årene 1905 og 1906 blev et par turbu-
lente år i foreningens historie. Anthon 
Hansen, Lindholm, var holdt op som kas-
serer, og han præsenterede bestyrelsen for 

en regning på 1.232,62 kr. som han havde 
til gode i foreningen. Samtidig meddelte 
bestyrelsen uddeler H.C. Holm, at han 
skyldte foreningen 1.721,57 kr. Det må jo 
nok siges, at være to meget store beløb, 
målt i datidens møntfod. Tilsyneladende 
har der ikke været noget at udsætte på 
regnskabet, for det blev godkendt uden 
bemærkninger på den efterfølgende gene-
ralforsamling. Samtidig ændrede man 
dog på regnskabsåret, således at det nu 
gik fra 1. januar til 31.december, dog sta-
digvæk med to halvårsregnskaber. Det 
affødte imidlertid, at uddeler smed H.C. 
Holm, opsagde sin stilling med omgående 
virkning, men selvfølgelig med det halve 

års opsigelse, han havde efter kontrakten, 
det vil sige til fratrædelse pr. 12. august 
1906. 

Bestyrelsen forhandlede med avlsbru-
ger Peder Mortensen om muligheden 
for, at han kunne huse brugsforeningens 
udsalgslokale og samtidig overtage plad-
sen som uddeler. Man blev enige om be-
tingelserne, og at han skulle begynde 1. 
november 1906, idet han ikke kunne få 
sit byggeri færdigt før til den tid. Dermed 
havde bestyrelsen et problem, idet sme-
demester H.C. Holm ikke vilde fortsætte 
som uddeler ud over 12. august 1906. 
Problemet blev dog løst på den måde, at 
Holm gik med til at huse butikken frem 

Uddeler Agnes Westh sammen med sin »Hus- & Butiksjomfru« i Bodilsker Brugsfore-
nings butikslokale. Billedet er taget mellem 1914 og 1922, hvor Agnes Westh var uddeler 
i brugsen. Foto på BM.
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til 1. november 1906, mod »en Godtgjø-
relse paa 3 Kroner om Ugen«. Dernæst 
blev der lavet en aftale med datteren Mine 
Holm, om at hun skulle passe udsalget. 
Kassereren fik sine penge, og foreningen 
fik sine penge af uddeleren, og alt åndede 
atter fred og ro i Bodilsker. Peder Mor-
tensen fandt hurtigt ud af, at der ikke var 
penge i det, så han sagde uddelerstillingen 
op, allerede til fratrædelse 1. november  
1908.

Butikslokaler i egen bygning

1908 blev et skelsættende år i foreningens 
historie. På en generalforsamling 16. 
august 1907 fik bestyrelsen bemyndigelse 

til at foretage køb af en byggegrund og 
lade opføre en bygning på den, så forenin-
gen kunne få egne lokaler, og således at 
man kunne blive fri for hele tiden at skul-
le finde nogen, som ville huse foreningens 
butikslokaler. Bestyrelsen købte en grund 
af gårdejer Jens Marcher, 9. slg. Gadeby, 
og det blev overladt til bygmester Johan-
nes Munch fra Nexø at opføre en bygning 
på grunden.

Bygningen stod færdig i løbet af efter-
sommeren 1908 og havde kostet 3.290 kr. 
Den 30. og 31. oktober flyttede man ind i 
bygningen, og 1. november 1908 var man 
klar til at betjene medlemmerne fra egne 
butikslokaler. Det vil sige, at der var gået 
20 år fra foreningen begyndte sit virke. til 

man fik foden under eget bord. Det har 
været en stor dag.

Bestyrelsen havde i løbet af året ansat 
frk. Valborg Nielsen, Dalsbakke, som ny 
uddeler fra 1. november 1908. Endelig 
havde foreningen fået en uddeler, som 
udelukkende skulle tage sig af brugsfor-
eningens anliggender. En ny epoke var 
begyndt. Men 1. juli 1914 måtte bestyrel-
sen ansætte en ny uddeler, frk. Agnes  
Westh, Klintegård, Vestermarie. Valborg 
Nielsen havde nemlig sagt sin stilling op, 
fordi hun skulle giftes. Agnes Westh var 
uddeler frem til 1922.

Ny uddeler i 1922

21 ansøgere havde søgt stillingen som ud-
deler, og valget faldt på kontrolassistent 
Villiam Svendsen. Han begyndte sit virke 
1. juli 1922. Uddeler Svendsen skulle vise 
sig at blive et langvarigt og glædeligt be-
kendtskab for foreningens medlemmer. I 
33 år forestod Svendsen, sammen med sin 
hustru, uddelingen af varer fra Bodilsker 
Brugsforening. Igennem disse mange år 
blev brugsforeningen flere gange udvidet 
og moderniseret, således at den hele tiden 
kunne følge med tidens krav til moderne 
butiksdrift. I 1928 blev bygningen udvi-
det med tre fag mod øst, og de blev indret-
tet til uddelerbolig. Især i 1932 gennem-
gik butikken en gennemgribende moder-
nisering, hvor man fik nyt inventar mm., 
således at forretningen nu fremstod som 
en fuldt moderne butik.

50 års jubilæumsfest

Festdage og andre festlige begivenheder, 
har der været adskillige af gennem fore-

Det indre af Bodilsker Brugsforening, fotograferet 1932 efter en stor modernisering. 
Indretningen er udført efter FDB’s Arkitektkontors retningslinjer. Foto Th. Yhr.
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ningens mangeårige virke. Alene til fore-
ningens generalforsamlinger har der væ-
ret festlige indslag af forskellig art. Her 
skal der blot berettes om en af de helt 
store festdage, nemlig da foreningen i 
1938 fejrede sit 50 års jubilæum.

Dagen blev fejret torsdag 1. december 
1938. Bestyrelsen havde valgt denne dag, 
fordi det første bestyrelsesmøde, ifølge 
foreningens forhandlingsprotokol, var af-
holdt denne dato. Intet skriftligt materiale 
beretter nemlig om, hvornår foreningen 
begyndte at uddele varer til medlemmer-
ne. Men retteligt burde man vel have valgt 
dagen, hvor Bodilsker Sogns Brugsfor-
ening havde sin stiftende generalforsam-
ling, som jubilæumsdag.

Torsdag 1. december 1938 samledes be-
styrelsen om formiddagen i butikken for 
at modtage gratulanter og blomsterhilsner 
mm. Men den store begivenhed var selv-
følgelig festlighederne om aftenen, hvor 
ca. 200 mennesker var samlede på Holms 
Hotel i Nexø. Formanden, gårdejer Ha-
rald Brandt Nielsen, bød de mange frem-
mødte velkommen i den festligt pyntede 
sal. Festdeltagerne var især medlemmer, 
personale og bestyrelse, men også mange 
særligt indbudte gæster var mødt frem for 
at deltage i festlighederne. Her skal bl. a. 
nævnes FDB’s forretningsfører i Rønne 
Peter Grøn. FDB’s revisionschef Chr. P. 
Nielsen fra København. Kredsudvalgets 
medlemmer, samt de to forhenværende 
uddelere fru Valborg Jensen og fru Agnes 
Holm. Der kunne nævnes mange andre 
fra den bornholmske brugsforeningsbe-
vægelse. Formanden mindedes i sin vel-
komst særligt de mænd, som stiftede for-
eningen i 1888 og som havde deres store 
andel i, at foreningen kom til at fungere. 

To af dem levede endnu, men kunne på 
grund af alder og helbred ikke være til 
stede, så formanden sendte dem en hilsen. 
Det var fhv. amtsrådsmedlem Anthon 
Hansen og smedemester H.C. Holm.

Efter formandens velkomstord blev 
kaffen serveret, og medens kaffen blev 
drukket, spillede Herman Pedersens or-
kester. Der var til lejligheden forfattet 
flere sange, og til hver deltager blev der 
uddelt et jubilæumsskrift, »Bodilsker 
Brugsforening gennem 50 Aar«, som var 
forfattet af foreningens formand Harald 
Brandt Nielsen. I løbet af aftenen blev der 
holdt mange taler. Formanden lagde selv 
for med en fyldig gennemgang af forenin-
gens historie gennem de 50 år, og derefter 

var ordet frit. Forretningsfører Peter Grøn 
på FDB’s afdeling i Rønne bragte en hil-
sen fra FDB og fra afdelingen i Rønne. 
Snedker Olaf Jørgensen talte for damer-
ne, og omtalte selvfølgelig de to hustruer, 
som i 1899 blev valgt ind i bestyrelsen, 
men beklagede også, at der ikke senere 
var blevet valgt flere kvinder ind i besty-
relsen.

Borgmester Niels Nielsen, Rønne, som 
var medlem af kredsudvalget for born-
holmske brugsforeninger, lykønskede 
med dagen og talte om andelsbevægel-
sens store betydning for det danske sam-
fund og selvfølgelig også for det born-
holmske. Endvidere skal nævnes gårdejer 
Frederik Brandt, Degnegård, som kunne 

Bodilsker Brugsforening 1932. Stående ved sin bil (J 668) ses uddeler Villiam Svendsen. 
Foreningen har også fået forhandling af »Standard Benzin«. Foto Th. Yhr. 
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huske, da det første læs varer blev kørt til 
gården i 1888. Han fortalte om sin dren-
getid på Degnegård, hvor hans moder 
havde passet udsalget i de første år. Af 
øvrige talere kan nævnes gårdejer Jacob 
Nørregaard, uddeler Villiam Svendsen, 
samt de to tidligere uddelere fru Valborg 
Jensen, Ellesgård og fru Agnes Holm i 
Nexø.

Ny uddeler i 1955 og i 1963

I 1955 søgte bestyrelsen efter mange år 
med samme uddeler, igen en ny uddeler 
til at styre driften af butikken. Igen kom 
der mange ansøgninger, idet hele 32 per-
soner ville være uddeler i Bodilsker 
Brugsforening. Valget faldt denne gang 
på førstekommis i Østerlars Brugsfore-

ning, Niels Otto Dam, som 1. november 
1955 overtog pladsen som uddeler efter 
Villiam Svendsen.

Endnu en gang inden foreningen blev 
sammensluttet med Nexø Brugsforening, 
måtte man skifte uddeler, idet uddeler 
Niels Otto Dam 1. maj 1963 tiltrådte som 
uddeler i den betydeligt større brugsfor-
ening i Klemensker. Igen faldt valget på 
en førstekommis fra Østerlars Brugsfor-
ening, idet Aage Koefoed Jespersen blev 
antaget som uddeler fra 1. maj 1963.

Enden på det hele

Tiden var nok allerede da løbet fra den 
lille brugsforening. Det var kun et spørgs-
mål om tid, inden en lukning ville blive 
nødvendig. De små forretninger på øen 
havde svære tider, og Bodilsker Brugsfor-
ening var ingen undtagelse. Da uddeler 
Aage Koefoed Jespersen så sagde sin stil-
ling op til fratrædelse 1. juli 1967, og da 
samtidig Nexø Brugsforening var ved at 
bygge et nyt, stort supermarked i byen, 
som ville trække den sidste rest af kun-
derne fra området i Bodilsker til Nexø, ja, 
så var det nødvendigt at foretage sig noget 
ret hurtigt.     

Udviklingen i samfundet havde betydet, 
at det uheldigvis blev »Bodilsker Sogns 
Brugsforening«, der som den første brugs-
forening på Bornholm måtte lukke sin 
butik. Andre brugsforeninger var gået fal-

Bodilsker Brugsforenings 50 års jubilæ-
um i 1938. Blandt personerne: Øverst på 
trappen uddelerparret Villiam og Elisa-
beth Svendsen med datteren Rigmor. Nr. 
fire stående fra venstre er foreningens 
formand Harald Brandt Nielsen. Foto 
Berghagen, Nexø. 

Bodilsker Sogns Brugsforening, Fårebro-
vejen 2, 1951. Håndkoloreret foto af Syl-
vest Jensen. Tilhører uddeler William 
Svendsens datter, Rigmor Svendsen. Hun 
var født i Bodilsker Brugsforening. 
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lit og havde midlertidigt lukket, men de 
var alle blevet stiftet igen eller blevet gen-
åbnet. Foreningen var blevet et offer for 
det industrialiserede samfund, som så 
mange andre små butikker blev det sene-
re. Fraflytningen fra land til by kunne de 
små butikker på landet ikke klare. Denne 
befolkningsafmatning i sognet var yderst 
mærkbar for foreningens drift. De dårlige 
resultater førte en overgang til forhandlin-
ger med bestyrelsen i Stenseby Brugsfor-
ening, om at sammenslutte disse to for-
eninger, men medens det blev vedtaget på 
en generalforsamling i Bodilsker Brugs-
forening, blev forslaget forkastet på en 
generalforsamling i Stenseby Brugsfor-
ening. Senere blev denne forening også 
afviklet, men det er en helt anden historie. 
Bodilsker Brugsforenings sidste formand, 
gårdejer Erik Hansen, Slamre, udtalte 

dengang: »Udviklingen gik klart imod 
vor lille brugsforening. Da foreningen 
blev stiftet i 1888, og indtil efter Anden 
Verdenskrig, var vort lokalområde be-
folkningsmæssigt et stort område i sog-
net. Siden Anden Verdenskrig er der, på 
grund af mekaniseringen i landbruget og 
det industrialiserede samfund, sket en be-
tydelig befolkningsforskydning fra land 
til by, og tilbage er ikke mere end halvde-
len af det befolkningsgrundlag, som 
Brugsforeningen dengang blev stiftet på«.

Siden 1. juli 1967 blev butikken drevet 
som en filialbutik under Nexø Brugsfor-
ening, idet de to foreninger var blevet 
sammensluttet fra den dato. En årvågen 
bestyrelse så i tide, at udviklingen i lokal-
området gik den lille brugsforening imod. 
Selvom omsætningen stadig var stigende, 
kunne indtjeningen ikke følge trit med 

omkostningsudviklingen. Derfor søgte 
bestyrelsen i tide samarbejde med Nexø 
Brugsforening, og forhandlingerne endte 
altså med en sammenslutning. Fra denne 
dato ville foreningen have stået uden ud-
deler, idet foreningens daværende udde-
ler, Aage Koefoed Jespersen, havde sagt 
sin stilling op til fratrædelse. Efter sam-
menlægning af de to foreninger blev ar-
bejdet i butikken i Bodilsker klaret af 
personale fra Nexø Brugsforening, dyg-
tigt ledet af Bente Kofoed (Rasmussen).

Den 3. oktober 1970 blev nøglen drejet 
om for sidste gang. Det var sidste åb-
ningsdag for Bodilsker Brugsforening, 
der som nævnt havde betjent sognets be-
boere med dagligvarer siden 1888. En 
epoke i sognet var slut. Denne del af Bo-
dilsker sogn var efter 82 års forløb igen 
uden nogen lokalbutik.

Formænd

Gårdejer Thor Kofoed, 1. slg. 
 Skovgård, 1888-1899
Mogens P. Hansen, 1899-1901
Avlsbruger Hans Anker Larsen, 
 Slamrebjerg, 1901-1903
Avlsbruger Marius Kofoed, 
 Klippedam, 1903-1904
Møller Johan Jensen, Gadeby, 
 1905-1907
Gårdejer Peter Kofod Larsen, 8. slg. 
 Gadeby, 1907-1917
Gårdejer Olaf Hermansen, 1. vdg. 
 Kattesletgård, 1917-1918

Gårdejer Jens Marcher, 9. slg. 
 Gadebygård, 1918-1919
Gårdejer Olaf Hermansen, 1. vdg. 
 Kattesletgård, 1919-1921
Avlsbruger Jokum Hansen, Lindal, 
 1921-1925
Gårdejer Harald Brandt Nielsen, 12. vdg. 
 Vestre Kirkebogård, 1925-1944
Gårdejer Knud Munch, 1. vdg. 
 Kattesletgård, 1944-1953
Gårdejer Johannes Jørgensen, 15. slg.
  Nordre Bjergegård, 1953-1958
Gårdejer Erik Hansen, Slamrehøj, 
 1959-1967

Uddelere

Gårdejer Peter Brandt, Degnegård, 
 1888-1899
(Fru Magdalene Brandt)
Smedemester H. C. Holm, Gadeby, 
 1899-1906
Avlsbruger Peter Mortensen, 1906-1908
Frk. Valborg Nielsen, 1908-1914
Frk. Agnes Westh, 1914-1922
Villiam Svendsen, 1922-1955
Niels Otto Dam, 1955-1963
Aage Koefoed Jespersen, 1963-1967
Forretningsfører Ejner Pedersen, Nexø, 
 1967-1970
Afdelingsleder Bente Kofoed 
 (Rasmussen), 1967-1970
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Det er ikke meget vi ved om ideen og op-
starten af Snogebæk og Omegns Forbrugs-
forening, idet der ikke fi ndes noget skrift-
ligt materiale bevaret. Det vi ved, er at der 
i februar 1890 samledes nogle personer fra 
Snogebæk fi skerleje og omegn, for at drøf-
te muligheden for at starte en brugsfor-
ening i Snogebæk. Det var fi skere, avlsbru-
gere og gårdejere fra området, som under 
mødet tilkendegav, at de ville tegne sig 
som medlemmer.

Der har sikkert været afholdt fl ere mø-
der tidligere, hvor tingene har været drøf-
tet, det ved vi ikke noget om. Inspirationen 
er sikkert hentet fra de tre første brugsfor-
eninger på Bornholm, nemlig nabobrug-
serne i Nexø, Aarsdale og Bodilsker. Det 
har afgjort spillet en stor rolle, at der ikke 
var nogen butik i Snogebæk, hvor beboer-
ne kunne handle. De måtte helt til Nexø for 
at købe de almindelige kolonialvarer.

Den senere formand for Snogebæk 
Brugsforening, Georg Kruse, berettede 
ved 40 års jubilæumsfesten i 1930, at hans 
bedstemor fra 1856 til 1878 havde drevet 
en lille høkerbutik i fi skerlejet. Skønt Sno-

gebæk lå inden for »Nexø Købstads Læ-
handelsbælte«, havde hun fået ministeriets 
tilladelse til at drive handel i Snogebæk, 
fordi hendes mand havde været »Bådfører« 
ved redningsvæsenet. Han var druknet un-
der en redningsaktion med redningsbåden 
fra Snogebæk, hvor båden kæntrede, og 
hvor alle, på nær en, var druknet. Men efter 
1878 havde der så vidt vides ikke været bu-
tik i Snogebæk.

Det første vi kan læse i forhandlingspro-
tokollen er et referat af et bestyrelsesmøde 
11. marts 1890, afholdt på Poulsker Østre 
Skole. Det kunne godt være samme dato, 
som den stiftende generalforsamling blev 
afholdt, hvor man efterfølgende eller et par 
dage senere holdt det første bestyrelses-
møde. Det har tilsyneladende været skole-
lærer H. J. Holm, Østre Skole, der har væ-
ret drivkraften til oprettelsen af forenin-
gen.

Det blev på dette møde besluttet at købe 
de nødvendige protokoller mm. samt kon-
trabøger. Endvidere skulle formanden tage 
til Nexø og sætte sig i forbindelse med po-
litimesteren, for at få godkendt forenin-

Snogebæk og Omegns Forbrugsforening
1890 - og stadig i bedste velgående

»Love for Snogebæk og Omegns Brugs-
forening« 1905. De første vedtægter er fra 
1890, men er ikke bevaret.
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gens vedtægter og sørge for at få dem trykt 
i 150 eksemplarer. Formanden skulle end-
videre få lavet et udkast til en kontrakt med 
uddeleren. Der skulle også laves en aftale 
med snedker J. Bidstrup om at fremstille 
forskelligt »Boutiksinventarium«.

Sluttelig vedtog man »at Enker og enlige 
Fruentimmer i smaa Kaar maatte optages 
som Medlemmer i Foreningen, uden at 
tegne Anpart i samme, mod at deres Ud-
bytte tilbageholdes, indtil Anpartens Stør-
relse er naaet«. Dermed viste bestyrelsen 
på en smuk måde, at enker og andre fattige, 
enlige kvinder, som ikke havde den tikrone 
som indskuddet var fastsat til, alligevel 
kunne optages som medlem i foreningen.

Referatet er underskrevet af H. J. Holm, 
Ole M. Jensen, H. P. Møller, J. P. Nansen 
og A. P. Juul. Det må have været den første, 
valgte bestyrelse i Snogebæk og Omegns 
Forbrugsforening. Det fremgår også, at H. 
J. Holm blev valgt til formand og J. P. Nan-
sen til kasserer.

Udleveringsstedet åbner

Hvornår foreningen begyndte at sælge va-
rer, findes der heller ikke noget om på 
skrift, men mundtlige kilder har nævnt da-
toen 1. maj 1890, og det lyder meget sand-
synligt, idet det første halvårs regnskab er 
fra 1. maj til 1. november 1890. 

Hvor åbnede så det første udleverings-
sted af varer? Ja, igen findes der ikke 
skriftlige kilder, men fra gamle beretnin-
ger fra personer, der levede dengang for-
tælles, at Snogebæk og Omegns Forbrugs-
forening åbnede i lejede lokaler på ejen-
dommen »Fuglsang på Hovedgaden« i 
Snogebæk med Thomas Hansen som den 
første »Udsælger«.

Ifølge forhandlingsprotokollen afholdtes 
der generalforsamling og bestyrelsesmøde 
15. maj 1890, netop på udleveringsstedet, 
og der meddeltes det bl.a., at uddelingen af 
varer var begyndt. Kassereren opkrævede 
medlemmernes anparter, udleverede kon-
trabøger og foreningens vedtægter. Disse 
sidste måtte man dog betale 35 øre for. Ud-
delerkontrakten med Thomas Hansen blev 
underskrevet af begge parter. Dermed må 
vi formode, at foreningen var kommet godt 
i gang.

De første år

Og hvordan gik det så? Ja, man er sikkert 
startet stille og roligt med det lille sorti-
ment, som nok er blevet udvidet hen ad 
vejen. Medlemstallet var ret konstant på de 
små hundrede medlemmer. Men lidt knas 
har der nok alligevel været. Det var en lille 
flok personer med meget gåpåmod og stor 
idealisme, men helt uden erfaring i at drive 
en brugsforening.

På et bestyrelsesmøde 29. september 
1891 besluttede man at opsige Thomas 
Hansen til fratrædelse 1. november 1891. 
Han havde fået et efter datidens målestok 
stort svind til foreningen på hele 522,13 kr., 
og det har nok været årsagen til opsigelsen. 
Spørgsmålet er nok, hvem der havde skyl-
den i dette svind. Regnskabsføreren tilbød 
at gøre regnskabet om for andet halvår 
1890, men det blev det ikke bedre af, så 
stakkels Thomas måtte pænt betale under-
skuddet til foreningen. Der var dog 73 
medlemmer, der har haft medfølelse med 
ham, så de meddelte bestyrelsen, at de 
ville eftergive uddeleren deres andel af 
svindet. Thomas Hansen fratrådte, og ud-
salgsstedet flyttede hen til »Løjtnant Bechs 

enke«. Her lejede man sig ind med enken 
til at passe butikken.

Hvem var hun så denne »Lieutenant 
Bechs Enke«? Hun var enke efter avlsbru-
ger og »Lieutenant Anders Hansen Bech« 
i Snogebæk. Hendes ejendom lå på Hoved-
gaden, hvor hun boede med nogle af sine 
ugifte børn. Det var så her Snogebæk For-
brugsforening i 1891 lejede sig ind og hav-
de sit »Udleveringssted« de næste otte år 
frem til 1900, med Gine Cathrine født Pihl 
som »Udsælgerske«.

Hvorfor bestyrelsen besluttede at flytte 
udleveringsstedet vides ikke. Men i 1900 
lejede foreningen sig ind hos ungkarl og 
tømrer Nikolaj Peter Bech, som ejede ejen-
dommen matr. nr. 92 i Snogebæk. Han 
blev den ny uddeler. Bech giftede sig i 1901 
med Petra Karoline Pihl, og sammen pas-
sede de udleveringen af varer til forenin-
gens medlemmer frem til 1906. 

Men i 1906 besluttede bestyrelsen, at de 
ville have foden under eget bord. Der blev 
købt en grund af fisker Lars Peter Schou, 
og der har Snogebæk Brugsforening lige 
siden haft butikslokaler. Nikolaj Peter 
Bech ville ikke flytte med til den ny byg-
ning, men etablerede senere sin egen køb-
mandsbutik og han var købmand i mange 
år. I nyere tid er stedet kendt som Snoge-
bæk Kro, men det er en helt anden historie.

Besværligheder

I 1906 var tiden altså kommet, hvor besty-
relsen tumlede med planer om at bygge 
egne lokaler, hvorfra udsalget kunne fore-
gå. Varesortimentet var blevet udvidet, og 
pladsen hos Nicolaj Bech var begyndt at 
blive lidt trang. Derfor indkaldte bestyrel-
sen til en generalforsamling 5. januar 1906, 



SNOGEBÆK OG OMEGNS FORBRUGSFORENING

47

hvor man fik opbakning af medlemmerne 
til at finde en passende beliggenhed for den 
ny butik. Med 47 stemmer for og kun ni 
stemmer imod, besluttede generalforsam-
lingen, at der skulle bygges nyt. Der blev 
nedsat et byggeudvalg, som kom til at bestå 
af bestyrelsen samt Peder Kofoed, Gade-
gård samt Christian Thuesen og Sinius 
Hansen, begge fra Snogebæk. Byggeud-
valget gik i gang med det samme, og 10. 
januar 1906, afholdtes et byggeudvalgs-
møde, hvor det blev oplyst, at foreningen 
kunne købe en grund af Lars Peter Schou 
i Snogebæk »for 200 kr. pr. Skjeppeland, 
langs med Hovedgaden i Øster til Mads 
Jacobs Gadeindgang og Vestefter«. Det 
meddeltes også, at uddeler Nicolaj Bech 
havde sagt op til fratrædelse 5. april 1906. 

Næste byggeudvalgsmøde blev afholdt 
13. januar 1906, og udvalget mødtes hos 
Lars Peter Schou, for at bese grunden. 
Grunden må have været tilfredsstillende, 
for man besluttede straks at tage imod til-
buddet og købe grunden. Udvalget beslut-
tede ligeledes, at lade snedker Johannes 
Munch i Nexø udarbejde tegninger og 
overslag over bygningen. Senere vedtog 
man at lade Johannes Munch, som billigste 
tilbudsgiver, opføre bygningen for 6.390 
kr. Munch skulle også fremstille inventa-
ret. Vejen udenfor skulle hæves, det skulle 
Poulsker Sogneråd udføre, men brugsfor-
eningen skulle selv fylde »en Favn Sten 
på«. Det blev desuden vedtaget, at forenin-
gen skulle låne pengene i Nexø Sparekas-
se.

Dermed begyndte en ny epoke i Snoge-
bæk Brugsforenings historie. Den ny butik 
åbnede dørene for medlemmerne 10. juli 
1906 med Anthon Due som ny uddeler. En 
efter forholdene flot butik, og på dette sted 

ligger brugsen endnu, nu som en moderne 
Superbrugs.

Men flytning og ansættelse af ny uddeler 
skulle ikke gå så nemt, som bestyrelsen 
havde forventet, der fulgte besværligheder 
og gnidninger. Som nævnt havde Nicolaj 
Bech sagt sin stilling op til fratrædelse 5. 
april 1906, men det ville nok knibe, at få 
den ny butik færdig til det tidspunkt. Der-
for spurgte bestyrelsen Bech, om ikke han 
ville fortsætte med at være uddeler, indtil 
man kunne flytte varerne over i den ny bu-
tik. Det kunne han imidlertid ikke give 
tilsagn om med det samme, og Bech for-
talte på et møde 18. januar, at han først 
kunne give besked om en måned.

Uddeler Bech må imidlertid have fortsat 
uddelingen af varer indtil videre, idet be-
styrelsen først på et møde 15. maj 1906 
behandlede de ansøgninger, der var kom-
met til den ledige stilling. Af disse valgte 

et flertal i bestyrelsen, nemlig J.M. Dam, 
N. Jensen og H.P. Hjorth, en person ved 
navn Niels Klausen Nielsen som ny udde-
ler. Men Eskild Hansen ville have ført til 
protokols, at han ikke kunne stemme for 
denne person.

Det næste der skete i sagen var, at der på 
et møde 25. maj 1906 blev meddelt, at der 
var kommet en liste med underskrifter fra 
medlemmerne om, at der skulle indkaldes 
til generalforsamling med ét punkt på 
dagsordenen, nemlig valg af ny uddeler. 
Bestyrelsen måtte jo tage det til efterret-
ning, og satte datoen til denne generalfor-
samling til »Løverdagen den 9. juni 1906 
paa Forsamlingshuset i Snogebæk Kl. 6«, 
med to punkter på dagsordenen, nemlig 
forhandling om valg af ny uddeler, og 
eventuelt valg af ny bestyrelse. Man be-
sluttede at vente med underskrift af udde-
lerkontrakten til efter generalforsamlin-

Snogebæk Brugsforening, trykt postkort, vel fotograferet da brugsen åbnede i 1906. 
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gen, og det var sikkert klogt nok. Bestyrel-
sens flertal blev underkendt, idet et klart 
flertal bestemte, at det ikke skulle være 
Niels Klavsen Nielsen, der skulle være ny 
uddeler. Derimod besluttede et lige så klart 
flertal, at det skulle være »Undermejerist 
Due«, der skulle være ny uddeler. Det be-
tød, at Jørgen M. Dam, H. P. Hjorth og 
Niels Jensen nedlagde deres mandater. Det 
samme gjorde revisoren, skolelærer Chr. 
Andersen. Ikke nok med det, men de meld-
te sig også ud af foreningen.

Derefter var der valg af ny bestyrelse, og 
valgt blev den afgående uddeler Nicolaj 
Bech (så havde han jo stadig hånd i hanke 
med hvad der foregik) samt Anders Peter 
Juul og Christian Thuesen. Som ny revisor 
valgtes Mathias Sommer. Men hvor bog-
staveligt alt dette skal tages, kan nok dis-
kuteres. Jørgen M. Dam fortsatte med at 
være formand frem til 1. juli 1906. Det 
samme var tilfældet med kassereren, H. P. 
Hjorth. 

Disse to fortsatte med at underskrive 
mødereferater frem til generalforsamlin-
gen 4. august 1906, og det betød, at de 
gjorde halvårsregnskabet færdigt. Samti-
dig afholdt den ny bestyrelse møde, hvor 
man konstituerede sig med gårdejer An-
ders Peter Juul på 22. slg. Krogegård, Poul-
sker, som ny formand, og hvor Eskild Han-
sen blev valgt som ny kasserer. På samme 
møde ansatte man ugift mejerist Carl An-
thon Due som ny uddeler fra og med 1. 
juli 1906. Due var født 30.maj 1872 på 18. 
slg. Lille Loftsgård i Pedersker. 

En efter min mening rodet forestilling, 
men hvorom alting er, så holdt butikken 
lukket hele ugen fra 2. til 9. juli for at op-
tælle og flytte varelageret til den ny butik, 
der som nævnt åbnede dørene for sine 

medlemmer 10. juli 1906. En ny epoke be-
gyndte for Snogebæk Brugsforening.

En god hverdag

Brugsforeningen fungerede udmærket i de 
næste år, antallet medlemmer øgedes lidt, 
det samme gjorde omsætningen, så det 
kørte bare derudad. I 1909 skete der noget 
epokegørende, idet foreningen fik indlagt 
telefon i butikken, som også medlemmer-
ne kunne låne. I 1914 besluttede man at 
indlægge elektrisk lys i butikken fra et på-
tænkt nyt elektricitetsværk i Poulsker, og 
samtidig købe en ny kaffemølle for 160 kr., 
og så fik man oven i hatten 5 % på prisen. 
I 1914 indmeldte man sig i »Øernes An-
delsselskab for indkøb af Foderstoffer«. Jo, 
der var skam udvikling i Snogebæk Brugs-
forening.

I 1916 fik foreningen nye vedtægter, bl. 
a. gik man over til helårs regnskaber, i ste-
det for halvårs regnskaber. Regnskabsåret 
fulgte kalenderåret. I forbindelse med teg-
ning af en ulykkesforsikring for personalet 
i 1917 oplystes det, at »Personalet bestaar 
af Uddeleren og to Jomfruer, samt en 
Kusk«. Kusken var Sejer Bech, som dog 
ikke var ansat i brugsforeningen, men hav-
de kontrakt om afhentning af varer til for-
eningen. Prisen for en tur til Nexø og retur 
var 3,75 kr. De fleste af varerne blev dog 
sendt til Balka Station med de Bornholm-
ske Jernbaner, bl. a. alle varer fra FDB’s 
afdeling i Rønne.

Den 27. februar 1923 meddelte uddeler 
Carl Anthon Due bestyrelsen, at han op-
sagde sin stilling som uddeler, fordi han 
havde købt en forretning i Nexø. Det var 
selvfølgelig kedelige nyheder. Stillingen 
blev opslået ledig og annonceret i de tre 

dagblade. Der kom 23 ansøgninger til stil-
lingen, og bestyrelsen ansatte fhv. posteks-
pedient Thor Flygenring i Rønne, som til-
trådte 23. marts 1923. 

I 1925 ændrede foreningen lokalerne, 
idet porten blev taget med til butik. Det var 
snedkermester Axel Brandt som udførte 
arbejdet for 1.385 kr. Samme år opsagde 
Thor Flygenring sin stilling som uddeler, 
og han fratrådte 31. december 1925. Stil-
lingen blev igen opslået ledig, det blev Phi-
lip Philipsen, som blev antaget som ny ud-
deler fra 1. januar 1926. Det må siges at 
have været et godt valg, bestyrelsen her 
gjorde. I knap 13 år var Philip Philipsen 
uddeler i Snogebæk Brugsforening, indtil 
han pludselig døde 19. september 1939. En 
periode, hvor der skete rigtig mange ting 
under hans ledelse.

Den største begivenhed, ud over forenin-
gens 40 års jubilæum i 1930, var en stor 
udvidelse og modernisering af butikken i 
1931. Tegninger mm. blev udarbejdet af 
FDB’s Arkitektkontor i København. Det 
var de kendte, så kaldte »typebutikker« fra 
1930’erne, som Arkitektkontoret gennem-
førte over hele landet. 

Den 27. februar 1931 forelå der tilbud på 
opførelse og omlavning af bygningen, og 
arbejdet blev overdraget til bygmester Ber-
thelsen fra Svaneke. Omlavningen skulle 
stå færdig allerede 1. juni. Snedkermester 
Sander Hansen fik overdraget arbejdet 
med at fremstille inventar for 895 kr. Det 
færdige arbejde, med nybygning, omlav-
ning og inventar mm., blev på i alt 8.785 kr. 
Butikken blev taget i brug 1. august 1931, 
og det var en flot og moderne butik uddeler 
Philipsen nu kunne byde foreningens med-
lemmer velkommen i. 

I 1933 bestemte medlemmerne på en ge-
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neralforsamling, at foreningen skulle løse 
næringsbrev, så man kunne handle med 
alle. Det skyldtes vel nok turistmånederne 
og de mange gæster, der kom til Born-
holm, dem har man villet have fingre i. Det 
har uden tvivl været en klog beslutning. 
Om nogen anden har Snogebæk Brugsfor-
ening nemlig i mange, mange år derefter 
været en af Bornholms allerstørste brugs-
foreninger hvad turisthandel angår.  I de 
bedste sommermåneder mere end fordob-
ledes handelen.

Men som nævnt døde uddeler Philip Phi-
lipsen pludselig 19. september 1939. Hans 
hustru Karen Philipsen fortsatte som ud-
deler for foreningen i nogle måneder, indtil 
man kunne få ansat en ny uddeler. Endnu 
en gang har bestyrelsen været dygtige, el-
ler måske heldige, hvem ved. Blandt man-
ge ansøgninger valgte man at ansætte 
Aage Jøker Christensen som ny uddeler fra 
1. januar 1940. Det skulle vise sig at blive 
en lang, glædelig og stabil periode for beg-
ge parter i de næste mange år, hvor Jøker 
Christensen var uddeler.  Først i 1979 gik 
han på pension, så han sammen med sin 
hustru Kirsten kunne nyde deres otium. 
De blev dog i nærheden at brugsen, idet de 
slog sig ned på Balka.

Russerbutikken

I det følgende vil jeg lade uddelerparret 
fortælle om, hvilke oplevelser de havde un-
der Anden Verdenskrig og i efterkrigsåre-
ne. De blev som ovenfor nævnt uddelerpar 
i Snogebæk Brugsforening 1. januar 1940. 
Det skulle vise sig at være et dårligt valgt 
tidspunkt at begynde en uddelergerning 
på. Umiddelbart før deres tiltrædelse var 
Anden Verdenskrig brudt ud, og Danmark 

»Under mit ophold i Danmark har jeg haft et særdeles godt indtryk af forholdet mel-
lem den danske befolkning og Den røde Hær. Jeg lægger især mærke til den forstå-
ende og lydhøre holdning fra lederen af Brugsen i Snogebæk, som har gjort meget 
godt i forhold til at forbedre samhandelen med de militære enheder. Jeg er sikker på, 
at et sådant venskab mellem de danske og russiske folk giver os mulighed for at 
knytte endnu bedre venskabsbånd i lang tid fremover. Repræsentant for levering af 
varer til enhederne. Nikolaj K. Til danske kolleger fra sovjetiske kolleger – hilsner 
og ønske om at fremme venskabet mellem folkene i Danmark og Sovjetunionen.« 
Bezyzvestnyj, Grigorij. Bornholm, Danmark, 18.09.1945. (Oversættelse: Troels Riis 
Jørgensen.) 



1890 - OG STADIG I BEDSTE VELGÅENDE

50

blev besat af tyskerne nogle få måneder 
senere. Her følger en beretningen med de-
res egne ord, som den blev fortalt mig en 
hyggelig eftermiddag for mange år siden i 
deres hjem med udsigt over Østersøen og 
Balka Strand:

»Det var selvfølgelig nogle vanskelige og 
besværlige år vi fik at starte med i Snoge-
bæk, og der var tider, hvor det kunne se 
håbløst ud, men trods alt var det nogle be-
givenhedsrige år, som vi ikke i dag ville 
være foruden. En uddelerløn i de tider var 
ikke stor, og af den beskedne løn skulle 
mange udgifter dækkes. Blandt andet løn-
nede vi selv det øvrige personale, også ud-

gifter til opvarmning af butikslokale og lys 
i butikken skulle tages af uddelerlønnen, så 
med de dyrtider der oprandt under og efter 
krigen, var der ikke noget at råbe hurra 
for. 

De største vanskeligheder og besværlig-
heder gav den store varemangel os. Efter-
hånden som krigsårene gik, blev vare-
manglen mere og mere udtalt, og til sidst 
var det næsten ikke andet end erstatnings-
varer, vi solgte til vore medlemmer. Brænd-
sel var et helt kapitel for sig. Koks, kul og 
cinders kunne selvfølgelig ikke fås, så det 
var alt muligt andet, folk dengang brugte 
til at fyre med. Vi solgte våde tørv som lige 

var gravet op ude i »Hundsemyre«, og 
»Skryner« (trærødder) som var taget op i 
skovene på Sydbornholm. Alt var efterhån-
den rationeret, kunderne skulle komme 
med rationeringsmærker, før de kunne få 
varer udleveret. De varer som ikke direkte 
var på rationeringsmærker, skulle vi selv 
fordele, og vi skulle helst gøre denne for-
deling så retfærdig som mulig, hvilket 
kunne være meget vanskeligt. Enkelte med-
lemmer følte, at de ikke fik hvad der tilkom 
dem, sådan er vel vilkårene her i livet. Det 
gør ikke så meget, at man ikke selv får så 
meget, når blot andre heller ikke får mere. 
Men efter det princip kunne vi jo ikke for-
dele varerne. De blev fordelt efter den en-
keltes køb, og således at den enkelte sam-
lede de nødvendige point sammen. 

I almindelighed tog medlemmerne det 
roligt, og var tilfredse med deres tildelin-
ger af de sparsomme varer, men en enkelt 
klagede dog til myndighederne over, at 
han ikke kunne få alle de cigaretter han 
mente sig berettiget til. Han følte sig forfor-
delt og dårligt behandlet i brugsen, men 
der kom dog ikke noget ud af den episode. 
Ellers var det jo nydelsesmidlerne, som 
kunne bringe sindene i oprør. Snaps, cho-
koladevarer, tobaksvarer og den specielle 
»Bornholmske Snus« var særligt eftertrag-
tede varer, og selv gamle enlige damer, 
som aldrig før havde drukket snaps eller 
brugt snus, skulle nu have de kvanta, som 
deres point gav dem ret til. 

Vi husker især søndagen før jul i et af de 
sidste krigsår. Vi havde åbent for at udle-
vere de i forvejen møjsommeligt fordelte 
julevarer til medlemmerne. Vi havde stået 
og pakket disse varer ind til hvert enkelt 
medlem. Varerne blev udleveret under me-
gen ståhej, alle følte, at netop de var blevet 

En skrivelse til Snogebæk Brugsforening, der vel mest vidner om, at myndighederne har 
været særdeles usikre på situationen under den sovjetrussiske besættelse.
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forfordelt. Aldrig har vi hverken før eller 
senere oplevet noget lignende, og efter så-
dan en dag kunne man godt fristes til at 
finde et andet levebrød. 

En anden oplevelse, vi ikke glemmer, 
havde vi da krigen var slut, og de sov-
jetrussiske styrker kom til Bornholm. Der 
lå på et tidspunkt ca. 5.000 russiske solda-
ter i lejr i området syd for Snogebæk. Sno-
gebæk Brugsforening havde leverance af 
varer til disse soldater, og dagligt kørte vi 
varer til deres lejr ude i skovene. Men der-
udover har vi lov til at prale med at være 
det eneste uddelerpar, som har været ansat 
i en butik specielt oprettet for den sov-
jetrussiske hær. Vi fik i 1945, sammen med 
to private købmænd i henholdsvis Allinge 
og Nexø, tilladelse fra Handelsministeriet 
til at indrette et særskilt butikslokale, hvor 
de russiske soldater havde lov til at handle. 

Det var forbudt russerne at handle an-
dre steder, og de danske penge de fik udle-
veret, måtte de kun bruge til at købe nogle 
enkelte private ting for. Det var først og 
fremmest toiletartikler, brevpapir og andre 
papirvarer, samt æg, ost og massevis af 
kager, som vi solgte til dem. De russiske 
soldater var i øvrigt underlagt de samme 
bestemmelser som danskerne med hensyn 
til varer, som var rationererede. Således 
kan det nævnes, at den russiske general 
hver måned fik udleveret 2.000 ratione-
ringsmærker på hver 125 gram kød til for-
deling blandt de russiske styrker på Born-
holm.

En af de helt store dage i denne særpræ-
gede butik, havde vi den søndag formid-
dag, da russerne havde fået besked på, at 
de skulle forlade Bornholm. Da skulle de 
have brugt alle deres danske penge, og den 
lille butik blev raseret for varer i løbet af 

nogle få timer. Vi solgte denne formiddag 
for 20.000 kr., og det gik så stærkt, at pen-
gene blot blev lagt i en kiksedåse, efterhån-
den som der blev betalt. Tænk på hvor 
mange penge 20.000 kr. var i året 1946. 
Sprogvanskeligheder havde vi selvfølgelig, 
og de russiske soldater havde en anden 
mentalitet, end vi var vant til, men vi havde 
aldrig problemer med dem under deres 
ophold på Bornholm. Vi havde til slut den 
glæde, at en kaptajn i den sovjetrussiske 
styrke, som havde ligget i lejren længe, den 
sidste dag han var der, skrev en hilsen i 
vores gæstebog, og takkede for den gode 
behandling russerne havde fået i vores 
specielle »Russiske Brugsforening«.

Krig og tiden efter

I 1943 vedtog foreningen igen nye vedtæg-
ter, hvor man bl. a. ændrede regnskabsåret 
til at være fra 1. oktober til 30. september. 
På generalforsamlingen 27. februar 1943, 

som blev holdt på »Folkets Hus« i Snoge-
bæk, havde bestyrelsen bedt bagermester 
Winberg om at servere en kop »Surrogat-
kaffe« for forsamlingen. I februar måned 
1945 besluttede FDB at lægge et bered-
skabslager ud i alle butikker på Bornholm. 
Snogebæk modtog 3.000 kg. mel, sukker 
og gryn, samt salt. Så endelig sluttede kri-
gen, og selvom vi så fik russerne på nak-
ken i stedet, begyndte det alligevel at lysne 
lidt i horisonten. Selvom rationeringen af 
mange varer stadig fortsatte, så bedredes 
situationen alligevel som tiden gik.

I 1950 mente bestyrelsen, at det var for-
nuftigt at få ombygget og moderniseret 
brugsens lokaler. Planerne blev udarbejdet 
af arkitekt Enevoldsen fra FDB’s Arkitekt-
kontor. Der blev indhentet tilbud fra for-
skellige håndværkere, men desværre blev 
det ikke til noget, idet myndighederne ikke 
gav tilladelse til byggeriet på grund af byg-
gestop. Alle byggematerialer skulle bruges 
til boliger, som der var stor mangel på.

Snogebæk Brugsforening 1949. Foto Sylvest Jensen, KB. 



1890 - OG STADIG I BEDSTE VELGÅENDE

52

Men i 1958 lykkedes det at få byggetil-
ladelse, og 23. juni 1958 indviede forenin-
gen sin ny butik med mange gæster. Det 
var en moderne butik, som blev præsente-
ret for gæster og medlemmer. Der blev 
holdt de traditionelle taler, hvor man øn-
skede foreningen tillykke og god vind i 
fremtiden. 

Stadig større

I 1970’erne havde foreningen oprettet en 
lille butik på FDM’s campingplads, som 
var åben i sommermånederne. I 1975 hav-
de der været en omsætning på 457.000 kr. 
i denne butik. Samme år arbejdede besty-
relsen igen med planer om en udvidelse af 
butikken, som nu bl.a. skulle indeholde en 

kød- og viktualieafdeling. Den sidste slag-
terbutik var lukket i Snogebæk, så besty-
relsen mente, at tiden var kommet til at 
brugsen måtte tage den opgave på sig. Man 
havde søgt og fået tilladelse til at nedlægge 
uddelerboligen, og den plads kunne så bru-
ges til udvidelse af butikken. Det var arki-
tekt Bent Olsen fra FDB’s Arkitektkontor, 
der havde lavet tegningerne til den ny bu-
tik. Driftskonsulent Niels Otto Dam fra 
FDB’s Afdeling i Rønne forelagde planer-
ne for generalforsamlingen i november 
1975, og byggeriet skulle være færdigt til 
foråret 1976. Den samlede pris for hele 
omlavningen blev på 561.861 kr., men så 
stod man også i 1976 med en moderne bu-
tik, som nok skulle kunne klare sig et styk-
ke ud i fremtiden.

Der kunne berettes om mange andre 
gode tiltag, der blev gjort i Aage Jøker 
Christensens tid som uddeler. Det var en 
lang, og for brugsen og samfundet i Sno-
gebæk, god og driftig periode, brugsen 
havde sammen med »Jøker«, som han 
kaldtes i folkemunde. Forretningen gik 
strålende og omsætningen steg for hvert år 
der gik. Butikken blev udvidet og moder-
niseret igennem alle årene.

Men en skønne dag ville Jøker Christen-
sen ikke mere. Han sagde stillingen op til 
fratrædelse 1. april 1979, efter knap 40 
gode år i brugsforeningsbevægelsen på 
Bornholm. Det var ikke kun som uddeler i 
Snogebæk han blev kendt. Han havde også 
gennem tiderne haft forskellige tillidspo-
ster, bl.a. i Uddelerforeningen.

Snogebæk Brugs efter 1979

Der kom mange ansøgninger til den ledige 
stilling, og bestyrelsen ansatte Kurt An-
dersen som ny uddeler. Dette valg af ud-
deler skulle også vise sig at være fornuf-
tigt. Kurt Andersen udførte et godt og so-
lidt arbejde for Snogebæk Brugsforening i 
mere end 34 år. I hans tid som uddeler 
havde foreningen stor fremgang, og hans 
mange initiativer konsoliderede brugsen. 
Tilsammen havde Aage Jøker Christensen 
og Kurt Andersen været ansat i Snogebæk 
Brugsforening i 74 år, hvilket vidner om 
deres store indsats og trofaste arbejde for 
foreningen.

I december måned 1982 blev der ind-
kaldt til en ekstraordinær generelforsam-
ling, hvor eneste punkt på dagsordenen var 
en ændring af vedtægterne. Lige siden for-
eningens start i 1890 havde medlemmerne 
haft solidarisk ansvar for foreningens mid-

Fra venstre: FDB’s kredsrepræsentant, Harald Brandt Nielsen, Bodilsker, forretnings-
fører FDB’s Rønne Afdeling Ejner Sonne og uddeler i Snogebæk Brugsforening Aage 
Jøker Christensen. Fotograferet i Snogebæk Brugsforening 1958. 
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ler. Forslaget gik nu ud på at ændre ved-
tægterne til, at medlemmerne fremover 
kun skulle have et begrænset ansvar. Det 
ville betyde, at intet medlem kunne kom-
me til at hæfte personligt for foreningens 
gæld. Jeg behøver vel egentlig ikke skrive, 
at forslaget blev enstemmigt vedtaget. Som 
altid ved medlemsarrangementerne, var 
der arrangeret et eller andet efter mødet. 
Denne aften vistes filmen »Gulerøddernes 
vej til butiksdisken«, og bagefter var der 
(heldigvis!) kaffe og bankospil.

Også i 1982 foretog bestyrelsen og ud-
deler Kurt Andersen lidt af et eksperiment. 
Man indrettede en »Brugsens Burgerbar« 
i vindfanget lige inden for døren. Nogle af 
medlemmerne var lidt skeptiske i starten. 
»Der kom nok til at lugte af friture i butik-
ken, og det var nok også lidt for pjattet«. 
Men efter den første sommer forstummede 
disse bemærkninger. Turisterne var glade 
for initiativet. Burgerbaren havde kun åbent 
i sommermånederne, hvor området på Syd-
bornholm er oversvømmet af turister, og 
burgerbaren blev en fast sommerbegiven-
hed. Snogebæk Brugsforening havde ikke 
været den butik, den er i dag, hvis ikke tu-
risterne var så flittige til at bruge den. Den 
ligger lige i smørhullet, og omsætningen 
forøges flere gange i forhold til om vinte-
ren. Ca. halvdelen af årsomsætningen lig-
ger i juni, juli og august. Kurt Andersen 
oplyste i 1983, at der på en enkelt uge i juli 
måned havde været 11.000 kunder. Til sam-
menligning var der på en normal uge om 
vinteren ca. 2.000 ekspeditioner.

I 1984 kom der en henvendelse fra Poul-
sker Brugsforening om en mulig sammen-
lægning af de to foreninger. Bestyrelsen 
undersøgte sagen grundigt og meddelte 
bestyrelsen i Poulsker, at de ikke ville gå 

med til en sammenlægning af de to for-
eninger. Det ville være til ugunst for Sno-
gebæk Brugsforening. Som man kan se, 
havde foreningen en god periode op gen-
nem 1980’erne. Omsætningen steg og ind-
tjeningen fulgte fint med. Således rundede 
brugsen 20 mio. kr. i omsætning ved ind-
gangen til 1990’erne.  

I 1988 var det derfor igen nødvendigt 
med en større udvidelse af butikken. Be-
styrelsen havde længe gået med byggepla-
ner, og den endelige beslutning blev taget i 
februar måned. Der skulle bygges nyt, og 
butiksarealet skulle udvides med ca. 200 
m2. Butikken skulle stå færdig til brug in-
den turistsæsonen kom. Den ny butik blev 
indviet i maj 1988, og hermed var Snoge-
bæk Brugsforening godt rustet til at klare 
presset mange år frem i tiden. Tømrerme-
ster Erik Munch Jensen havde hovedentre-
prisen, og følgende fik arbejdet: Holger 
Andersens Murerforretning, Poulsker El, 
Mogens VVS, Jørns Malerforretning og 
Vilmer Frederiksen med gulvarbejdet.

I midten af 2000’erne købte Snogebæk 
Brugsforening Tankstationen Q8 i Snoge-
bæk, og indrettede den til en lille nærbutik, 
hvor beboerne kunne »tanke lidt op til af-
tenkaffen«, hvis de manglede noget. Butik-
ken var meget populær i nogle år, men blev 
lukket, fordi den var for dyr i drift, så om-
sætningen ikke kunne hamle op med ud-
gifterne.

Festlige begivenheder

Det har ikke altid kun drejet sig om den 
travle hverdag i brugsen. Der har også væ-
ret plads til muntre og dejlige indslag sam-
men med medlemmerne. Der har tilsynela-
dende ikke været nogen fest, da foreningen 

fyldte 25 år. Men da foreningen blev 40 år, 
skulle det fejres. Der blev afholdt en fest på 
»Holms Hotel« i Nexø 11 marts 1930. Det 
var formanden, Georg Kruse, som bød vel-
kommen, og han berettede om de første 40 
års virke i foreningen. Blandt meget andet 
fortalte han en sjov historie fra foreningens 
start, hvor nogle medlemmer klagede over 
at foreningen solgte »Kunstsmør« (marga-
rine) – det stred imod foreningens love, om 
kun at sælge rene og uforfalskede varer, og 
det mente mange ikke at margarine var. 
Han fortalte også, at af de 54 medlemmer, 
som var med til at starte foreningen i 1890, 
var der desværre kun 17 tilbage, men det 
glædede ham, at de fleste var mødt frem til 
festen, og som han udtrykte det i sin tale: 
»Vejrbidte og skæggede og stoute Skikkel-
ser fra det lille Fiskerleje – ret Modeller for 
en Michael Ancher«.  Sådan, vi kan se dem 
for os. Der blev selvfølgelig også holdt taler, 
bl.a. af styrmand Thuesen og fiskehandler 
Jensen og af kredsrepræsentant for FDB på 
Bornholm, Hans Pedersen, »Staalhytten« i 
Nyker. Senere holdt forretningsfører Ro-
slyng fra FDB’s Afdeling i Rønne et fore-
drag om stifteren af den første brugsfor-
ening i Thisted, Nexødrengen, pastor Hans 
Christian Sonne. Festen sluttede med end-
nu et par timers hyggeligt samvær.

50 års fødselsdagen i 1940 blev ikke fej-
ret, der var krig og krisetider. Derimod 
blev der festet, da foreningen blev 65 år i 
1955 og 75 år i 1965. Endelig blev der holdt 
en stor festuge, da foreningen fyldte 100 år 
i 1990. Der blev udgivet et hæfte om 
Brugsforeningens 100 årige historie, med 
billeder og farvelagte tegninger af Snoge-
bækmaleren Svend Aage Sommer. Det var 
udarbejdet af foreningens formand, Svend 
Erik Schou, og fremstillet som en kalen-
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der, som medlemmerne kunne have hæn-
gende og glæde sig over hver dag.

Ud over jubilæumsdagene har der været 
andre festlige og aktuelle tiltag gennem 
tiden, både for medlemmerne i Snogebæk 
og sammen med nabobrugserne. Uden at 
komme nærmere ind på de forskellige be-
givenheder, vil jeg blot nævne: Husmoder-
dage, filmaftener, foredrag, bankospil, 
Luciaoptog, julearrangementer, for ikke at 
glemme alle de indslag, der har været efter 
generalforsamlingerne, hvor medlemmer-
ne har hygget sig med kaffe og kage, me-
dens de har lyttet til forskellige talere eller 
set film. Nogle kan måske endnu huske da 
andelsfilmen »Øen i Øst« kørte over hele 
øen i 1950’erne, ved samtlige brugsers ge-
neralforsamlinger. Det var en flot film, 
som handlede om den bornholmske an-
delsbevægelse.

Fremtiden

Og hvordan tegner så fremtiden sig for 
Snogebæk Brugsforening? Jeg er ingen 
spåmand, og det er lettere at skrive om for-
tiden end at spå om fremtiden. Konkurren-
cen er i dag benhård, også her på Born-
holm, og den vil ikke blive mindre, hvis 
der yderligere dukker flere discountbutik-
ker op, hvad noget kunne tyde på. Men set 
med mine øjne vil Snogebæk Brugsfor-
ening, med placeringen i et stort turistom-
råde, sikkert altid kunne klare sig. Men det 
kan kun fremtiden vise. Lad mig slutte 
denne gennemgang med at ønske fortsat 
fremgang for Snogebæk Brugsforening, 
som jo i 2015 kunne fejre 125 års fødsels-
dag, med bl.a. udgivelsen af et lille jubilæ-
umsskrift.

Formænd

Skolelærer H. J. Holm, Østre Skole,
 Poulsker, 1890-1891
Jørgen M. Dam, 1891-1906
Gårdejer A. Peter Juul, Krogegård,
 1906-1915
Avlsbruger Georg Kruse, Snogebæk,
 1915-1943
Førstelærer A. Kure, Østre Skole, 
 1943-1948
Mejerist Ejnar Svendsen, 1948-1966
Axel A. Jacobsen, 1966-1975
Ebbe Lund Pedersen, 1975-1981
Vang Nielsen, 1981-1990
Svend Erik Schou, 1990-1999
Jan Mogensen, 1999-2011
Bent Munch, 2011-2012
Tom Christensen, 2012- 

Uddelere

Thomas Hansen, 1890-1891
Løjtnant Bechs Enke, Gine Cathrine
 Pihl, 1891-1900
Nikolaj Peder Bech, 1900-1906
Carl Anthon Due, 1906-1923
Thor Flygenring, 1923-1925
Philip Philipsen, 1926-1939
Fru Karen Philipsen, 1939-1940
Aage Jøker Christensen, 1940-1979
Kurt Andersen, 1979-2013
Kenneth Stryhn, 2013- 

Snogebæk Brugsforenings medlemmer samlet til fest i anledning af 40 års jubilæet, som 
blev holdt på Holms Hotel i Nexø 1950.
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For at kunne skrive Østermarie Brugsfor-
enings tidlige historie, fra den blev stiftet i 
1889 og til den gik konkurs og blev afvik-
let i 1929, er der ikke meget andet materia-
le end avisartikler og andre småting, hvor 
man kan finde oplysninger, der fortæller 
om de første år. Det eneste brugbare er en 
forhandlingsprotokol fra 28. januar 1929 
til 12. december 1935. Den omhandler for-
eningens sidste år som brugsforening og 
den senere lukning. Derefter er den brugt af 
likvidationsudvalget til referater af møder-
ne frem til 1935, hvor det hele formentlig er  
afsluttet.

Alle protokoller fra starten er væk, ja der 
findes overhovedet ikke noget skriftligt 
materiale, der kan bruges til at fortælle blot 
lidt af historien. Jeg kan ikke blive klar 
over, om det var bevidst, at alle disse bøger 
og papirer »forsvandt« fra jordens over-
flade, eller de blot senere er blevet kasseret, 
efter at Østermarie Brugsforening fik store 
vanskeligheder i 1920’erne og derefter gik 
fallit og blev nedlagt. Væk er de. 

En ting ved vi med sikkerhed. Den 21. 
september 1889 blev der afholdt stiftende 
generalforsamling i Højskolebygningens 
gymnastiksal. Her blev Østermarie og 
Omegns Brugsforening stiftet, og forenin-

gens vedtægter blev vedtaget. Disse ved-
tægter findes der heldigvis et eksemplar af, 
og af dem fremgår det, hvem den første 
bestyrelse var. Vedtægterne er nemlig un-
derskrevet af følgende ni personer: 

K. A. Thorsen
C. Hansen 
K. Hansen
A. J. Kjøller
P. Jensen 
N. Engel 
A. Hansen 
Kr. Jensen 
A. Ipsen 

Hvem disse personer er ville bare blive 
gætterier. Lokale folk vil muligvis gen-
kende nogle, men helt sikkert har der både 
været gårdejere og husmænd i skøn for-
ening i bestyrelsen. En ting er sikker, der 
var én skolelærer, og det var Carl Hansen, 
Østermarie. (Nævn for mig en brugsfor-
ening, hvor der ikke har været en skolelæ-
rer indblandet i bestyrelsen). Vi ved også, 
hvem der var den første uddeler, idet der i 
folketællingen for 1890 noteres følgende: 

»Jens Kristian Faarbæk, alder 29 Aar og 

gift. Født i Haderup Sogn, Ginding Herred 
i Ringkøbing Amt. Husfader og Uddeler i 
Brugsforeningen. Laurensine Kristine Fa-
arbæk, alder 29 Aar og gift. Født i Kle-
mensker Sogn, Bornholms Amt. Husmoder 
og hans Hustru.« 

Hvornår han tiltrådte som uddeler vides 
ikke, men han har givet været med fra for-
eningens start. Ifølge en lille notits i Born-
holms Social-Demokrat i 1914, hvor for-
eningen fejrede 25 års jubilæum, nævnes 
datoen 2. december 1889 som den dato, 
hvor udsalget åbnede. Det foregik fra leje-
de lokaler i Højskolens bygninger, og vi 
ved, at foreningen startede med ca. 100 
medlemmer, og at omsætningen det første 
år var på ca. 30.000 kr.

Jens Christian Faarbæk blev nu ikke 
gammel i gårde. Af en annonce i Born-
holms Tidende 30. september 1891 frem-
går det, at Østermarie og Omegns Brugs-
forening søger ny uddeler. Mundtlige be-
retninger nævner, at næste uddeler hed H. 
Kofoed Ancher. Hvem han var, og hvor 
han kom fra, kan jeg ikke finde ud af. Men 
det må også kun have været for en meget 
kort bemærkning, idet næste uddeler, An-
dreas Madvig, kom fra Nyker i 1892 og tog 
fast ophold i sognet. Så det er nærliggende 

Østermarie og Omegns Brugsforening 
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at tro, at han har overtaget pladsen som ud-
deler i 1892. Han blev i øvrigt gift med 
Laura Madvig i 1895. Han findes også i 
folketællingen i Østermarie Sogn i 1901, 
og er her benævnt som uddeler i brugsfor-
eningen. Han havde senere den store køb-
mandsforretning på hjørnet af Lille Torv 
og Stålegade i Rønne. 

I Bornholms Tidende 28. februar 1901 er 
der en lille notits med overskriften »Dan-
marks største Brugsforening«. Referenten 
fortæller, at det var Østermarie og Omegns 
Brugsforening, der havde afholdt general-

forsamling 25. februar 1901. Der var på det 
tidspunkt 822 medlemmer, og det var ret 
mange. Formand og forretningsfører hav-
de helt fra starten i 1889 været skolelærer 
Carl Hansen, Kirkeskolen i Østermarie. I 
notatet står:

»Danmarks største Brugsforening.
Østermarie Brugsforening afholdt i 

Mandags sin ordinære Generalforsamling 
paa den gamle Højskole under stor Delta-
gelse. Det fremgik af Regnskabet, at Kas-
seomsætningen i det forløbne Aar havde 
været 309.000 Kr., og at Foreningen ejede 
et Varelager til en Værdi af 40.000 Kr. samt 
en Reservefond paa 7.000 Kr. Aarets Over-
skud var som de forrige Aar 5 %, der i 
denne og næste Maaned udbetales til Med-
lemmerne i Forhold til de Beløb, de have 
kjøbt for. Medlemmernes Antal er nu 822.

Brugsforeningen begyndte sin Virksom-
hed 1889 med ca. 100 Medlemmer og en 
Kasseomsætning første Aar paa ca. 30.000 
Kr. Dens store Vækst og gode Grundlag 
maa navnligen siges at hidrøre fra, at For-
eningen har været saa heldig at faa en saa 
udmærket Forretningsfører og Leder, som 
den har i Lærer Hansen, der har beklædt 
denne Stilling i Foreningens hele Livstid 
og paany er valgt i 2 Aar.

Foreningen har sit Uddelingslokale med 
Pakhus og Uddelerbolig paa den gamle 
Højskole. Hvor der nu efter sidste Udvi-
delse er et baade rummeligt og godt Lo-
kale«.

Foreningen havde siden starten lejet sig 
ind i nogle lokaler i Højskolebygningen, 
men i marts måned år 1900 købte forenin-
gen alle bygninger med et areal på tre tøn-
der land for 16.000 kr. Så nu var foreningen 
selv ejer af denne store bygning, hvor 
brugsforeningen senere i alle år har haft til 

huse. Senere lejede Østermarie og Omegns 
Pakhusforening sig ind i nogle af lokalerne.

Skolelærer Carl Hansen var i øvrigt en 
initiativrig person, som i årene efter gjorde 
et stort og dygtigt arbejde for brugsfor-
eningsbevægelsen på Bornholm. Han blev 
således FDB’s første kredsrepræsentant på 
øen, og i egenskab af denne stilling gjorde 
han et stort arbejde med at hjælpe personer 
i andre sogne med at få stiftet deres brugs-
forening. Han tog gerne rundt på øen, når 
der blev kaldt på ham, for at fortælle og 
give gode råd til andre om, hvordan de 
skulle få etableret sig og komme godt i 
gang.

Derefter kender vi ikke noget til forenin-
gen i de følgende år. Det må formodes, at 
det bare er kørt som det skulle. Det er der 
jo noget der tyder på. »Danmarks største 
Brugsforening«, det er store ord, så hvis 
der er noget om det, så har det da virkelig 
fungeret. Alene over 800 medlemmer ty-
der på stor opbakning til foreningen.

Politisk røre i andedammen

Der findes som nævnt ikke rigtig noget, før 
vi kommer til 1905. Der skulle foreningen 
holde generalforsamling 16. februar. Der 
var annonce i både Bornholms Tidende og 
Bornholms Social-Demokrat. Den 24. fe-
bruar var der også annonce i Bornholms 
Social-Demokrat indsat af »Flere Brugs-
forenings Medlemmer«. De opfordrede til 
at man stemte på følgende mænd til besty-
relsen: »Lærer C. Hansen. Husmand Lo-
rens Jensen. Husmand Hans Sørensen og 
Snedker Hans Pedersen«. Det var forment-
lig for at få skovlen under nogle af gårde-
jerne, der helt sikkert har domineret besty-
relsen og siddet på de vigtigste poster. 

Carl J. Hansen var skolelærer på den 
gamle Kirkeskole i Østermarie fra  1884. 
Han blev førstelærer, da den ny Kirke-
skole blev indviet i 1908 og var lærer der 
til 1913. Han var formand for Østermarie 
Brugsforening og også FDB’s repræsen-
tant på Bornholm.  
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Der har åbenbart, inden denne annonce 
blev indrykket, været røre i andedammen 
i Østermarie mellem gårdejerne og hus-
mændene, fordi der i Bornholms Social-
Demokrat senere under datoen 24. februar 
var en artikel under titlen »Smaa Slag, 
Kære«. I artiklen skrives følgende: »Der 
skal førstkommende Mandag Eftermiddag 
være Generalforsamling i Østermarie 
Brugsforening, og Husmændene har i den 
Anledning holdt Møde for at drøfte, hvem 
Husmændene burde stemme paa ved Be-
styrelsesvalget i Brugsforeningen. Dette 
har bragt nogle Indsendere i Bornh. Tid. 
og Bornh. Avis til at overfalde vore Venner 
blandt Husmændene nede i Østermarie. 
En Indsender under Mærket »c« skriver 
bl.a. følgende: »Socialdemokratisk For-
ening lader til at ville udse sig Brugsfor-
eningen til Tumleplads, idet den opstiller to 
ultraradikale som Kandidater ved Besty-
relsesvalget. Det er vist derfor snart paa 
Tide, at vi ikke Socialister rører os for at 
forhindre denne Manøvre. Socialdemokra-
ternes Administreren af Fællesforetagener 
er vel kendt – husk Forsamlingsbygningen 
paa Enghavevej«. 

»Se dette er jo meget Kæphøjt; men det 
er just ikke noget fint Angrebsvaaben, thi 
det er dog ikke let at begribe, hvad Grund 
der kan være til at angribe Socialdemokra-
terne i Østermarie, fordi et Forsamlings-
bygnings Aktieselskab i København ikke 
har kunnet klare sig. Vi kunne jo vende 
Giftkniven den anden Vej; der er saa sandt 
saarbare Punkter nok, baade hos Højre og 
Venstre. Vi behøver blot at minde om alle 
de Tusinder, der er sat overstyr paa Højres 
Forsamlingshus i Rønne: »Dannebrog«. 
Og vi kunde jo minde Venstre om alt det, 
der sattes overstyr ved Fællesbageriet i 

Rønne. Vi behøver aldeles ikke at rejse til 
København for at finde Eksempler paa, at 
baade Højre og Venstre har brændt sig; 
Men hvorfor være saa raske paa det over 
for os. Ogsaa Østermarie Husmandsfor-
enings Medlemmer faar sig en større Om-
gang i Tidenden, fordi de har taget Stilling 
til Bestyrelsesvalget. En »Indsender« har 
malet noget sammen om Husmandsfor-
eningens Rebeller og Socialister, der vil 
styrte den gamle Bestyrelse. Og den sølle 
Stymper til Indsender, der ikke tør navn-
give sig, fortæller at »Pietet eller maaske 
rettere Skamfølelse er jo noget som ikke 
findes i Socialisternes Ordbog«. Nu er det 
imidlertid saaledes, at det netop slet ikke er 
Socialisterne alene, der har drøftet Betime-
ligheden af at faa en ændret Sammensæt-
ning af Bestyrelsen i Brugsforeningen. Det 
er »Bornh. Tidende’s« egne Folk, der har 

været de allerivrigste for at faa et System-
skifte. Vi nærer da heller ikke Tvivl om, at 
mange af »Bornh. Tidendes« Læsere med 
virkelig Skamfølelse vil læse de skamløse 
og uvederhæftige Angreb »Tidenden« saa 
at sige retter mod Socialdemokraterne«. 

Det er da fantastisk, hvad et valg af be-
styrelse til en brugsforening kunne bringe 
af mudderkastning mellem personer, der i 
det daglige omgås hinanden, når der går 
politik i foretagenet. Jeg tror så heller ikke 
det var de personer, der til daglig arbejdede 
med tingene, men mere de lokale forenin-
ger og deres politiske aviser, der førte kam-
pen. Man skulle næsten tro, at det var et 
valg til Rigsdagen. Man må da håbe, at de 
medlemmer der sad i bestyrelsen, har haft 
et fornuftigt og godt fælles samarbejde, el-
lers har det ikke været spor sjovt at være 
med i den bestyrelse. Men det var vel netop 

Østermarie Brugsforenings første butik i den gamle Østermarie Højskole med indgang 
fra gården. Postkort, foto F. Schreiber, København. 
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i de tider, at brydningerne mellem gårde-
jerne og husmandsforeningerne var sat på 
spidsen.

I en artikel i Bornholms Social-Demo-
krat 1. marts 1905 berettes om, at valget til 
bestyrelsen i Østermarie Brugsforening 
blev et nederlag for husmandsforeningen, 
som ikke fik alle deres kandidater valgt ind 
i bestyrelsen. De siddende medlemmer, 
med skolelæreren i spidsen, blev alle gen-
valgt. 

Debat om spritussalg

I de følgende år ved vi ikke noget om, 
hvordan det er gået med foreningen, men 
noget tyder på, at den stille og roligt har 
fungeret til alles tilfredshed. I maj måned 
1908 blev Andreas Jensen ansat som ny 
uddeler i Østermarie Brugsforening. Det er 
lidt vanskeligt at finde ud af, hvordan det 
er gået i de følgende år. Der findes ikke 
noget, der fortæller om brugsens daglig-
dag. Først i 1913 får vi lidt at vide om for-
holdene, og om, hvad der bl.a. skilte van-
dene blandt medlemmerne. Det er sagen 
om salg af spiritus i brugsforeningen. Li-
gesom i alle andre brugsforeninger på 
Bornholm, har det også i Østermarie været 
noget, der har skabt røre i andedammen og 
i den grad optaget sindene blandt medlem-
merne i sognet.

Det hele startede på den ordinære gene-
ralforsamling 25. februar 1913, hvor skole-
lærer Christian P. Riis, Nordre Skole, stil-
lede et forslag om at forbyde salg af spiritus 
i forretningen. Dette forslag kunne dog 
ikke behandles, idet det ikke var på dags-
ordenen. Det fik lærer Riis til at starte en 
underskriftsindsamling, som skulle hen-
stille til bestyrelsen om at indkalde til en 

ekstraordinær generalforsamling, hvor for-
slaget gik på, at foreningen fremover ikke 
skulle uddele spiritus fra forretningen. Der 
blev da også indkaldt til en ekstraordinær 
generalforsamling 25. marts i brugsfor-
eningens sal. Den 15. marts 1913 havde 
lærer Riis et langt læserbrev i Bornholms 
Social-Demokrat. Her gengives et lille ud-
drag af det lange læserbrev med overskrif-
ten:

»Bør Spiritushandel bibeholdes i vore 
Brugsforeninger?«

»Hvem, der har faaet Øjnene op for, at vi 
her i Landet bruger for megen Spiritus, vil 
gerne se sig om efter et Middel til at raade 
Bod herpaa, og mon vi ikke snart kan blive 
enige om, at den lette Adgang til Varen 

fremmer Forbruget. Tidligere skulde man 
som Regel til Byerne for at blive forsynet. 
Saa var der enkelte Steder ude paa Landet 
Kroer, hvor Forsyning kunde ske, saavel i 
som ud af Huset – det første jo absolut det 
værste. Men saa kom Brugsforeningerne, 
og med hver Brugsforening fulgte gerne et 
Spiritusudsalg; mon det var berettiget? Og 
naar jeg paa Østermarie Brugsforenings 
sidste Generalforsamling rettede en ind-
trængende Anmodning til Bestyrelsen om 
at hæve Spiritussalget, var det fordi jeg 
mente og fremdeles mener tydeligt at kunne 
indse, at Spiritus gør Fortræd baade for 
unge og gamle, og at den lette Adgang 
fremmer Brugen af den. Jeg pointerede saa 
stærkt, jeg kunde – og blev støttet af flere, 
hvis Ord og Mening betyder noget – at det 
vilde være et stort Gode i Almindelighed, 
om vi mere og mere kunde frigøre os fra 
Alkohol, og for Ungdommen i Særdeleshed 
vilde det være et endnu større Gode.

Der er en Ting, som jeg gærne vilde bede 
Eder, I Ældre, om, I som er Fader, Hus-
bond, Læremester osv, og det er dette: Har 
I Ansvarsfølelse og Kærlighed til Eders 
Børn og de Unge, som er i Eders Brød og 
udfører Eders Arbejde, saa støt dem – og 
det kan I, hvis I vil, for Eksemplets Magt er 
stort – ved selv at vise, at Spiritus er unød-
vendig; … Nu er jeg ikke Afholdsmand i 
den Forstand, at jeg aldrig smager Spiritus, 
men jeg tror, at mange med mig vil blive 
det, hvis vi personlig bliver overbevist om, 
at vi derved blev i Stand til at gøre noget til, 
at Spiritus for Fremtiden ikke blev det sam-
lende, det underholdende, ja, det uundvær-
lige for mange, baade Ældre og Unge.

Nu er der dem, der siger – og jeg finder 
ogsaa, at det er en vægtig Grund: Hvis Spi-
ritushandelen bliver ophævet i vor Brugs-

Lærer på Østermarie Nordre skole fra 
1897 Chr. P. Riis. Medlem af Brugsfore-
ningens bestyrelse. 
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forening, vil vi blot opnaa, at Folk kører til 
Byerne og køber ikke blot der deres Behov 
af Spiritus, men ogsaa andre Varer, og det 
vil blive til stor Skade for vor Forening. Jeg 
vil hertil sige, at selv om der lige straks vil 
mærkes en Nedgang – og det maa der nød-
vendigvis, eftersom Spiritus er bleven en 
meget stor Post i Omsætningen –  saa vil vi 
da vel hente vore Varer der, hvor vi ser vor 
Fordel ved at købe dem; vore Brugsfor-
eninger er da vel konkurrencedygtige! Det 
skulde da vel ikke kunne siges, at Spiritus-
handel var en Betingelser for vore Brugs-
foreningers Trivsel! Og skulde der end 
mærkes nogen Nedgang i Omsætningen 
paa de øvrige Varer, har vi vel Raad til at 
taale det her, hvor vi f. Eks. har en kvart 
Millions Omsætning godt og vel. …

Der bliver nu 3. Paaskedag, den 25. 
Marts afholdt en ekstraordinær General-
forsamling i vor Brugsforening, og der skal 
da stemmes, om vi for Fremtiden skal have 
Spiritussalg eller ikke. Jeg ved, at der er 
mange, som vil stemme for, men jeg ved 
ogsaa, at der er mange, som vil stemme 
imod, og jeg vil da saa indtrængende, som 
jeg kan det, sige til dem, som i denne Ret-
ning er enige med mig: Kom og stem Spiri-
tussen ud af vor Forening og bliv ikke hjem-
me! …. Kom ogsaa Kvinder og vis, at I har 
et Ord at sige med i Laget, naar det gælder 
Eders Mænds og Eders Sønners Velfærd!…

Østermarie d. 15. Marts 1913.  –  Chr. P. 
Riis«

Se, det var da et læserbrev der ville no-
get, og et godt initiativ fra en skolelærer, 
som sikkert har kendt til ungdommens ud-
skejelser. Men det var som tidligere nævnt 
ikke kun i Østermarie, det var et problem. 
Jeg har i samtlige forhandlingsprotokoller 
fra samtlige brugsforeninger, som jeg har 

Østermarie Brugsforening o. 1916 med uddeler Andreas Jensen nærmest den hvide 
vægt. Nedenunder ses manufakturafdelingen. Børnene er Bodil Hjorth Jensen og bro-
deren, Jørgen Hjorth Jensen. Tilhører Nete Marie Hjorth Madsen.
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gennemlæst, set hvorledes det problem har 
været drøftet i bestyrelserne. Og i alle 
brugsforeninger har problemet været til 
drøftelse gentagne gange på generalfor-
samlingerne. Jeg tror ikke, at verden ville 
have set anderledes ud i dag, hvis salget af 
spiritus var blevet holdt ude af brugsfor-
eningerne. Der var mange andre steder, 
man havde kunnet købe sin spiritus.

Men for at afslutte sagen i Østermarie 
Brugsforening, vil jeg blot fortælle, at det 
endte med en lille sejr for initiativtagerne. 
Vel blev salget af spiritus ikke stoppet i 
brugsforeningen, men der blev indgået et 
forlig, hvor spiritus ikke måtte sælges efter 
»Kl. 6 Eftermiddag« og så måtte det kun 
»sælges paa Bog til bestemte i Sognet bo-
siddende Folk«. Det var et af de værste 
»kludetæppeforlig«, jeg har læst om. Det 
var dog at gøre forskel på folk. Tænk en-
gang, at det sikkert kun var de store gård-
ejere og andre prominente personer i sog-
net, som kunne købe spiritus. Alle andre, 
som bestyrelsen eller uddeleren, satte sig 
til dommer over og sorterede fra, kunne 
ikke få lov at købe spiritus. Den løsning 
var nok ikke gået i dagens Danmark. Enten 
sælger man vel spiritus, eller også gør man 
det ikke.

Vejen til enden og konkurs

Det var i nogle avisreferater om de senere 
retssager i 1930, at jeg fandt ud af, at det 
allerede i regnskabsåret 1923 begyndte at 
gå skævt for foreningen. Der var det år et 
kæmpestort underskud i foreningen på 
over 50.000 kr., og det er formentlig derfor, 
at foreningen har skiftet uddeler. Hvordan 
der kunne blive så stort et underskud, vides 
ikke, men der har sikkert været flere årsa-

Uddelerægteparret Jensen, ved deres havedør i brugsen i Østermarie, med deres tre børn 
o. 1910’erne. Det femte barn, Paul Hjorth Jensen, blev født 24. februar 1920. Marie Jensen 
døde da i barselsseng fra fem børn, en forfærdelig ulykke, der sikkert har påvirket hans 
fremtid i brugsen. Billedet tilhører Nete Marie Hjorth Madsen.
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ger. Her har sikkert det store beløb i ude-
stående fordringer skabt uddelerens store 
gæld til foreningen. Dog må bestyrelsen 
også tage sin del af ansvaret, man har ikke 
været hurtige nok til at reagere på de fejl-
trin, uddeleren må have foretaget. Uddeler 
Andreas Jensen blev derfor erstattet af en 
ny uddeler i 1924. I folketællingen i 1925 er 
det nemlig Ulrik Thomas Thomsen, født i 
Thornby i Jylland, der er »forretningsbe-
styrer«. I samme forbindelse vil jeg her 
nævne det personale, som jeg samtidig no-
terede mig, og som alle boede på stedet i 
1925. Det var Alfrida Elisabeth Kofoed fra 
Aakirkeby som var kassererske. Ekspedi-
trice Jenny Marie Elleby fra Østermarie. 
Ekspedienterne Otto Edvard Markussen 
fra Hasle og Carl Harald Børgesen fra 
Rønne. (Som senere blev uddeler i Vester-
marie Brugsforening). Så var der to butiks-
lærlinge, Hans Adolf Rasch fra Rønne og 
Peter Kristian Lou Svendsen fra Svaneke.

Hvad der er foregået i årene fra 1924 
frem til foreningens opløsning i 1929 og til 
retssagerne i 1930, som blev anlagt både 
mod de to foregående uddelere og den 
gamle bestyrelse, må stå lidt hen i det uvis-
se. Men de dårlige resultater med indtje-
ning og underskud i regnskaberne, og især 
de store udestående fordringer som udde-
leren hæftede for, og ikke har kunnet få 
styr på, har formentlig været det, der har 
knækket foreningen. Det var også helt galt 
med et alt for stort og ukurant varelager, 
som foreningen måtte nedskrive med stort 
tab til følge. Det blev tydeligvis yderligere 
forværret de følgende år. Til sidst måtte 
både uddeler og bestyrelse altså skiftes ud. 
Bestyrelsen formentlig så tidligt som 1925, 
sikkert på den ordinære generalforsam-
ling. Uddeler Thomsen i 1928. Hvem der 

var med i den gamle bestyrelse har også 
været svært at finde ud af, men igen ifølge 
avisreferater i Bornholms Social-Demo-
krat angående retssagen i 1930, er det lyk-
kedes mig at finde ud af, hvem bestyrelsen 
bestod af, og hvem det var retssagen dre-
jede sig om:

Amtsrådsmedlem Anthon Kjøller, for-
mand 

Bankbestyrer Gelius Kofoed
Mejeribestyrer Tylvad Andersen
Sognerådsformand J. Jensen
Gårdejer Rasmussen, Hoppegård
Gårdejer A. Holm, nu bosat på
  Sjælland
Avlsbruger Christian Olsen 
Avlsbruger Christian Jensen 
Samt fhv. amtsrådsmedlem J. Fr.
 Kofoed. (Regnskabsfører fra 1925)

Ny bestyrelse

Den ny bestyrelse på ni personer omtales i 
et bestyrelsesmøde 28. januar 1929:

Gårdejer Martin Johannes Pedersen, 
30. slg. Brogård, formand

Skolelærer Christian P. Riis, Nordre 
Skole

Christian Lund
Gårdejer August Emil Alfred Ipsen, 

10. vdg. Lesleregård, kasserer
Avlsbruger August Christian Georg 

Dam
Lorents Jensen, Bodal
Gårdejer Janus Andreas Svendsen, 
 15. slg. Ellesgård
Christian Hjorth
Proprietær Thor Bøgeskov, Gadeby-

gård

Ved en generalforsamling afholdt 17. juni 
1929 udgik Christian Hjort og Thor Bøge-
skov. De blev erstattet af gårdejer Hans 
Hansen, 10. slg. Munkegård og H. L. Sø-
rensen, Gadeby. Bestyrelsen, der derefter 
sluttede og lukkede Østermarie Brugsfor-
ening, bestod af følgende ni medlemmer:

Gårdejer Martin Johannes Pedersen, 
30. slg. Brogård, formand

Gårdejer Hans Hansen, 
 10. Slg. Munkegård, næstformand
Gårdejer August Emil Alfred Ipsen, 

10. vdg. Lesleregård, kasserer
H. L. Sørensen, Gadeby, revisor
Skolelærer Christian P. Riis, Nordre 

Skole
Gårdejer Janus Andreas Svendsen, 
 15. slg. Ellesgård
August Dam
Lorents Jensen, Bodal
Christian Lund

Ved et konstituerende bestyrelsesmøde 
19. juni 1929, efter den ordinære general-
forsamling, som blev afholdt 17. juni, un-
derskrev alle disse personer forhandlings-
protokollen. I 1928 ansatte den ny besty-
relse Thor Kofoed som ny uddeler, i håbet 
om at han kunne få styr på tingene. Men 
da var katastrofen så fremskreden, at det 
var en umulig opgave, både for Thor Ko-
foed og bestyrelsen, så der var kun en mu-
lighed tilbage, at nedlægge foreningen.

De første bestyrelsesmøder i den ny pro-
tokol omhandler en beslutning, som besty-
relsen tog, nemlig at udbetale et forskud til 
overretssagfører Fabricius og revisor 
Bøytler fra København på 2.000 kr. til 
hver. De skulle repræsentere foreningen i 
den anlagte politisag mod de to tidligere 
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uddelere, Andreas Jensen og Ulrik Th. 
Thomsen. Formanden, gårdejer Martin Jo-
hannes Pedersen, blev også valgt som for-
mand for det udvalg, som blev nedsat til at 
varetage foreningens interesser i sagen 
mod de to uddelere. Man vedtog ligeledes, 
at kassereren hver den første i måneden 
skulle udbetale et aconto beløb på 500 kr. 
af lønnen til den nu ansatte uddeler, Thor 
Kofoed. Man vedtog ligeledes, at al skyldig 
gæld til foreningen på butiksvarer og frø 
skulle indbetales til foreningen inden 1. 
marts 1929, ellers ville beløbet blive ind-
drevet ved inkasso. Det blev endelig be-
sluttet at købe 15 vognladninger kul af 
købmand M. Bidstrup i Rønne. Der var 
også fra Andelsselskabet Østermarie Læ-
gebolig, som lejede lokaler i bygningen, 
indbetalt en panteobligation på 1.144 kr.

Den 17. marts 1929 kom der en skrivelse 
fra FDB om, at der skulle indbetales et af-
drag på foreningens skyldige varegæld på 
50.000 kr.(!!) inden 15. april. Formanden 
M. Pedersen og regnskabsfører Bræm-
holm måtte rejse til København for sam-
men med overretssagfører Fabricius at 
forhandle en ordning på plads. FDB gik 
med til at udskyde betalingen til 1. maj. 
Ved en fornyet forhandling gik FDB med 
til at foreningen skulle betale 20.000 kr. til 
juni termin og yderligere 15.000 kr. til de-
cember termin. Samtidig skulle brugsen 
betale betydelige afdrag på levering af nye 
varer fra FDB. Bestyrelsen forhandlede 
også med Andelsbankens direktion om et 
lån på 100.000 kr.

Den 17. juni 1929 blev der afholdt ordi-
nær generalforsamling. Desværre beretter 
forhandlingsprotokollen ikke noget om, 
hvad der foregik. Men allerede 29. juni 
blev der afholdt en ekstraordinær general-

forsamling, hvor overretssagfører Fabrici-
us ville aflægge en beretning om, hvad der 
var foregået, men heller ikke det er der 
skrevet noget om i protokollen. Dog beret-
tes der på et efterfølgende bestyrelsesmø-
de, at forsamlingen havde vedtaget, at un-
derskuddet skulle fordeles efter det over-
skudsberettigede køb af varer i perioden 
1914 til 1924 + 107 kr. 92 øre pr. medlem. 

I oktober måned forlangte FDB igen, at 
der skulle betales et afdrag på 50.000 kr. 
inden 10. november 1929. Foreningen var 
sat på kontant betaling for nye, købte varer 
på den måde, at leveringen skulle være be-
talt inden den 15. i den efterfølgende må-
ned. Det var hårde betingelser, men besty-
relsen svarede FDB, at de ville gøre deres 
bedste for at efterleve kravene. Med hensyn 
til den kautionsforsikring, som uddeler Ul-
rik Thomsen havde, og som foreningen 
krævede at få erstatning af, hævdedes det, 
at man ikke kunne gøres ansvarlig for svin-
det, på grund af svigtende kontrol af ud-
deleren fra bestyrelsens side. Overretssag-
fører Fabricius havde dog ved forhandling 
med selskabet fået dem til at indgå et forlig 
og udbetale 6.000 kr. til brugsforeningen.

Der var i november måned 1929 kommet 
en skrivelse fra overretssagfører Klerk, der 
på FDB’s vegne krævede udbetalt et beløb 
på 112.698 kr. plus renter inden otte dage 
fra 18. november. Bestyrelsen svarede, at 
man for øjeblikket ikke kunne opfylde kra-
vet, men at der 29. november skulle afhol-
des en ekstraordinær generalforsamling 
om foreningens fremtid, og at man derefter 
ville orientere FDB. 65 medlemmer af for-
eningen havde nemlig sendt anmodning 
om, at der blev afholdt en ekstraordinær 
generalforsamling, hvor eneste punkt på 
dagsordenen var at nedlægge foreningen.

Foreningen opløst

Østermarie Brugsforenings endelige op-
løsning blev herefter vedtaget på to efter 
hinanden afholdte generalforsamlinger. 
Den første blev som nævnt afholdt 29. no-
vember på Hotel Østermarie, hvor davæ-
rende formand, gårdejer M. Pedersen, bød 
velkommen, især til direktør og overrets-
sagfører Klerk fra FDB og overretssagfø-
rer Fabricius. Han bad om forsamlingens 
tilladelse til, at disse to personer fik lov til 
at overvære generalforsamlingen. Forman-
den meddelte, at 65 medlemmer af forenin-
gen havde indsendt et andragende til be-
styrelsen om at få foreningen opløst hur-
tigst muligt, hvilket bestyrelsen helt kunne 
tilslutte sig, idet der ikke var anden udvej 
tilbage. FDB’s udmelding var også positiv, 
idet man derfra ville stille sig meget imø-
dekommende for afviklingen af deres til-
godehavende.

Mange havde ordet, der var en livlig og 
til tider bevæget debat om situationen. 
Men ved den afsluttende afstemning stem-
te 148 for en opløsning, og kun otte stemte 
imod. Dermed var sagen om opløsning 
næsten afgjort. Der skulle lige endnu en 
ekstraordinær generalforsamling til. Den 
blev afholdt 17. december og gav samme 
resultat, så dermed var foreningen nedlagt 
uden større problemer. Der var forespørg-
sel fra medlemmerne om forretningen 
skulle lukke med det samme, idet det ville 
give problemer med julehandelen. Direk-
tør Klerk svarede, at butikken sagtens 
kunne holdes åben til efter nytår, men det 
var i så fald likvidationsudvalget, der skul-
le drive butikken og ikke foreningen, som 
nu var opløst.

Det der efterfølgende gav debat var, 
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hvem der skulle vælges til likvidationsud-
valget. Efter mange forslag og en livlig 
debat blev følgende valgt:

Direktør og overretssagfører Klerk, 
(Formand for udvalget)

Avlsbruger J. P. Grønvang Nielsen fra 
Rønne

Hans Jensen, Fredenshøj, Østermarie
Sognerådsformand Kuhre, Østerlars
Otto Kofoed, Bobakke, Østermarie

Disse fem personer skulle forsøge at få 
mest muligt ud af stumperne efter Øster-
marie Brugsforening i likvidation, således 
at tabet for foreningens medlemmer, som 
jo hæftede solidarisk, blev så lille som mu-
ligt. Direktør Klerk opfordrede Østermarie 
Pakhusforening til at overtage alle bygnin-
ger, det ville gøre det hele meget nemmere. 
Formanden for Pakhusforeningen var også 
til stede og gav løfte om en positiv behand-
ling. Endnu et punkt blev livligt debatteret, 
nemlig om processen mod den »gamle be-
styrelse«, som var sat i gang, skulle fort-
sætte, eller om man skulle prøve at få et 
forlig i stand. Ved en efterfølgende afstem-
ning var 47 stemmer for et forlig, men 67 
stemte imod så resultatet blev, at processen 
fortsatte. Sideløbende med retssagen mod 
den gamle bestyrelse, var der også en sag 
mod de to tidligere uddelere, som var an-
meldt til politiet for bedrageri. Denne sag 
blev omtalt af den afgående formand som 
den »Thomsenske Periode«, som drejede 
sig om 46.000 kr. af foreningens midler.

Forretningsfører Roslyng på FDB’s afde-
ling i Rønne blev anmodet om at føre til-
syn med status og opgørelse med uddeler 
Kofoed 31. december 1929. Han skulle 
fremover have opsyn med den daglige drift 

og forholdene i brugsen med hensyn til af-
viklingen af varelager mm. Ved forhand-
linger med Østermarie Pakhusforening 
blev man enige om, at Pakhusforeningen 
skulle overtage Brugsens bygninger mm. 
for 90.000 kr. minus et afdrag på et lån på 
6.000 kr. i alt 84.000 kr.

Selve detaljerne i gennemgangen af rets-
sagerne skal jeg nok undlade at trætte læ-
serne med. Blot vil jeg nævne, at de forbe-

redende retsmøder og afhøringer af den 
gamle bestyrelse foregik på Svaneke Råd-
hus. Det var overretssagfører Otto Fabrici-
us, der førte sagen for Østermarie Brugs-
forening i likvidation, og det var overrets-
sagfører Henriques, som var forsvarer for 
de gamle bestyrelsesmedlemmer. Sagen 
mod den gamle bestyrelse drejede sig om 
det underskud, som foreningen havde på-
draget sig, ved ikke at gribe rettidigt ind 

Ellen Jensen (blev senere uddeler Andreas Jensens anden hustru) i lyst tøj. De tre drenge 
er Andreas Jensens børn af første ægteskab. Kvinden til højre er ukendt. Billedet må være 
taget i Brugsens gård. »Min morfar Andreas Jensen var uddeler i Brugsen, indtil en sag 
om for stort indkøb. Senere flyttede de på modsatte hjørne af købmand Lund, men vist nok 
med min »mormor«, Ellen Jensen, som indehaver, på grund af sagen mod min morfar. Min 
mormor – Ellen Jensen – fik aldrig børn. Min morfar giftede sig først igen efter at have 
været enkemand i otte år. Min mor var da 16 år – fortæller Nete Marie Hjorth Madsen.
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over for uddelerne, hvor de meget store be-
løb i udestående fordringer var oparbejdet 
og nu var uerholdelige. Beløbet, som sagen 
drejede sig om, var på 57.266 kr., som 
Landsretten afsagde dom over 28. novem-
ber 1930. Retten fandt, at bestyrelsen kun 
kunne gøres ansvarlig for en del af under-
skuddet opstået i 1924, fordi der var så 
mange uafklarede spørgsmål i sagen. Ret-
ten dømte de sagsøgte bestyrelsesmedlem-
mer til at betale 7.326 kr. til brugsforenin-
gen, samt 500 kr. i sagsomkostninger. 
Denne dom blev anket, og det blev vedtaget 
at processen skulle fortsætte, også imod ud-
deler Ulrik Thomsens kautionsforsikrings-
selskab. Overretssagfører Klerk forhand-
lede senere med forsvareren for de sagsøg-
te om et eventuelt forlig. Man blev enige 
om, at de sagsøgte skulle indbetale et beløb 
på 10.000 kr. 1. januar 1932 til fuld dæk-
ning, og at sagen derefter skulle afsluttes.

Der havde tidligere været anlagt sag ved 
Landsretten vedrørende de foregående ud-
delere, men de blev pure frifundet, fordi 
der ikke var klarhed over bestyrelsens 
standpunkter med hensyn til uddelernes 
dispositioner, og fordi retten fandt at den 
gamle bestyrelse ikke hurtigt nok havde 
grebet ind over for uddelerne. Likvidati-
onsudvalgets videre arbejde med at ind-
drive det store underskud, som medlem-
merne hæftede solidarisk for, strakte sig 
frem til 1935, hvor det sidste møde i udval-
get er indført i protokollen.

En katastrofe for Østermarie

På et tidspunkt opgjorde udvalget det sam-
lede underskud til 183.696 kr., der skulle 
dækkes solidarisk af medlemmerne. (Det 
var rigtig mange penge i 1930). Dette be-

løb ville udvalget forsøge at få nedskrevet 
til ca. 150.000 kr., hvoraf de ca. 100.000 kr. 
så skulle dækkes i forhold til medlemmer-
nes dividendeberettigede køb af varer i 
tidsrummet 1924 til 1930, svarende til 18 
% af deres køb. Det resterende beløb på 
50.000 kr. skulle fordeles med 4 % af med-
lemmernes køb inden for de sidste fem år. 
Det skulle dog vise sig, at det blev svært at 
inddrive disse beløb, og det tog lang tid.

Udvalget ansatte på et tidspunkt sagfører 
Thorkild Lund i Rønne til at inddrive man-
ge af de beløb, som udvalget ikke selv 
kunne få indbetalt ad frivillighedes vej, el-
ler hvor medlemmet nægtede at betale, og 
det var mange. Det var faktisk en katastro-
fe for en stor del af sognets beboere, at 
skulle betale disse beløb. Mange fik opret-
tet gældsbeviser i deres ejendomme, ja der 
var tilfælde, hvor huset blev sat på tvangs-
auktion. Nogle af pengene blev også ind-
drevet, når der forekom et dødsbo, hvor 
arvingerne så måtte punge ud. Flere blev 
senere indkaldt til møde i Forligskommis-
sionen, hvor der blev indgået forlig om be-
talingens størrelse. 

På et tidspunkt lykkedes det overretssag-
fører Klerk at få FDB til at nedskrive deres 
tilgodehavende med 30.000 kr. Andelsban-
ken og Svaneke Bank havde også godskre-
vet et beløb på 13.000 kr. og Østermarie 
Pakhusforening havde eftergivet hele deres 
tilgodehavende på et ukendt beløb. På et 
tidspunkt fik FDB overdraget et halvt hun-
drede gældsbeviser, som man selv ville for-
søge at få inddrevet. Resultatet kendes ikke.

Det har ikke været mig muligt at finde 
noget endeligt konkret resultat, hvormed 
det hele sluttede. Jeg kender heller ikke det 
endelige resultat af udvalgets arbejde, idet 
som nævnt udvalgets protokol slutter i 

1935. Jeg vil også skåne læserne for de 
mange og lange avisreferater om de førte 
retssager ved domstolene, dem kan man 
selv læse om i de gamle aviser. Men at det 
som nævnt var en katastrofe for hele sog-
net er uomtvisteligt. Andre kan sikkert 
fortælle mange historier om deres bedste-
forældres eller forældres vanskeligheder i 
disse år først i 1930’erne.

Hermed er historien slut om den første 
brugsforening i Østermarie 1889-1929. 
Man må sige, at det blev en noget brutal 
afslutning den fik. Historien fortsætter 
med den ny Østermarie Brugsforening A. 
m. b. A. som blev stiftet i 1930, og som i 
dag stadig fungerer på allerbedste måde.

Formænd:

Gårdejer Kristian August Thorsen, 
 11. slg. Østergård, 1889-??
Skolelærer Carl Hansen, Kirkeskolen i 

Østermarie, ??
Amtsrådsmedlem Anthon Kjøller, ??
Gårdejer Martin Johannes Pedersen, 
 30. slg. Brogård, ??-1930

Uddelere  

Jens Kristian Faarbæk, 1889-1891
H. Kofoed Ancher, 1891-1892
Andreas Madvig, 1892-1908
Andreas Jensen, 1908-1924
Ulrik Thomas Thomsen, 1924-1928
Thor Villiam Kofoed, 1928-1930
 
Uddeler Thor Villiam Kofoed fratrådte 
posten som uddeler den 1. januar 1930. 
Han blev derefter ansat af Likvidations-
udvalget til at lede butikken for dem i 
perioden frem til den 1. marts 1930.
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For flere år siden så jeg tilfældigt et lille 
notat i Bornholms Tidende 23. oktober 
1891, som bragte mig på sporet af den før-
ste »Forbrugsforening« i Rønne, som blev 
stiftet i 1891: »Rønne, d. 23. Oktober 1891. 
En Brugsforening blev efter Forlydende 
dannet her i Rønne i Onsdags Aftes af en 
Del Arbejdere«. 

Det var helt nyt for mig, og det ville det 
helt sikkert også have været for alle andre. 
Derefter begyndte jeg at gennemgå avi-
serne på Lokalhistorisk Arkiv, i dag Ø-
Arkivet, og det næste jeg stødte på, var en 
lille annonce i Bornholms Tidende man-
dag 26. oktober 1891 som fortalte, at der 
skulle holdes medlemsmøde 3. november. 
Her skulle de resterende indskud helst 
indbetales, nye medlemmer kunne ind-
skrives og indskuddet kostede én kr.

Næste annonce kom torsdag 5. novem-
ber 1891, også i Bornholms Tidende, og 
den lød igen: »Arbejdernes Forbrugsfor-
ening i Rønne. Afdrag paa Andelen samt 
Indskrivning af nye Medlemmer modtages 
af Foreningens Kasserer, Fajancer R. H. 
Pihl ved Gartner Sørensens, indtil videre 
hver Lørdag fra Kl. 6-9 Efterm. Og Søn-
dag fra 8-10 Form. Optagelsespenge er 1 
Kr. 10 Øre, som skal betales ved Indskriv-

ningen. Bestyrelsen«. Det var blevet 10 
øre dyrere at være medlem.

Nærmere undersøgelser har vist, at det 
var en flok stenhuggere på »Brodersens 
Stenhuggeri« i Rønne, som fik stiftet »Ar-
bejdernes Forbrugsforening i Rønne«, 
godt hjulpet på vej af stenværksejer Bro-
dersen selv. Næste annonce kom allerede 
i Bornholms Tidende 12. november 1891. 
Her meddeltes det, at der afholdtes med-
lemsmøde »Tirsdag den 17de November 
Kl. 7½ i Lokalet i Dampmøllegade, hvor 
Afdrag paa Andelen samt Indskrivning af 
nye Medlemmer modtages. Optagelses-
penge er 1 Kr.10 Øre og skal betales ved 
Indskrivningen. Derefter Forhandling om 
Foreningens Anliggender«.

Denne annonce gentages i Bornholms 
Tidende 13. og 16. november 1891. Så føl-
ger en annonce i Bornholms Tidende fre-
dag 27. november 1891, hvor foreningen 
ønsker leveret, »mod kontant prima Smør 
og Mejeriost. Nærmere Aftale kan enten 
skriftlig eller mundtlig laves ved Henven-
delse til Fajancer N. H. Pihl ved Gartner 
Sørensens, indtil den 6. december«. Her 
skal noteres, at folketællingen i 1890 for-
tæller os, at på »Udenbys, Matr. Nr. 213h 
boede Fajancer Niels Hansen Pihl«. 

Arbejdernes Forbrugsforening i Rønne 

De eneste kilder vi har til Arbejdernes 
Forbrugsforening i Rønne er en række 
annoncer i øens dagblade.
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Han var altså foreningens første kasse-
rer. Derefter følger et par annoncer i 
Bornholms Tidende angående medlems-
møder, som altid afholdtes i »Lokalet i 
Dampmøllegade«.

Et lille notat i Bornholms Avis 10. de-
cember 1891 fortæller, at »Arbejdernes 
Forbrugsforening i Rønne« begyndte at 
udlevere varer til sine medlemmer 11. de-
cember 1891 fra et lokale i Lille Elle-
kongstræde i Rønne. Derefter følger nok 
en annonce i Bornholms Tidende onsdag 
10. februar 1892: »Medlemsmøde holdes 
Tirsdagen d. 16. Februar Kl. 8 Efterm. i 
Lokalet i Dampmøllegade, hvor Medde-
lelse om Foreningens Virksomhed vil bli-
ve givet. Derefter Forhandling om For-

eningens Anliggender«. Annoncen genta-
ges lørdag 13. februar 1892. 

Hvad der er foregået ved vi ikke noget 
om, men i en ny annonce mandag 14. 
marts 1892 indkaldes der til en ekstraor-
dinær generalforsamling, fordi der skal 
vælges ny formand, fordi »den Nuværen-
de rejser bort«. Vi ved ikke, hvem der var 
foreningens første formand, eller hvem 
der blev valgt efter ham. Annoncen gen-
tages torsdag 17. marts 1892 i Bornholms 
Tidende.

Desværre findes der ikke noget mate-
riale, eller oplysninger overhovedet, om 
denne første »Forbrugsforening« i Rønne 
eller hvor længe den holdt ud, inden den 
måtte lukke igen. Ej heller har det været 

mig muligt at finde ud af, hvor i Lille El-
lekongstræde udsalget lå, eller hvem der 
var »Udsælger«. 

Formentlig har man lejet et lokale hos 
en husejer, som havde plads til butikken, 
og som sandsynligvis også var villig til at 
passe eller få passet butikken. Ifølge gam-
le overleveringer skulle foreningen være 
gået konkurs en gang i 1890’erne. Mine 
forældre har fortalt mig, at min morfar, 
stenhugger Carl Erik Nilsson i Paradis-
gade 22, var med til at stifte foreningen, 
og at den gik konkurs. Det skulle have 
kostet ham »mange penge«.

Rønne Brugsforening genopstod igen 
som en nystiftet forening i 1905. Men det 
fortælles der om et andet sted i bogen.

Lille Ellekongstræde omkring 1900. Hvor i Ellekongstræde Brugsforeningens udsalg lå, vides ikke. Foto Peter Jensen. 
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Inden Aarsballe og Omegns Forbrugsfor-
ening i 1892 begyndte sit virke, har der 
været en travl tid for initiativtagerne. De 
har holdt en række møder i 1891, for at 
finde ud af, om der var tilslutning blandt 
sognets beboere til at stifte en Forbrugsfor-
ening, i eller i nærheden af Aarsballe. Som 
det ses af en avisannonce, var der indkaldt 
til møde på Aarsballegård 10. marts 1891.

Der må have været flere møder, idet vi 
har vedtægter for Aarsballe og Omegns 
Forbrugsforening, som er dateret 20. maj 
1891. Vedtægterne er underskrevet af den 
samlede bestyrelse på syv medlemmer:

Avlsbruger Andreas Peter Jensen,
  32. slg. parcel, Klemensker
Gårdejer Hans Hartvig Poulsen, 
 34. slg. Hindsegård, Klemensker
Gårdejer Jens Jørgen Nielsen, 
 37. slg. Munkegård, Klemensker
Gårdejer Jens Christian Koefoed, 
 32. slg. Kofoedgård, Klemensker
Avlsbruger Jens P. Westh, 1. vdg.
 parcel, Østerlars
Avlsbruger Hans Mikael Krøjer,
  Kongens Mark, Klemensker
Plantør Lars Larsen, Klemensker
  Plantage 

Disse vedtægter blev dog først trykt hos 
Bornholms Tidendes Bogtrykkeri i 1892. 
Det er mærkeligt, at der skulle gå et helt år, 
før foreningen startede sin virksomhed. 
Det første, der er noteret i forhandlingspro-
tokollen er, at der blev indkaldt til et stif-
tende møde 7. marts 1892 hos avlsbruger 
Jens Peter Westh på 1. vdg. parcel i Øster-
lars, hvor det blev besluttet at sætte gang i 
brugsen. Det fortælles, at bestyrelsen blev 
de, som jeg har nævnt oven for. Det kan så 
diskuteres, hvornår foreningen reelt er stif-
tet, i 1891, hvor der er valgt bestyrelse og 
godkendt vedtægter, eller 7. marts 1892, 
hvor det besluttes at begynde uddelingen 
af varer. Det er det sidste, der gennem hele 
brugsens historie, er brugt som årstal for 
stiftelsen og afholdelse af jubilæum. Men 
det kan nemt være af uvidenhed om andet, 
og fordi det er det første, der nævnes i for-
handlingsprotokollen.

Den 11. marts 1892 blev der holdt besty-
relsesmøde hos plantør Lars Larsen i Kle-
mensker Plantage, hvor bestyrelsen valgte 
avlsbruger Andreas Peter Jensen som for-
mand og kasserer. Plantør Lars Larsen 
valgtes til foreningens forretnings- og 
regnskabsfører. De skulle hver have 1 % af 
omsætningen i løn, men så skulle de også 

Aarsballe og Omegns Forbrugsforening
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selv betale for udgifterne til papir, blæk og 
porto. Til at bestemme og ordne udsalget 
valgtes formanden, Hans Krøjer og Jens 
Vest. Det besluttedes også at lade vedtæg-
terne trykke i 200 eksemplarer. (Så trykke-
året er altså godt nok).

Den 30. marts 1892 mødtes bestyrelsen 
igen, og nu blev der indgået en kontrakt 
med tidligere skrædder, nu opsynsmand 
og sergent på Stavsdals Militære Magasi-
ner, Johan Peter Mogensen, om at han 
skulle uddele varer til medlemmerne. 
Han skulle have 2 % i løn og 2 % til svind 
af hele omsætningen. Og så skulle han 
have 50 kr. til indretning af »en Botekslej-
lighed«. Udsalget skulle endvidere holdes 
åbent fra »Kl. 8 Morgen til 10 Aften. Aaret 
igennem«. Man vedtog endvidere at  
optage et lån af Kristine Olsen på Kon-
gens Mark i Klemensker på 1.000 kroner. 
På et bestyrelsesmøde 6. april 1892 be-
sluttede man, hvilke varer der skulle be-
stilles hjem. Samtidig valgte bestyrelsen 
at skille formandsposten og kassererpo-
sten ad, så gårdejer Jens Kristian Koefoed 
valgtes til formand, medens avlsbruger 
Andres Peter Jensen fortsat skulle være 
kasserer.

Hvornår udsalget præcis åbnede nævnes 
ikke nogen steder, men det må have været 
i april-maj måned 1892. Den 16. juni 1892 
holdtes der nemlig et bestyrelsesmøde, 
hvor der blev givet en oversigt over »Fjer-
dingaarsregnskabet«, der viste en »Ba-
lance paa 3.497 Kroner og 96 Øre«. 

Den 10. august 1892 blev der afholdt 
ekstraordinær generalforsamling på Gu-
stavsminde, hvor forsamlingen valgte H. 
Vest, 47. slg. parcel og L. Mogensen, 61. 
slg. parcel i Vestermarie som revisorer. 
Den 13. august var der igen bestyrelses-

møde på Kofoedgård, hvor der blev ind-
gået kontrakt med K. P. Pedersen på Kon-
gens Mark i Klemensker om kørslen af 
varer til brugsen for »17 Øre Pr. 100 Pund 
Vægt«. Det blev også besluttet, at »ved 
Varernes modtagelse møder i Reglen 2 af 
Bestyrelsens Medlemmer for at indveie 
samme og indføre samme i Varebogen«. 
Jo, jo, der synes at have været styr på tin-
gene. 

Så kommer foreningens første ordinære 
generalforsamling, som blev afholdt 31. 
oktober 1892 hos Ole Nielsens enke på 
Kongens Mark. Man besluttede, at regn-
skabet blev lagt til gennemsyn i butikken 
fra 7. til 19. november. »Dens endelige 
Godkendelse udsattes paa Grund af Va-
relagerets Ukendskab og Revisorernes 
korte tid«. På en ekstraordinær general-
forsamling samme sted 29. november 
blev regnskabet godkendt. 

I januar måned 1893 skiftede forenin-
gen uddeler. På et bestyrelsesmøde 4. ja-
nuar 1893 besluttede bestyrelsen, at ud-
deleren skulle stille med en yderligere 
kaution på 500 kr. inden 10. januar. Den 
18. januar var der igen bestyrelsesmøde, 
og nu blev det besluttet at flytte udsalgs-
stedet til møller og høker Peter Andreas 
Johannes Westh på 40. slg. parcel, Træ-
bene Mølle, snarest muligt. Det var fordi 
bestyrelsen ikke havde hørt noget fra ud-
deler Mogensen på Stavsdal. Sig mig en-
gang, var der ingen kontakt mellem be-
styrelse og uddeler, snakkede man ikke 
sammen? Jeg må sige at bestyrelsen var 
hurtig på aftrækkeren.

Det kom man da heller ikke ud af uden 
slagsmål mellem uddeler og bestyrelse. 
Det viste sig senere, at der ved regnska-
bets afslutning havde været et underskud 

på 439 kr., og det var den egentlige grund 
til hele balladen. Der var så også en del 
andre små gniderier med at trække opvej-
ningen i langdrag og ikke ville underskri-
ve regnskabet. Han ville heller ikke udle-
vere dele af inventaret. Nå, men det hele 
endte dog med et forlig mellem Mogensen 
og foreningen, men først på et møde 27. 
december 1893. Her blev begge parter 
enige om, at Mogensen skulle betalte 55 
kr. til foreningen, og at begge parter »fra-
falder al Paa og Tiltale af hvad Krænkel-
ser der forhen har fremkommet som ved-
rørende Bestyrelsen og J. P. Mogensen«. 
Dermed var den sag afsluttet. Det tab 
foreningen havde fået ud af det, blev dæk-
ket af årets overskud. (Altså af medlem-
mernes penge).

I 1894 skiftede foreningen formand. 
Det var avlsbruger Andreas Peter Jensen, 
32. slg. parcel i Klemensker som overtog 
posten. Samme år besluttede bestyrelsen 
at forsøge sig med at sælge øl, sodavand 
og spiritus, foreløbig i et år. Da spiritus-
bevillingen kostede 200 kr., bestemte be-
styrelsen dog, at forelægge det på en eks-
traordinær generalforsamling, og det var 
sikkert klogt nok, for der blev forslaget 
nedstemt. De drikkevarer har altid givet 
bøvl og ballade. Forslaget blev dog vedta-
get på den efterfølgende generalforsam-
ling 23. april 1895. Men disse varer måtte 
kun sælges til medlemmer, som var fami-
liefædre.

I 1895 skiftede foreningen igen for-
mand. Det var denne gang gårdejer 
Laurits Peter Olsen, 2. vdg. Sæderegård, 
der blev valgt til formand. Samme år ved-
toges nye vedtægter for foreningen. De 
nye vedtægter, samt medlemsliste, blev 
sendt til herredsfogeden i Nørre Herred.
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Forbrugsforeningen får egen  
ejendom

I 1896 havde bestyrelsen planer om at byg-
ge en ejendom, hvorfra foreningen skulle 
uddele varer. Der blev 30. marts nedsat et 
udvalg, som skulle arbejde videre med pla-
nerne. Den 6. juli blev der afholdt general-
forsamling, hvor planerne blev forelagt 
medlemmerne. Snedker Julius Hansen 
havde udarbejdet tegninger og overslag på 
en bygning, og bestyrelsen fik mandat til 
at finde en egnet byggegrund. Budgettet 
måtte ikke overstige 4.000 kr. Dette beløb 
blev senere forhøjet til 5.000 kr. Bestyrel-
sen havde to tilbud på byggegrunde. En 
hos gårdejer Herman Jørgensen Sode, 
Aarsballegård, som kostede »300 Kr. pr. 
Skæppe Land«. Den anden var hos gård-
ejer Peder Nielsen Sofiendal, som kostede 
»200 Kr. pr. Skæppe Land«. Senere oplys-
ninger viser, at brugsen købte en grund af 
Herman Jørgensen Sode på matr. nr. 49a, 
grunden fik matr. nr. 49i, og det var her, 
foreningen lod opføre sin ejendom. I marts 
måned 1897 blev der indhentet tilbud på 
byggeriet og det blev et tilbud fra Brødrene 
Andersen, Aakirkeby Skæreri, på 3.950 
kr., der blev antaget.

Uddeler Peter Andreas Johannes Westh 
på Træbene Mølle, blev opsagt til fratræ-
delse 15. oktober 1897. Samtidig blev plad-
sen som ny uddeler annonceret i dagbla-
dene. Bestyrelsen blev også bemyndiget til 
at optage et lån op til 4.000 kr. til betaling 
af den ny bygning. Hvornår byggeriet stod 
færdigt melder historien ikke noget om. 
Nu antog bestyrelsen mejerist på Ulkjær 
Mejeri, Niels Mikkelsen Nielsen, som ny 
uddeler fra 15. oktober 1897. Så det er 
sikkert derefter, at den ny butik blev åbnet. 

Den 11. november 1897 underskrev besty-
relsen en deklaration til gårdejer Herman 
Jørgensen Sode, som lød således:

»Undertegnede Aarsballe og Omegns 
Forbrugsforening, der er ejer af Ejendom-
men Parcellen Matr. Nr. 49i i Klemensker 
Sogn, af Hartkorn 2 Alb. Gammel Skat, 
ærklærer herved som bindende for sig og 
efterfølgende Ejere af bemeldte Ejendom, 
at der ikke i Ejendommen maa sælges, 
forhandles eller udskænkes Brændevin, 
med mindre den nuværende Ejer, 
Gaardejer Herman Jørgensen Sode eller 
hans Søn Hans Jørgen Sode er Ejer, eller 
beboer af Ejendommen Matr. Nr. 49a Aars-
ballegaard kaldet i Klemensker Sogn med-
deler tilladelse dertil. Klemensker Sogn 
den 11. november 1897. Bestyrelsen for 
Aarsballe og Omegns Forbrugsforening«.

Se det var da noget af en håndfæstning 

bestyrelsen der underskrev. Så var det slut 
med at handle med spiritus i brugsen i en 
uvis fremtid. Den ny bygning blev brand-
forsikret for 5.193 kr. og inventaret for 800 
kr. Også telefonen blev flyttet med til den 
ny bygning fra 1. januar 1898. Den 21. ja-
nuar underskrev bestyrelsen et gældsbevis 
på 4.000 kr. til partikulier R. H. Alling i 
Rønne, af hvem man havde lånt penge til 
byggeriet. Så var Aarsballe og Omegns 
Forbrugsforening selv blevet ejer af sin 
butik, og dermed kunne en lang og 
glorværdig virksomhed på dette sted tage 
sin begyndelse

Gode år

I 1900 skiftede foreningen igen formand, 
idet gårdejer Georg Th. Westh på 44. slg. 
Asseregård blev valgt som ny formand. 

Aarsballe Brugsforening 1946. Foto Sylvest Jensen. KB. 
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Samtidig blev posten som forretningsfører 
lagt ind under formanden. Det var forman-
den, der i forening med uddeleren, skulle 
foretage alle indkøb af varer. De øvrige 
poster i bestyrelsen var på det tidspunkt, L. 
Larsen der var kasserer og Herman Jør-
gensen Sode, Aarsballegård regnskabsfø-
rer. I forbindelse med regnskaberne, er det 
mærkeligt, at der overhovedet ikke nævnes 
noget om omsætning, overskud, eller over-
skuddets fordeling i form af dividende til 
medlemmerne. Men det gør der ikke, og 
da der ikke længere findes regnskabsbø-
ger, aner vi ikke noget om de økonomiske 
forhold i foreningen. Det har sikkert været 
udmærket, ingen tvivl om det, men nogle 
tal havde været interessante.

I 1903 slog man posten som forretnings-
fører sammen med jobbet som regnskabs-
fører, og det var C. Michelsen på Nordre 
Gildesboet i Vestermarie, der overtog ar-
bejdet. I 1904 indmeldte foreningen sig i 
FDB.

Så i 1904 skete der noget. Bestyrelsen 
havde længe gået og ønsket en udbygning 
af de bestående bygninger. I januar og fe-
bruar måned 1904 blev der udarbejdet pla-
ner for udvidelsen. Og som man kan læse 
i forhandlingsprotokollen: »Man enedes 
om at bygge til Udsalgsbygningen efter 
følgende Plan. Imod Øst tilbygges 14 Alen, 
hvoraf de første 7 Alen anvendes til Udvi-
delse af Butik og Bagbutik. Resten anven-
des til Port og Lagerum«. Der blev også 
indhentet tilbud på arbejdet fra Andersen, 
Aakirkeby Skæreri, som skulle have 1.850 
kr. for arbejdet. Der blev tillige købt et lille 
stykke jord af P. Nielsen, Sofiendal for 165 
kr.  Foreningen optog et lån i Bornholms 
Sparekasse i Rønne på 1.500 kr. til at dæk-
ke udgifterne.

Samme år meddelte uddelte Niels M. 
Nielsen, at han sagde sin stilling som ud-
deler op til fratrædelse 1. oktober 1904. 
Der var mange ansøgere til stillingen, og 
bestyrelsen valgte Georg Andreas Bech 
fra Rønne som ny uddeler fra 1. oktober. 
Der blev underskrevet kontrakt med Bech, 
hvoraf fremgår, at han skulle have 5 % af 
butiksvarer og 4 % af grovvarer i løn. Han 
skulle selv bære et eventuelt tab på kredit-
givning til medlemmerne. I 1910 overtog 
gårdejer Hans Anker på 42. slg. Strange-
gård posten som formand for foreningen.

Vi får stadig ikke noget at vide om om-
sætning eller regnskab. Det nævnes ikke 
med et ord eller tal, men vi må formode, at 
det bare har været i orden, som der skrives 
i forhandlingsprotokollen. Aarsballe og 
Omegns Forbrugsforening levede sikkert 
en stille og rolig tilværelse til medlemmer-
nes udelte tilfredshed. Der var ingen der 
lavede vrøvl på generalforsamlingerne, 
der var i det hele taget ingen der tog ordet. 
Så vi må formode, at alt bare var som det 
skulle være. I 1911 indmeldte foreningen 
sig i Dansk Andels Cementfabrik med et 
andelsbevis på 500 kr. Samme år købte 
foreningen 1.200 kvadratalen jord af Peder 
Nielsen på Sofiendal for 25 øre pr. kvadra-
talen. Stykket var 20 alen bredt og så langt 
som foreningens grund gik mod øst. Købet 
var med henblik på senere udvidelser af 
bygningerne.

I 1913 vedtog man at løse næringsbevis, 
grunden til det var, at bestyrelsen ønskede 
at sælge øl og frugtvin. Det krævedes der 
næringsbevis for at få tilladelse til. Der var 
ikke tale om spiritus, og det skyldtes vel 
klausulen med Sode på Aarsballegård, 
som stadig var gældende.

Den 25. marts 1914 fik bestyrelsen be-

myndigelse til at lade opføre en ny bygning 
til pakhus og kontor. Som der skrives: »Til-
bygningen er foreslaaet 21 Alen lang og 12 
Alen bred som en Tværbygning ved det 
Østre Skæl og mod Nord fra den nuvæ-
rende Bygning«. Der indkom fire tilbud på 
opførelse af bygningen, og man antog et 
tilbud fra snedkermester Carl Hansen i Ve-
stermarie lydende på 4.450 kr. Bestyrelsen 
foreslog at låne 3.000 kr. af rentier Hans 
Pedersen og tage 2.000 kr. fra reservefon-
den til at dække byggeomkostningerne 
med, hvilket blev godkendt. På generalfor-
samlingen i 1915 blev det besluttet at udbe-
tale 7 % i dividende til medlemmerne. 
Første gang vi hører noget om dette, i 1917, 
oplyses det, at hele årets omsætning i 1915-
1916 var på 94.186 kr. Samme år havde 
foreningen 25 års jubilæum, men på grund 
af tidernes ugunst (Første Verdenskrig), 
besluttedes det ikke at holde nogen større 
fest for øjeblikket.

Kristian Fiil fra Jylland  
ny uddeler

Den 9. maj 1919 døde uddeler Georg An-
dreas Bech pludseligt. Der var lige kom-
met en ny kommis fra Jylland til Vester-
marie Brugsforening. Ham fik bestyrelsen 
til at komme til Aarsballe for at passe bu-
tikken, indtil man kunne få ansat en ny 
uddeler, og den stilling blev først slået op i 
juli måned til ansættelse 1. eller 15. sep-
tember. Der kom 20 ansøgere til pladsen, 
og blandt dem var den unge kommis fra 
Jylland, som var blevet opfordret til at søge 
pladsen af forretningsføreren. Bestyrelsen 
besluttede at ansætte ham som ny uddeler, 
og han overtog hvervet 17. september 1919. 
Hans navn var Kristian Fiil, og det skulle 
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vise sig, at bestyrelsen havde valgt rigtigt. 
Kristian Fiil opnåede, hvad de færreste 
gør, at holde 50 års jubilæum i Aarsballe 
Brugsforening, inden han gik på pension 
og flyttede til Rønne.

I 1921 blev gårdejer Peder Nielsen, 39. 
slg. Sofiendal, valgt til ny formand. Først i 
1920’erne begyndte foreningen at forhand-
le kul og brændsel samt kraftfoder og an-
dre grovvarer. Det kunne mærkes på om-
sætningen, som i regnskabsåret 1923-1924 
udgjorde en samlet omsætning på 373.193 
kr. Året efter 1924-1925 var omsætningen 
på 444.131 kr. og der blev udbetalt 11 % i 
dividende. Så det gik godt i Aarsballe 
Brugsforening, efter at man i Kristian Fiil 
havde fået en ung og driftig uddeler.

I 1929 fjernede man den gamle træbyg-
ning inde i gården og byggede en ny, sam-
tidig med at man udvidede gårdspladsen 
og satte en større port i. Arbejdet var over-
givet til snedker Martin Ipsen for 5.235 kr. 
og stod færdigt i løbet af efteråret 1929. 
Malerarbejdet var udført af maler Jartoft i 
Hasle for 420 kr. Så var foreningen igen 
godt rustet til at tage 1930’ernes udfordrin-
ger op.

I 1932 fejrede Aarsballe Brugsforening 
40 års jubilæum med en fest for medlem-
merne 15. maj 1932 på Bolsterbjerg, hvor 
der blev serveret kaffe, øl og sodavand. 
Der har sikkert også været nogle gode til-
bud i butikken. I 1936 udgik Carl P. Mi-
chelsen, Nordre Gildesbo, Vestermarie af 
bestyrelsen, han ville ikke mere, nu ville 
han nyde sit otium. Carl Michelsen havde 
da været med i bestyrelsen i 36 år, deraf de 
35 år som foreningens forretningsfører og 
regnskabsfører. Så man kan vel roligt sige, 
at han også havde gjort sin borgerpligt 
over for Aarsballe Brugsforening. Som ny 

regnskabsfører valgtes skolelærer Carlsen 
på Søndre Skole.

I begyndelsen af 1930’erne havde besty-
relsen igen tanker om udvidelse og ombyg-
ning af butikslokalerne, som efterhånden 
godt kunne tåle lidt fornyelse. Man sendte 
bud efter FDB’s arkitektkontor, for at få 
udarbejdet tegninger med forslag til æn-
dringer. Det blev forelagt generalforsam-
lingen i 1936, og bestyrelsen blev bemyn-
diget til at arbejde videre med sagen. Der 
blev købt et stykke jord af Sode, Årsbal-
legård for 450 kr., snedkermester Jørgen-
sen fil tildelt arbejdet med det hele for 
8.320 kr., dertil kom malerarbejde for 845 
kr. Arbejdet stod færdigt i 1936.

I 1936 indmeldte brugsen sig i FDB’s Re-
visionskontor, som skulle revidere regnska-
bet, efter at de lokale revisorer havde gjort 
arbejdet færdigt. Revisionschef Chr. P. 

Nielsen fra FDB’s Revisionstjeneste var til 
et bestyrelsesmøde og gennemgik regnska-
bet. Han karakteriserede Aarsballe Brugs-
forenings økonomiske situation som væ-
rende særdeles god. Og således sluttede 
1930’erne, som ellers blev betegnet som 
nogle økonomisk dårlige år for landbruget, 
med et godt resultat for brugsen i Aarsballe.

Verdenskrigen kom også til  
Aarsballe

Så kom 1940’erne med Anden Verdenskrig 
og alle de besværligheder den medførte. 
Der blev udsendt meddelelse til alle med-
lemmer om, at der nu på grund af den 
stramme kreditgivning kun ville blive solgt 
varer mod kontant afregning, ellers kunne 
brugsen ikke selv købe deres varer hjem. 
Aarsballe Brugsforening var også blevet 
godkendt som indkøber af brødkorn og fo-
derkorn til et statslager. Krigen betød med 
det samme højere priser på varerne, hvilket 
en stigning i omsætningen klart viste. Om-
sætningen for regnskabsåret 1. oktober 
1939 til 1. oktober 1940 var steget til over 
en halv mio. kr., helt nøjagtigt til 548.337 
kr. Brugsen formåede alligevel at lave et 
pænt overskud på 36.862 kr. og udbetale 10 
% i dividende, hvoraf den 1 % blev hensat 
på medlemmernes driftsfond. På grund af 
den forværrede situation med brændsel, 
havde brugsen i 1941 også fået et lager af 
kommunens tørv til senere udlevering efter 
rekvisitioner fra brændselsnævnet.

Så blev der bygget igen. Bygmester Val-
demar Hansen havde givet tilbud på 8.408 
kr. for at bygge en østre lagerbygning med 
betongulv og bræddeloft. Brugsen skulle 
selv levere grus, cement, sten og tagpap til 
et beløb på 3.048 kr. Loftet skulle bruges 

Kristian Fiil, uddeler i Aarsballe Brugs-
forening 1919-1969. Foto Kaare Rasmus-
sen, Bornholms Ø-arkiv.
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til opbevaring af korn, og bygningen skul-
le stå færdig til 1. november 1941.

50 års jubilæet fejrede foreningen med 
fest på Bolsterbjerg 11. juli 1942, hvor der 
blev serveret kaffe, øl og is for de 900 med-
lemmer, der var mødt frem. At så mange 
medlemmer var mødt, tyder i høj grad på 
et stort sammenhold i brugsforeningen. 
Bagefter blev festen også omtalt som sær-
deles vellykket og festlig. På generalfor-
samlingen 30. november 1942 på Træbene 
Mølle gik Peder Nielsen, Havebo, ud af 
bestyrelsen og af som formand. Til ny for-
mand blev valgt gårdejer Lars Tolstrup, 42. 
slg. Strangegård. I april måned 1943 søgte 
foreningen om dispensation for byggelin-
jen, således at der kunne bygges til 
uddelerboligen. Den dispensation fik be-
styrelsen, så der blev nu lavet tegninger og 
overslag på dette arbejde af arkitekt Thy-
berg. Tilbygningen stod færdig i somme-
ren 1944. Samme år fejrede uddeler Kri-
stian Fiil sit 25 års jubilæum med at flytte 
ind i en ny bolig, og den gamle blev taget i 
brug som forretningslokale.

Efterkrigstiden

I 1948 arbejdede bestyrelsen med opfø-
relse af et frysehus. Der blev købt en grund 
fra Villa Aldersro for 1.500 kr., og der blev 
sendt en ansøgning om byggetilladelse. 
Der blev også købt et stykke jord af fru 
Nielsen, Havebo, i samme anledning. Byg-
getilladelse og materialebevilling fik for-
eningen i marts måned, og man vedtog at 
sende byggeriet i udbud. Der var betalt 
8.000 kr. i første rate til Sabroe i Aarhus 
for maskiner. Frysehuset blev taget i brug 
i november 1949, og den samlede pris blev 
på 58.630 kr. Bestyrelsen fik et lån på 

80.000 kr. i Aakirkeby Sparekasse. De 
60.000 kr. skulle bruges til frysehus, og de 
20.000 til køb af en lastbil. 

Op gennem 1950’erne steg omsætningen 
hvert år, dels på grund af et større vareud-
valg, men også på grund af stigende priser 
på varerne. Det samme gjorde de udestå-
ende fordringer hos medlemmerne, vel 
især på grovvarerne. Kreditgivningen hos 
brugsens leverandører blev strammet op, 
og renterne for kreditgivning steg. Derfor 
blev der på hver generalforsamling udtalt 
en opfordring til medlemmerne om at be-
tale deres gæld hurtigst muligt. Alligevel 
måtte bestyrelsen hæve kassekreditten i 
banken fra 20.000 kr. til 50.000 kr. Op 
igennem 1950’erne havde foreningen kon-
stant en udestående gæld fra medlemmer-
ne på mellem 250.000 og 350.000 kr. Gæl-
den var først og fremmest på handelen 
med grovvarer. Det var jo mange penge, 
som belastede driften og som et forsøg 
ville bestyrelsen prøve at give 1 % i rabat 
ved kontantkøb.

I 1954 blev man i foreningen enige om at 
støtte oprettelsen af et fælles varehus i 
Rønne med 17.500 kr., der var foreningens 
andel i projektet. I 1956 løste foreningen 
almindeligt næringsbevis, så der nu kunne 
handles med alle, også ikke medlemmer. I 
1958 besluttede man på en generalforsam-
ling, at foreningen skulle deles op i en for-
ening for kun butiksvarer og en forening 
for grovvarer, med hver sit regnskab og 
hver sin uddeler. Delingen skulle træde i 
kraft 1. april 1959. Stillingen som uddeler 
blev opslået ledig, og der kom syv ansøg-
ninger til pladsen. Der blev dog ikke ansat 
nogen ny uddeler. Der blev derimod lavet 
et lille kontor ude i grovvareafdelingen, og 
der blev ansat en person, der hele tiden i 

åbningstiden skulle være til stede. Deri-
mod blev bestyrelsen i juni 1958 enige om 
at ansætte en disponent i foreningen til af-
lastning af Kristian Fiil. Det blev sønnen 
Knud Fiil, der på det tidspunkt var uddeler 
i Aarsdale Brugsforening. Han tiltrådte 
stillingen 1. august 1959. Samme år købte 
foreningen ejendommen »Havebo« af ar-
vingerne ved Th. Nielsen på »Brejdablik« 
i Rønne for 19.000 kr. Igen i 1960 blev der 
udført en større omlavning og modernise-
ring af butikken for ca. 40.000 kr. Året 
efter blev der opført et tørreri til korn til en 
pris på 54.000 kr., og foreningen optog et 
lån på 100.000 kr. i Bornholms Sparekasse 
i Rønne til dækning af disse udgifter.

Den 1. oktober 1963 blev Knud Fiil ansat 
som uddeler for butiksafdelingen, og Kri-
stian Fiil blev samtidig ansat som uddeler 
for grovvareafdelingen efter den samme 
kontrakt. Han hæftede dog for halvdelen af 
et eventuelt tab på udestående fordringer. 
Det blev samtidig vedtaget at lade regnska-
berne udføre af FDB’s Regnskabscentral i 
København. Regnskabet blev allerede re-
videret af FDB’s Revisionskontor. Året 
efter besluttede man sig for at indgå i et 
større, bindende og tættere samarbejde 
mellem FDB og brugserne. Den såkaldte 
»Frivillige Kæde«. 

I 1965 begyndte forhandlinger med 
Bornholms Andels Foderstofforretning 
om en sammenslutning mellem Aarsballe 
Brugsforening og BAF, og der var kommet 
et forslag fra BAF, som dog hverken besty-
relse eller en efterfølgende generalforsam-
ling kunne godkende. Den 1. oktober 1966 
overgik foreningen til kontant betaling i 
butikken for butiksvarer. 

I 1967 fejrede Aarsballe Brugsforening 
sit 75 års jubilæum. Bestyrelsen havde 



AARSBALLE OG OMEGNS FORBRUGSFORENING

73

Aarsballe Brugsforening, begyndelsen af 1950’erne. Foto Albert Clausen v. Jens Buus Jensen.



1891 (1892)-1992

74

valgt at fejre begivenheden på åbningsda-
gen, og det blev en stor festdag, hvor det 
lige fra morgenstunden strømmede ind 
med blomsterhilsner. Det var også en per-
sonlig festlig dag for familien Fiil, som i 48 
år havde været knyttet til Aarsballe Brugs-
forening. I 1967 købte foreningen nabo-
ejendommen Aldersro af Kristian Jørgen-
sen for 62.700 kr. så efterhånden var brug-
sen blevet en stor ejendomsbesidder. 

50 års jubilæum og nye folk

Uddeler Kristian Fiil valgte at slutte sin 
karriere i Aarsballe Brugsforening 1. ja-
nuar 1970, efter mere end 50 års tro tjene-
ste for foreningen. Forinden havde han 
holdt sit 50 års jubilæum med megen fest-
lighed. Fra samme dato overtog Knud Fiil 
også ledelsen af grovvareafdelingen. Der 
blev tillige skiftet formand, idet gårdejer 
Ch. Hermansen ikke ville mere. Posten 
blev overtaget af avlsbruger Børge 
Folkmann fra Vestermarie. Samme år kom 
der i juni måned en opsigelse fra uddeler 
Knud Fiil. Han var tilbudt stillingen som 
direktør for Hotel Abildgård i Sandkås, og 
skulle tiltræde med det samme. Der blev 
lavet en aftale om, at Knud Fiil havde an-
svaret for brugsen frem til 1. oktober 1971, 
hvor han endeligt fratrådte. 

Stillingen som ny uddeler blev opslået 
ledig i Uddelerbladet. På et møde 10. 
august 1971 på FDB’s afdeling i Rønne, 
vedtog man at ansætte afdelingsleder i Ho-
vedstadens Brugsforening Niels Munch 
som ny uddeler fra 1. oktober. Samme år 
solgte foreningen naboejendommen Ha-
vebo til Finn Pedersen for 52.500 kr og 
samme år solgtes ejendommen Aldersro til 
vognmand Herluf Kofoed for 77.500 kr.

I maj måned 1972 sagde uddeler Niels 
Munch sin stilling op, helst til fratrædelse 
allerede 1. juni 1972, idet han var blevet 
tilbudt en plads i en af HB’s filialer i Kø-
benhavn. Uddeler Orla Sonne i Poulsker 
Brugsforening, der tidligere havde søgt på 
stillingen, blev spurgt om han stadig var 
interesseret, hvilket han bekræftede. Sonne 
tiltrådte som ny uddeler 1. juni 1972. Sam-
tidig blev bestyrelsen enig med Bornholms 
Andels Foderstofforretning om, at de fra 1. 
juni 1972 skulle overtage driften af grov-
vareafdeling i Aarsballe Brugsforening og 
samtidig leje lokalerne af brugsen. BAF 
overtog varelageret og de udestående for-
dringer. Det hele for 279.385 kr.

Moderniseret butik

Den 10. december 1974 åbnede Aarsballe 
Brugsforening sin udvidede og nyrenove-
rede butik for kunderne. Butikken var nu 
på 340 m2. Der var også kommet nyt ind-
gangsparti og en del nyt inventar, bl. a. nye 
kølediske til kød og til frugt & grønt. Der 
blev holdt en lille reception, hvor der blev 
holdt taler af foreningens mangeårige ud-
deler Kristian Fiil, samt af FDB’s kredsfor-
mand Aage Jespersen, Østerlars og forret-
ningsfører Tage Jensen fra FDB’s afdeling 
i Rønne. Det hele havde kostet ca. 400.000 
kr., men så havde foreningen også fået en 
ny, moderne butik. I 1976 etablerede Gulf 
et benzinanlæg, som foreningen betalte 
halvdelen af, og fra 1. september kunne der 
købes benzin i Aarsballe Brugsforening. 

Op gennem 1970’erne, efter uddelerskif-
tet og udfasningen af grovvareafdelingen 
til BAF, kom foreningen ind i en god og 
stabil periode. Omsætningen voksede 
hvert år og nåede i regnskabsåret 1978-

1979 op over de fem mio. kr. Men prisud-
viklingen, og især omkostningerne, fulgte 
godt med. I de sidste år endda så meget, at 
der var negative driftsresultater på bund-
linjen. Alligevel ville medlemmerne have 
udbetalt dividende. Efter rådgivning fra 
FDB besluttede bestyrelsen dog i 1980, at 
holde en dividendepause fra 1. oktober og 
i stedet konsolidere foreningen, så den fort-
sat kunne klare fremtidens udfordringer. 
På årets generalforsamling blev forslaget 
om at ændre i vedtægterne, så foreningen 
overgik fra solidarisk ansvar til begrænset 
ansvar, også vedtaget. Derefter var navnet 
Aarsballe Brugsforening A.m.b.A.

Vanskelige tider og truende skyer

Ligesom i flere andre af de mindre brugs-
foreninger på Bornholm, kunne også 
Aarsballe Brugsforening, gennem 1980’er-
ne begynde at mærke tidernes ugunst for 
mindre butikker. Det var en følge af de 
større butikkers stærkere priskonkurrence 
inde i byerne, med lavere rabatpriser på 
mange varer, hvor de mindre butikker ikke 
kunne være med. Der skulle heller ikke gå 
ret mange år, før de truende skyer i 
horisonten var kommet helt ind over 
Aarsballe. Det blev ikke bedre af, at BAF 
i 1987 nedlagde sin afdeling i Aarsballe, 
hvorved mange af kunderne, der tidligere 
havde fundet vejen til brugsen når de alli-
gevel skulle i BAF, ikke længere kom. I 
1982 havde foreningen tillige nedlagt fry-
sehuset, fordi anlægget var nedslidt. I 1984 
skiftede foreningen formand. Gårdejer 
Bernt Gunnar Pedersen, 16. vdg. Holme-
gård, Vestermarie overtog roret efter Bør-
ge Marcher, Klippedal.

I 1985 blev foreningens uddeler Orla 
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Sonne sygemeldt. Iris Knudsen blev 
spurgt, om hun ville være daglig leder af 
butikken, mens Orla Sonne var sygemeldt. 
Desværre for Orla Sonne var han nødt til 
at stoppe sit virke i Aarsballe Brugsfor-
ening. Foreningen slog stillingen op som 
ledig i de bornholmske dagblade og 1. april 
1986 overtog Kenn Pedersen jobbet som 
ny uddeler. Han kom fra en uddelerpost i 
Lobbæk Brugsforening.

Foreningen kæmpede i disse år en brav 
kamp for at holde brugsen oven vande. 
Omsætningen var stagnerende, udgifterne 
stigende, så fremtidsudsigterne var ikke 
for gode. Der blev forsøgt et bredere sam-
arbejde med Østerlars Brugsforening, ja 
der blev endda drøftet en sammenlægning 
af de to foreninger. Det blev ikke til noget, 
og spørgsmålet er også, om det havde hjul-
pet noget. Faren var, at det kunne have 
knækket begge foreninger. I 1988 lukkede 
BAF endeligt for udlevering af grovvarer 
fra Aarsballe Brugsforening og samme år 
lejede Bjarne Bech lokalerne, som han 
ville bruge til udstilling og salg af køk-
keninventar, døre og vinduer. Året efter 
skiftede foreningen formand. Bernt Peder-
sen trak sig tilbage, og Henning West Ol-
sen overtog formandsposten. I disse år var 
det blevet sværere at holde omsætningen 
og bare følge med prisudviklingen. Besty-
relse og uddeler gjorde alt hvad der var 
muligt for at holde omkostningerne nede, 
men det var svært.

Bevar Aarsballe Brugsforening

I 1991 sagde Kenn Pedersen sin stilling op 
til fraflytning 1. april 1991. Han var blevet 
tilbudt en stilling i Kvickly Nexø, som han 
fornuftigvis sagde ja tak til. Det værste var, 

at der stort set ikke kom nogle ansøgninger 
til den nye stilling. Da de økonomiske pro-
gnoser for foreningen frem til 1999 klart 
viste, at foreningen efter få år ville være 
insolvent, og FDB’s konsulenter og reviso-
rer stærkt anbefalede at nedlægge Aars-
balle Brugsforening, valgte en samlet og 
enig bestyrelse at foreslå en nedlæggelse af 
foreningen.

Der skulle indkaldes til to ekstraordi-
nære generalforsamlinger, og hvis besty-
relsens forslag ville blive godtaget, ville 
bestyrelsen stille og roligt afvikle forenin-
gen i løbet af sommeren 1991. Der blev 
indkaldt til den første ekstraordinære ge-
neralforsamling 25. marts 1991 på Bolster-
bjerg. Den bestående bestyrelse ville ned-
lægge sine mandater og gå af, hvis forsla-
get blev nedstemt. Imidlertid var en gruppe 
borgere i Aarsballe, med Anker Marcus-
sen og tidligere formand Bernt Pedersen i 
spidsen, ikke tilfreds med denne beslut-
ning. De indkaldte til et borgermøde ons-
dag 20. marts, hvor de ville prøve på at 
redde foreningen fra lukning. 

Den 25. marts afholdt Aarsballe Brugs-
forening sin ekstraordinære generalfor-
samling. Godt 100 medlemmer var mødt 
frem for at afgøre foreningens fremtid, 
skulle den nedlægges eller skulle den dri-
ves videre? Jeg skal med det samme af-
sløre, at 85 stemte for at foreningen skulle 
fortsætte, og kun 16 stemte for en lukning. 
12 stemmesedler var blanke. Bestyrelsens 
forslag blev ikke godkendt. Det tog besty-
relsen til efterretning og nedlagde straks 
sine mandater. En ny bestyrelse skulle 
vælges, og følgende personer blev valgt 
uden modkandidater:

Anker Marcussen, Torben Munch, Frits 
Hansen, Niels Tolstrup og Bernt Pedersen.

Inden man var nået så langt, havde for-
manden, Henning West Olsen, fremlagt 
bestyrelsens forslag om at afvikle brugs-
foreningen. Begrundelsen for dette drasti-
ge skridt var, at foreningen de to sidste år 
havde kørt med en faldende omsætning og 
med underskud på bundlinjen, og progno-
serne for de næste år viste klart, at denne 
situation ville fortsætte. Derefter fik kon-
sulent Erling Knudsen fra FDB ordet. Han 
redegjorde for hvilke konsekvenser, og 
hvilket personligt ansvar den ny bestyrel-
se ville blive stillet overfor. Der skulle til 
FDB straks indbetales 200.000 kr. hvoraf 
de 80.000 kr. allerede indestod i medlem-
mernes driftslån, samt en bankgaranti på 
350.000 kr. Ydermere gjorde Erling Knud-
sen klart, at en ny bestyrelse ville hæfte 
personligt ved en eventuelt senere likvida-
tion, hvis der var handlet imod rådgivnin-
gen fra FDB. Sådan var lovgivningen, og 
FDB’s rådgivning var helt klar, nemlig en 
nedlæggelse af Aarsballe Brugsforening.

Derefter fik foreningens tidligere for-
mand Bernt Pedersen ordet for at redegøre 
for initiativgruppens forudsætninger for at 
drive foreningen videre. Han mente, at der 
godt kunne stilles de nødvendige bankga-
rantier. Driften ville man klare med en ud-
deler på halvtid og en butiksassistent på 
deltid, hvorved man kunne spare på udgif-
terne. Lejer af brugsens bygninger, Bjarne 
Bech, som i forvejen drev sin egen forret-
ning fra bygningerne, ville godt være med 
til at gøre forsøget og være uddeler på del-
tid. Bernt Pedersen fortsatte med at gøre 
det klart, at det ikke ville blive let. Foruden 
en nedsættelse af omkostningerne, var det 
også klingende nødvendigt med en for-
øgelse af omsætningen, og derfor appel-
lerede han kraftigt til medlemmerne om at 
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lægge deres handel i brugsen, det var nød-
vendigt, hvis dette forsøg skulle lykkes.

Som nævnt ovenfor blev resultatet, at 
Aarsballe Brugsforening fortsatte sit virke, 
tiden skulle vise, om det ville være reali-
stisk. Foreløbig glædede den ny bestyrelse 
sig til at komme i gang og til at fejre for-
eningens 100 års jubilæum året efter. Den 
nye bestyrelse konstituerede sig med Bernt 
Pedersen som formand, Torben Munch 
som næstformand. Bjarne Bech overtog 1. 
april 1991 posten som uddeler efter Kenn 
Pedersen. 

Aarsballe Brugsforenings skæbne

Regnskabsåret 1990, som blev forelagt på 
generalforsamlingen i 1992, udviste at om-
sætningen stort set havde været det samme 
som året før, svarende til prisudviklingen. 

Der var et underskud på 23.573 kr. Der gik 
ikke mange måneder, før foreningen igen 
måtte skifte uddeler. Bjarne Bech kunne 
ikke forene sit arbejde som uddeler med 
sit arbejde i egen forretning, så han havde 
fået andet arbejde, og derfor sagde han sin 
stilling op til 31.12.1991. Den 1. januar 1992 
tiltrådte Svend Kofoed som ny uddeler for 
Aarsballe Brugsforening med Anne-Lone 
Christensen som sin assistent. Svend Ko-
foed blev ansat ifølge standardkontrakten, 
men foreningen skulle bære svindansvaret.

Der var også fundet penge til at fejre 
Aarsballe Brugsforenings 100 års jubilæ-
um 4. april 1992, hvor der var reception om 
formiddagen i butikkens baglokale. Festen 
blev holdt på Bolsterbjerg fredag 10. april, 
hvor ca. 100 medlemmer var mødt frem til 
en festlig aften. Regnskabet for 1991 gik 
stort set i nul. Som den ny uddeler, Svend 

Kofoed, med et smil udtrykte det – »regn-
skabet for 1991 gav et overskud på to kas-
ser øl«.

På trods af mange tiltag for at få brugsen 
til at fungere, så lykkedes det som bekendt 
ikke. Bestyrelsen måtte, hvor nødigt de 
end ville, tage den tunge beslutning, at 
lukke forretningen og nedlægge forenin-
gen. Efter 100 års virke stod området om-
kring Aarsballe igen uden nogen brugsfor-
ening. Der skal ikke herske tvivl om, at 
igennem de 100 år har brugsforeningen 
haft en stor betydning for området. Det var 
et prisværdigt forsøg den nye bestyrelse 
påtog sig med at føre brugsen videre. Det-
te lykkedes bare ikke – det var næsten 
også dømt til at mislykkes fra starten af. 
Lørdag den 16. september 1995 lukkede og 
slukkede uddeler Svend Kofoed for sidste 
gang og en æra var slut.

Formænd

Avlsbruger Andreas Peter Jensen, 
 32. slg. parcel, Kl., 1892-1892
Gårdejer Jens Christian Koefoed, 
 32. slg. Kofoedgård, Kl., 1892-1894
Avlsbruger Andreas Peter Jensen, 
 32. slg. parcel, Kl., 1894-1895 
Gårdejer Laurits Peter Olsen, 2. vdg. 
 Sæderegård, Kl., 1895-1897
Gårdejer Jens Christian Kofoed, 
 32. slg. Kofoedgård, Kl., 1897-1899
Avlsbruger Andreas Peter Jensen, 
 32. slg. parcel, Kl., 1899-1900
Gårdejer Georg Th. Westh, 44. slg. 
 Asseregård, Kl., 1900-1904
Gårdejer Anton Absalon Kofod, 
 38. slg. Ågård, Østerlars, 1904-1907
Avlsbruger L. A. Mogensen, 54. slg. 
 pc. i Vestermarie, 1907- 1910

Gårdejer Hans Anker, 42. slg. 
 Strangegård, Kl., 1910-1921
Gårdejer Peder Nielsen, 39. slg. 
 Sofiendal, Kl., 1921-1942
Gårdejer Lars Tolstrup, 42. slg. 
 Strangegård, Kl., 1942-1959
Gårdejer Charles Fridolf Hermansen, 
 34. slg. Hindsegård, Kl., 1959-1969
Børge Folkmann, Kl., 1969-1971
Gårdejer Kaj Andreas Jensen, 51. slg. 
 Pilegård, Vestermarie, 1971-1980
Børge Marcher, Klippedal, Kl., 
 1980-1984
Gårdejer Bernt Gunnar Pedersen, 16. vdg. 

Holmegård, Vestermarie, 1984-1989
Avlsbruger Henning Westh Olsen, 
 32. slg. pc. Holmstrup, Kl., 1989-1991
Gårdejer Bernt Gunnar Pedersen, 16. vdg. 

Holmegård, Vestermarie, 1991-1995

Uddelere

Johan Peter Mogensen, opsynsmand ved 
Stavsdal Magasiner, 1892-1893

Peter Andreas Johannes Westh, møller, 
 Træbene Mølle, 1893-1897
Niels Mikkelsen Nielsen, mejerist. 
 1897-1904
Georg Andreas Bech, 1904-1919
Kristian Fiil, 1919-1969
Knud Fiil, 1963-1971
Niels Munch, 1971-1972
Orla Sonne, 1972-1986
Kent Pedersen, 1986-1991
Bjarne Bech, 1991-1991
Svend Kofoed, 1992-1995
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Den 5. august 1893 blev der afholdt stif-
tende generalforsamling for Tejn og Om-
egns Brugsforening, og der blev vedtaget 
love for foreningen. Forud var afholdt fl ere 
møder, hvor man havde drøftet mulighe-
derne for at få dannet en »Forbrugsfore-
ning« i Tejn fi skerleje. Der blev valgt en 
bestyrelse på fem personer, som bestod af 
følgende:

Smedemester Peter Jørgensen Stange
Ludvig Olsen
Fisker Niels Peter Bendtsen
M. Nielsen
Skolelærer Karl M. Kofoed

Bestyrelsen valgte smedemester Peter 
Jørgensen Stange til formand og skolelæ-
rer Karl M. Kofod som forretnings- og 
regnskabsfører. Som uddeler blev antaget 
avlsbruger Martin N. Lund, Tejn, og det 
var i lejede lokaler, man åbnede sit første 
udsalgssted. Der var 29 medlemmer med 
fra starten 1. oktober 1893. 

Alle skulle betale to kr. som deres ind-
skud, de fl este betalte hele beløbet på én 
gang. Nogle få har afdraget beløbet hen 
over året

Martin N. Lund kontra 
Karl M. Kofod

Tillidsforholdet mellem bestyrelsen, regn-
skabsføreren og foreningens første udde-
ler, Martin N. Lund, har sikkert ikke været 
det bedste. Det tyder nedenstående beret-
ning fra forhandlingsprotokollen på. Der 

må have været et misforhold imellem dem. 
Allerede ved den første generalforsamling 
var der uoverensstemmelse mellem udde-
leren og bestyrelsen. Martin N. Lund men-
te, at hans underskud var fremkommet ved 
at varelageret ikke var talt rigtigt op, og 
han fi k da også føjet yderligere 20 kr. til 
optællingslisten. Den 11. september 1897 

Tejn og Omegns Brugsforening

Tejn og Omegns Brugsforenings første formand, Peter Jørgensen Stange, 1848-1926, og 
hustru Andrea Vilhelmine Stange, 1852-1928.
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blev Martin Lund opsagt som uddeler »ef-
ter eget Ønske«. Han fratrådte 7. oktober 
1897. Han må de efterfølgende år være 
kommet med udtalelser og beskyldninger 
om forkert regnskabsførelse mm. mod sko-
lelærer Karl. M. Kofod, hvilket nedenstå-
ende kontrovers vidner om.

Den 23. februar 1905 afholdt man besty-
relsesmøde, hvor alle medlemmer var til 
stede med undtagelse af Møller Ipsen. Det 
blev vedtaget at afholde en ekstraordinær 
generalforsamling 8. marts, hvor sagen om 
det gamle regnskab med forhenværende 
uddeler Martin N. Lund vil blive taget op 
til sidste behandling, for at man kunne få 
en endelig afslutning på sagen. Man ved-
tog at indbyde Martin Lund skriftligt til-
lige med en bemærkning om, at dersom 
han ikke mødte frem, »tages for Efterti-

den intet Hensyn mere til denne Sag, og vi 
vil ikke oftere paa vore Møder eller Gene-
ralforsamlinger høre mere om det gamle 
Regnskab«.

På den ekstraordinære generalforsam-
ling var der mødt ca. 90 medlemmer, og 
skolelærer Jørgensen fra Olsker valgtes til 
ordstyrer. Herefter blev ordet givet til sko-
lelærer Karl M. Kofod, som gennemgik 
regnskaberne fra den tid, Martin Lund var 
uddeler fra 1893 til 1897. Han påviste, ud 
fra de forskellige bilag og regnskaber, at 
regnskabet fra nævnte tid var helt i orden 
og godkendt af de valgte revisorer, samt 
gennemgået og godkendt af skolelærer 
Carl Hansen, regnskabsfører for Østerma-
rie Brugsforening, og løjtnant Møller, for-
stander for Bornholms Handelsakademi.

Alligevel påstod forhenværende uddeler 

Martin N. Lund stadig, at der var fejl i regn-
skabet, og at lærer Kofod havde ført det 
uredeligt, og at det medførte tab for Lund 
personligt. Denne udtalelse ville Martin N. 
Lund trods gentagne opfordringer fra flere 
medlemmer ikke frafalde. Efter general-
forsamlingen vedtog bestyrelsen endnu en 
gang at henvende sig til Martin N. Lund, 
om han ville frafalde sine udtalelser om det 
uredelige regnskab. Den 27. marts 1905 
blev der indgået et forlig mellem parterne, 
idet et af lærer Karl M. Kofod påbegyndt 
sagsanlæg mod avlsbruger Martin N. Lund 
i Tejn var blevet standset ved at parterne, 
på gårdejer P. Kaas’ opfordring, havde ind-
gået forlig efter nedenstående formular:

»Den imellem os Undertegnede i læn-
gere Tid henstaaende Uoverensstemmelse 
angaaende Regnskabsførelsen for Tejn og 
Omegns Brugsforening, i den Tid Under-
tegnede M. Lund var Uddeler, er Dags 
Dato efter gensidig Imødekommenhed bi-
lagt derhen, at Medundertegnede M. Lund 
beklager ved Brugsforeningens General-
forsamling den 8. Marts dette Aar, og tid-
ligere, at have udtalt ufordelagtige Ord om 
Lærer Kofods Regnskabsførelse, hvilke 
Ord herved erklæres for at være døde og 
magtesløse, ligesom jeg frafalder Kravet 
paa ny Revision af Regnskaberne. Ligele-
des beklager ogsaa medundertegnede Læ-
rer Kofod, at jeg ved nævnte Generalfor-
samling udtalte nogle mindre veloverveje-
de Ord om Hr. M. Lund, hvilke Ord jeg 
hermed erklærer for at være døde og mag-
tesløse, ligesom jeg aldrig har mistænkt 
Hr. M. Lund for Uredelighed som Brugs-
foreningens Uddeler.«

Underskrevet 27. marts 1905 af M. Lund 
og Karl M. Kofod. Til Vitterlighed: E. 
Lund, sognepræst og P. Kaas, gårdejer.

Brugsforeningen i Tejn o. 1910-1912. Bygningen er opført i 1897, men udvidet til det 
dobbelte i 1909. Der var butik og lager samt en stor port i husets ene halvdel og bolig 
for uddelerparret i den anden. Personerne på billedet må være personale fra brugsen, 
evt. med uddeler W. Lind. Postkort i privateje.
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Bestyrelsen noterede derefter i forhand-
lingsprotokollen følgende: »for at forebyg-
ge Misforstaaelser angaaende Forligsfor-
mular mellem Avlsbruger M. Lund og Læ-
rer Karl M. Kofod, som har været offentlig-
gjort i de bornholmske Dagblade, skal 
undertegnede Bestyrelse herved erklære, 
at de mindre velovervejede Ord om M. 
Lund, som lærer Kofod erklærer for »døde 
og magtesløse«, ikke maa forstaas ander-
ledes, end de lyder i Formularen, nemlig 
som mindre velovervejede, da de hverken 
indeholder noget nedsættende om M. 
Lund, ej heller lød saaledes, at Lærer Ko-
fod var pligtig til at tilbagekalde dem. Her-
ved overdrager Bestyrelsen Regnskabet 
fra den Tid, M. Lund var Uddeler, til Regn-
skabsfører Lærer Kofod, for at tilintetgøre 
Regnskabet, da han ikke længere er an-
svarlig derfor«.

Tejn, 13. april 1905. P. Bentsen, Lars Jen-
sen, P. A. Ipsen, Peter Jensen, E. Schnoor. 

Ny uddeler og brugsens første år

I 1897 var Frank Hansen blevet antaget 
som ny uddeler for Tejn Brugsforening, 
som afløser for avlsbruger Martin N. Lund. 
Han tiltrådte 7. oktober 1897. Han kom fra 
en stilling som uddeler i Allinge-Sandvig 
Brugsforenings udsalgssted i Allinge og 
han var uddeler i Tejn til 1912, hvor han 
sagde sin stilling op. 

Den 6. maj 1905 blev afholdt en ekstra-
ordinær generalforsamling, hvor det blev 
vedtaget, at garantere med 5.000 kr. til an-
læggelse af jernbanen, dersom stationen 
kom til at ligge nedenfor Kildesgård i Ol-
sker. Dersom stationen kom ovenfor Kil-
desgård, ville man ikke garantere noget. 
Efter et forslag fra uddeleren, vedtog be-

styrelsen at købe matr. nr. 3 b af particulier 
Laurits Riis, Allinge for 260 kroner. Det 
var et areal beliggende mellem brugsfor-
eningen og murer Hendrik Hansen. 

Den 16. februar 1907 afholdes general-
forsamling på avlsbruger Magelius Mari-
bos sal. Fisker Christian Thorsen frem-
satte forslag om udsalg af spiritus i butik-
ken. Det blev en meget varm generalfor-
samling, forstået på den måde, at der blev 
holdt nogle iltre taler både for og imod salg 
af spiritus. Lige som i andre brugsforenin-
ger, har det også været et emne, der kunne 
bringe sindene i kog i Tejn. Det var af-
holdsforeningen og missionsforeningerne 

der var imod, og der faldt mange knubbede 
ord. Ved en afstemning viste det sig, at 47 
medlemmer stemte imod salg af spiritus, 
og kun 15 stemte for. Det blev derfor be-
sluttet ikke at sælge spiritus. Men nu for-
langte oppositionen med stor hårdnakket-
hed, at også hvidtøl og sodavand skulle 
udelukkes. Efter harmfulde og indignere-
de protester fra afholdsfolkenes side, blev 
dog også dette forslag nedstemt. Det blev 
vedtaget at tilføje i foreningens vedtægter 
at: »Spiritus føres ikke«.

Derefter blev der, lidt mere fredeligt, for-
handlet om at opføre en tilbygning til 
brugsforeningen. Forslaget blev vedtaget 
ved håndsoprækning, og bestyrelsen skul-
le arbejde videre med forslaget. Varekørs-
len blev også udliciteret, og opgaven blev 
givet til avlsbruger Magelius Maribo i Tejn 
til en pris på 15 øre pr. 100 pund. Den 2. 
marts 1908 blev der indgået aftale med 
snedker Christian Holm fra Allinge om at 
udføre arbejdet med tilbygningen for 3.725 
kr. Arbejdet stod færdigt til brug i 1909.

Rønne-Sandvig Banen

Den 15. februar 1911 kom der en henven-
delse fra Olsker Sogneråd med følgende 
ordlyd: »Da man allerede for nogen Tid 
siden har udbetalt de tre fjerde Dele af 
den fastsatte Garantisum for herværende 
Kommune til Anlægget af Rønne-Allinge 
Jernbanen, tillader man sig herved at 
forespørge Bestyrelsen for Tejn og Om-
egns Brugsforening, om den staar ved sit i 
sin Tid givne Løfte om at yde et Særtilskud 
af 5.000 kr. til nævnte Anlæg, og om de 
er villige til at optage en Forhandling med 
Sogneraadet om Tidspunktet, naar det 
kan tage sin Begyndelse. Idet Forudsæt-

Uddeler Frank Hansen i brugsforeningen 
i Tejn (han havde også været uddeler i Al-
linge) og hustru Adriane, Tejn. Foto H.P. 
Jacobsen, Allinge. BM.
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ningerne man den Gang gik ud fra, med 
hensyn til Stationsplads m.v., maa siges, 
at være til stede, og Banen utvivlsomt vil 
gavne Brugsforeningen i høj Grad, vil det 
være rimeligt og retfærdigt, om den del af 
Befolkningen, der høster det største Ud-
bytte af Banen, betaler lidt mere end de 
fjerntboende, der kun faar ringe Gavn af 
Banen. Den ærede Bestyrelses behagelige 
Svar udbedes. På Sogneraadets Vegne: K. 
A. Mogensen«.

Efter en del forhandlinger, hvor det oply-
stes, at nævnte generalforsamling 6. maj 
1905 hverken var lovlig indvarslet, ej heller 
var beslutningsdygtig, idet højst 20 med-
lemmer var mødt, tillige stridende mod 
foreningens love, hvorfor forslaget blev 
nedstemt. På grund af den vedtagelse send-
te bestyrelsen derfor dette svar til Olsker 
sogneråd:

»Tejn den 18. februar 1911.
Som Svar paa ærede Skrivelse af 15. 

dennes, skal jeg høfligst meddele, at jeg 
den 17. dennes fremlagde samme for Gen-
ralforsamlingen. Men da det oplystes, at 
det den 6. maj 1905 givne Løfte kuns var 
vedtaget af et Mindretal af Foreningens 
Medlemmer, og kuns 3 af Bestyrelsens 
Medlemmer vare tilstede, og skulde det for 
at være gyldigt i henhold til Foreningens 
Love, være forelagt den første Generalfor-
samling til Godkendelse eller Forkastelse. 
Det er imidlertid ikke sket, hvorfor jeg som 
ovenfor meddelt forelagde det den 17. den-
nes. Men efter en Del Forhandling forka-
stedes Forslaget, saa godt som enstem-
migt, kun 2 Medlemmer stemte for. Jeg kan 
saaledes kuns meddele, at givne Løfte ikke 
kan opfyldes. Ærbødigst. Paa Bestyrelsens 
Vegne. G. Kjøller, Formand«. 

Nå. Men heldigvis kom banen jo allige-
vel, til glæde for mange i mange år.

Filial i Olsker

I 1911 kom der et andragende fra beboerne 
i Olsker, om at lægge en filial af Tejn og 
Omegns Brugsforening oppe i nærheden 
af forsamlingshuset i Olsker. Der blev ned-
sat et udvalg bestående af A. Jensen Buk-
kegård, Chr. Funk og skomager H. Niel-
sen, som skulle undersøge mulighederne. 
Resultatet blev, at foreningen åbnede en 
filial i Olsker 8. april 1911. Det vil jeg ikke 
gøre så meget ved her under Tejn Brugsfor-
ening, idet det er udførligt beskrevet under 
Olsker Brugsforening. Det varede ikke 
mere end nogle få år, så ville man i Olsker 
Brugsforening være selvstændige. Det blev 
de fra 1. januar 1915. Så dermed var Tejn 
Brugsforening igen sig selv.

Nye folk og ølsalg

I december 1911 opsagde uddeler Frank 
Hansen sin stilling til fratrædelse 1. maj 
1912. Stillingen blev opslået ledig, og der 
kom otte ansøgninger til stillingen. Besty-
relsen besluttede sig for at antage uddeler i 
Arnager Brugsforening, Valdemar Lind, 
som ny uddeler fra 1. maj. Samtidig op-
sagde skolelærer Karl M. Kofod sin stilling 
som regnskabsfører, en stilling han havde 
taget sig af lige siden starten i 1893. Til ny 
regnskabsfører blev såmænd antaget tidli-
gere uddeler Frank Hansen, også fra 1. 
maj. »Sâ va dejn klârad«.

I 1911 besluttede en generalforsamling 
også, at der skulle sælges »Bayerskøl« til 
medlemmerne. Bestyrelsen henvendte sig 
til herredsfogeden, og herredsfuldmægtig 

Seidenfaden oplyste, at de godt måtte sæl-
ge øl uden at søge bevilling. Derfor beslut-
tede man at starte salg af øl, men dog med 
visse begrænsninger. Bestyrelsen beslut-
tede nemlig, at der ikke måtte sælges øl 
efter »Kl. 6 Aften«. Der har nok været for 
lystigt uden for brugsen om aftenen. Se-
nere på året måtte formanden og uddeleren 
dog møde i Politiretten, hvor de fik at vide, 
at foreningen ikke måtte sælge øl uden spi-
ritusbevilling. Så den glæde varede ikke så 
længe.

I 1914 indmeldte foreningen sig i Dansk 
Andels Cementfabrik, samt i Øernes An-
delsselskab for Foderstoffer.

Så kom Første Verdenskrig med alle de 
genvordigheder og problemer, som det gav 
for alle forretninger i hele landet, og heller 
ikke Tejn Brugsforening gik ram forbi. En 
sjov historie i den forbindelse skal nævnes, 
idet uddeleren på grund af disse dyrtider 
fik ½ % mere i løn. Og så fik han bevilget 
»fri Karbid til en Lampe i Butikken«.

Uddeler Valdemar Lind opsagde sin stil-
ling til fratrædelse 1. januar 1918. Igen 
måtte bestyrelsen ud og finde en afløser. 
Der kom 16 ansøgninger til stillingen, og 
bestyrelsen valgte Johan Peter Pedersen 
fra Aakirkeby som ny uddeler fra 1. januar 
1918. Den ny uddeler skulle stille en kau-
tion på 3.000 kr. kontant, og yderligere 
3.000 kr. ved to solide kautionister. Kas-
sekreditten blev også i den periode forhøjet 
til 30.000 kr.

Mellemkrigsårene

I 1922 blev der opført en ny pakhusbyg-
ning. Et par år efter fik uddeler Anton Peter 
Pedersen bevilget nyt tapet til soveværel-
set, imod at han selv satte det op. Jo det var 
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tider den gang. Men året efter så man an-
deledes stort på det, da blev både stuer, 
kontor mm. malet og tapetseret af en ma-
lermester for hele 338 kr.

Ellers gik årene i 1920’erne og 1930’erne 
stille og roligt. Frank Hansen forlod for-
eningen efter 30 års godt arbejde, først som 
uddeler og senere som regnskabsfører. Det 
blev besluttet at give ham en afskedsgave, 
så derfor tog uddeler og hele bestyrelsen til 
Rønne for at købe ham en gave. Historien 
fortæller ikke noget om, hvad han fik som 
gave, men det er jo også lige meget. De har 
sikkert haft en god tur til Rønne. Det var 
skolelærer Marinus Andersen, Schrædder-
gaard, der fik stillingen som ny regnskabs-
fører.

I 1933 besluttede en enig bestyrelse at få 
oprettet et næringsbrev, således at forenin-
gen måtte handle med alle personer, også 
ikke medlemmer. Det kostede dengang 
260 kr. Forud for det havde formanden og 
uddeleren været en tur i retten, fordi for-
eningen var blevet anmeldt for at handle 
med ikkemedlemmer, men hvis man op-
rettede næringsbrev, ville man måske slip-
pe med en mindre bøde.

I 1935 skete der store ting. På generalfor-
samlingen 19. februar redegjorde forman-
den for planerne om en radikal omlavning 
af butikken. FDB’s Arkitektkontor havde 
udarbejdet tegninger over moderniserin-
gen og et nyt inventar. Carl Hermansen og 
H. Nielsen fik arbejdet. 

Da det stod færdigt i 1936 havde det ko-
stet 11.683 kr. og reparationsarbejdet ind- 
og udvendigt havde kostet 2.348 kr. Det 
blev også besluttet at få indlagt elektrisk 
lys og kraft. Jo, det var nye tider, der blev 
også »kjøbt en Sykkel til at køre Fragt 
paa«, samt en pålægsmaskine til 800 kr., 

og ja, en kaffemølle til hele 1.500 kr., og så 
skulle der males »Købmandshandel« på 
facaden, nu måtte man jo handle med alle. 
Det har været et år, hvor det virkelig ryk-
kede.

Anden Verdenskrig

Nu er vi nået helt frem til 1940, hvor det 
igen var på tapetet, om foreningen skulle 
sælge skattepligtigt øl, men det blev endnu 
en gang nedstemt på en generalforsamling. 
Kong Christian den Tiende fik heller ikke 
bevilget noget tilskud til sin 70 års fød-
selsdag, men derimod støttede man »Fin-
landsindsamlingen« med 1.000 kr. Sådan 
er der jo så meget.

Anden Verdenskrig var kommet med 
alle dens besværligheder og nedgang i om-
sætningen. Her skal ikke dvæles så meget 
ved disse tider, blot nævnes, at der var me-

gen snak og kritik af fordelingen af varer, 
især fordelingen af tobaksvarer og snus 
gav nogle vældige problemer. Jo, de mær-
kede også krigens kvaler i Tejn. I 1943 
havde Tejn Brugsforening 50 års jubilæum, 
men på grund af tidens ugunst, ville man 
ikke afholde nogen festligheder. Året efter 
blev foreningen indmeldt i »Brugsforenin-
gernes Arbejdsgiverforening«, og uddele-
ren fik ny kontrakt, den såkaldte mønster-
kontrakt.

I 1946 opsagde uddeler Johan Peter Pe-
dersen sin stilling til fratrædelse 1. maj. 
Trods kraftige opfordringer fra bestyrelsen 
og mange medlemmer, fastholdt han sin 
opsigelse. Han havde også været en god og 
dygtig uddeler for Tejn Brugsforening i 
mange år. Pladsen blev opslået ledig, og 
blandt de indkomne ansøgninger ansatte 
bestyrelsen Ernst Kofoed Hellesen som ny 
uddeler fra 1. maj 1946.

Tejn Brugsforening, ekspeditricerne kender vi ikke, men yderst til højre er det kommis 
Ove Jensen. Efter en modernisering i 1935. Fra Tejn Lokalarkiv. 
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Den gode efterkrigstid

I begyndelsen af 1960’erne begyndte snak-
ken om at bygge ny forretning. Planerne 
gik på at ombygge den gamle bygning, el-
ler bygge en ny og moderne selvbetje-
ningsbutik. Foreningen var blevet tilbudt at 
lave en byttehandel eller eventuelt købe en 
grund med værkstedsbygning på Havnevej 
1 af bygmester Henning Nielsen. Men det 
var ikke nemt at tage så stor en beslutning. 
Der blev holdt mange møder og flere gene-
ralforsamlinger med deltagelse af konsu-
lenter fra FDB. Men hver gang blev forsla-
gene om ny butik nedstemt.

Først i 1964 begyndte der at blive enig-
hed om at bygge en ny forretning på Hav-
nevej. Den 20. januar 1964 afsluttedes han-
delen med bygmester Henning Nielsen. 
Den 17. marts afholdes en ekstraordinær 
generalforsamling med deltagelse af bl. a. 
folk fra FDB’s Konsulenttjeneste i Køben-
havn. FDB’s Arkitektkontor fremlagde 
planer om et butikshus på små 200 m2. til 
en samlet udgift på 321.000 kr. plus en ud-
gift på 158.000 kr. til inventar, samt en af-
vikling af gæld på den gamle bygning på 
33.000 kr. Ved afstemningen var der 39 
stemmer for forslaget og 25 stemmer imod. 
Ikke nogen stor enighed om så stort et pro-
jekt må man sige, men alligevel, forslaget 
blev vedtaget.

Beslutningen var nu taget, og planerne 
Tejn Brugsforening. Fire damer er ved at 
gøre det lakerede loft rent. Tejn Lokalarkiv. 

Tejn Brugsforening, foto Sylvest Jensen 1949. Foto KB.
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begyndte at blive til virkelighed. Byggeriet 
blev påbegyndt, og 7. juni 1966 åbnede den 
store, supermoderne butik nede på havnen 
ved en festlig reception med mange gæster 
og mange taler. Folk strømmede til i store 
mængder, det var virkelig det store num-
mer i Tejn den dag. Der var jo også op-
gangstider i samfundet som helhed i de år. 
Fiskeriet fungerede optimalt, og der var 
penge mellem folk i 1960’erne. Det viste 
sig da også hurtigt, at pladsen var for lille 
til den større omsætning og det større sor-
timent, som hele tiden forøgedes. Omsæt-
ningen steg og det gjorde fortjenesten også.

I 1969 blev året, hvor man skiftede ud-
deler. Uddeler Ernst Hellesen sagde sin 
stilling op, og bestyrelsen ansatte som ny 
uddeler Knud Erik Jensen til 1. november 
1969. Knud Erik Jensen kom fra en stilling 
som uddeler i Aarsdale Brugsforening, så 
det var en velkvalificeret person, der blev 
antaget, også med kendskab til fiskernes 
behov, som jo udgjorde en stor del af om-
sætningen i Tejn Brugsforening. Det skul-
le da også vise sig, at det blev til et langt, 
godt og fornuftigt samarbejde mellem 
Knud Erik Jensen og bestyrelsen i de næ-
ste mange år, frem til 1995, hvor han og 
hans hustru Ruth gik på pension. 

Men som nævnt steg omsætningen støt 
hvert år efter uddelerskiftet, og allerede i 
1972 konstaterede bestyrelse og uddeler, at 
pladsen var blevet for lille. I marts måned 
var der indkaldt til ekstraordinær general-
forsamling, hvor en udvidelse og byggepla-
nerne skulle behandles. Det var driftskon-
sulent Henning Holck Nielsen fra FDB’s 
afdeling i Rønne, der var inviteret med for 
at redegøre for byggeplanerne, som FDB’s 
Arkitektkontor havde udarbejdet.

Planerne var at bebygge parkeringsplad-

sen samt købe nabogrunden som ejedes 
af Henning Thorsen. Foreningen havde af 
Henning Thorsen fået tilbudt grunden for 
95.000 kr. Der var livlig debat og mange 
spørgsmål. Bestyrelsen begrundede udvi-
delsen med, at de regnede med i løbet af få 
år at runde de fire mio. kr. i omsætning. Det 
ville blive en udvidelse, der betød næsten 
en fordobling af butiksarealet, og omkost-
ningerne ville beløbe sig til små 500.000 
kr. Generalforsamlingen vedtog enstem-
migt at lade bestyrelsen arbejde videre med 
planerne. Den 29. juni 1972 stod den udvi-
dede butik klar til at tage imod kunderne. 

Der blev foretaget flere udvidelser og til-
bygninger i løbet af 1970’erne. Igen i 1981 
blev der lavet en større tilbygning, og i maj 
måned 1982 kunne foreningen sammen 
med flere indbudte gæster holde reception 

og tage de nye lokaler i Superbrugsen i øje-
syn. Butiksarealet var nu oppe på hele 635 
m2. I 1989 var omsætningen nået op på 
over 20 mio. kr. med et overskud på mere 
end en halv mio. Det var da et flot resultat, 
som det er værd at kippe med flaget for. 
Egenkapitalen det år var også nået op på 
næsten to mio. kr. Fremtiden for Tejn 
Brugsforening tegnede lys. 

Tiderne bliver vanskeligere men 
brugsen klarer sig

Men der skulle blive hårdt brug for pen-
gene, især fiskerikrisen i 1980’erne og 
årene frem, kom til at kunne mærkes i 
Tejn. I dag ligger havnen næsten øde hen, 
alle de store bygninger, hvor hundredevis 
af mennesker havde deres jobs, står nu 

Orla Sonne Mortensen bagerst og Ove Jensen vejer mel op i fem kg’s poser. Læg mær-
ke til at Orla Sonne Mortensen har en papirpose på hovedet. Det var meget almindeligt 
for at undgå at få melstøv i håret. Tejn Lokalarkiv.
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tomme og forladte, og det var noget, der 
kunne mærkes på omsætningen.

I 1995 ville uddelerparret, Ruth og Knud 
Erik Jensen, nyde deres tilværelse som 
pensionister. Knud Erik Jensen sagde sin 
stilling op til fratrædelse til 1. april. Det 

kunne han vel også tillade sig, efter at have 
været uddeler i så mange år. I 1989 fejrede 
han nemlig sit 30 års jubilæum som udde-
ler. 10 år i Aarsdale Brugsforening og 20 
år i Tejn Brugsforening. Han nåede dog 
også at fejre sit 25 års jubilæum i Tejn in-

den han stoppede. Det skal selvfølgelig lige 
nævnes, at stillingen som ny uddeler blev 
besat af Merethe Lynge Hansen, en i for-
vejen kendt person i Tejn Brugsforening.

Knud Erik Jensen nåede også at være 
med til at fejre Tejn Brugsforenings 100 års 
jubilæum 15. oktober 1993. Det foregik 
med pomp og pragt, og selvfølgelig masser 
af gode tilbud til kunderne. 

Dette var så historien om Tejn og Om-
egns Brugsforening. Oplysningerne er for 
en stor dels vedkommende hentet i bogen 
»Tejn Brugsforening 1893-1993, et glimt 
fra et århundrede«. Tilladelse er velvilligt 
givet af forfatteren. Bogen er skrevet af 
forhenværende uddeler Knud Erik Jensen. 
Det en meget velskrevet bog, som jeg 
stærkt vil anbefale alle at læse, idet der er 
meget mere i den bog om brugsen, end jeg 
har kunnet få plads til her.

Nu hedder Tejn Brugsforening – Dagli’ 
Brugsen i Tejn – Lad os håbe at den vil 
være det i mange år endnu, til glæde for 
beboerne i Tejn.

Formænd

Smedemester Peter Jørgensen Stange, 
1893-1894

Fisker Niels Peter Bendtsen,1894-1896
Gårdejer Peder Dirius Funch, 33. slg. 
 Pilegård, 1896-1897
Fisker Jens Peter Bendtsen, 1897-1909
Fisker Janus Falk, 1909-1910
Gelius Kjøller »Sødeskov«, 1910-1914
Fisker Anton Pedersen, 1914-1923
Fisker Christian Bendtsen, 1923-1925
Avlsbruger Janus Hansen, 1925-1932
Christian Thorsen, Sdr. Strandvej 4, 
 1932-1937

Gårdejer Hans Mathias N. Kjøller, 25. slg. 
Valnøddegård, 1937-1946

Janus Hansen, »Tad Rolig«, 1946-1960
Karl H. Ipsen, Sdr. Strandvej 138, 
 1960-1967
Emil Munch, Møllegade 13, 1967-1968
Jørgen Jensen, Kildegårdsvej 5, 1968-1975
Villy Olsen, Møllegade 13, 1975-1979
Bernt Bidstrup Thiesen, Smedebakken 5, 

1979-1984
Frithof Kofoed, Ndr. Strandvej 119, 
 1984-1985
Leif Frikke Schmidt, Postgade 6, Tejn,
 1985-

Uddelere

Avlsbruger Martin Lund, 1893-1897
Frank Hansen, 1987-1912
Georg Valdemar Lind, 1912-1918
Johan P. Pedersen, 1918-1946
Ernst Hellesen, 1946-1969
Knud Erik Jensen, 1969-1995
Merethe Lynge Hansen, 1995-1998
Verner Olsen, 1998-2003
Tine Marcussen, 2003-2004
Kenn Pedersen, 2004-2008
Michael Munch, 2008-2010
Kenn Pedersen, 2010-2011
Allan Brogaard, 2011-2013
Klaus Elleby Larsen, 2013-

Tejn Brugsforening med uddeler Knud Erik Jensen, som er ved at sælge en plastikjolle 
fra en fabrik i Ryds i Sverige. Brugsforeningen solgte også påhængsmotorer. BM. 
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For at kunne skrive historien om Sandvig 
Brugsforening, må jeg nødvendigvis be-
gynde med begyndelsen, eller rettere 
sagt, den forening som senere blev til 
Sandvig og Omegns Forbrugsforening.

Foreningen dækkede i starten hele om-
rådet i Allinge og Sandvig med omegn. 
Foreningen blev stiftet i 1889, og den 
havde sin første butik i Allinge. I 1895 fik 
denne forening så også en butik i Sand-
vig. I 1898 lukkede butikken i Allinge, på 
grund af for lille interesse, således at det 
var udsalget i Sandvig, der videreførtes i 
foreningen, og som senere fik ændret nav-
net til »Forbrugsforeningen i Allinge, 
Sandvig og Omegn«. Foreningen blev til 
som et produkt af de politiske og faglige 
brydninger, der foregik i de to små lokal-
samfund Allinge og Sandvig i 1880’erne 
og 1890’erne. Det var helt sikkert også 
kooperationens og fagforeningernes ar-
bejde og initiativ, der førte til stiftelsen af 
foreningen.

Det var i de år, stenindustrien for alvor 
slog igennem og skabte mange arbejds-
pladser på Nordbornholm. Først og frem-
mest var det Hammerværket, som i løbet 
af nogle få år voksede til en stor arbejds-
plads, med omkring 800 ansatte. Men 

også de mange små private stenhuggerier, 
var med til at gøre området omkring by-
erne Allinge og Sandvig til et driftigt og 
virksomt område lige før og omkring år-
hundredskiftet.

Det var i dette udprægede arbejdersam-
fund under stenindustrien, at tanken om 
en »Forbrugsforening« opstod, vel især 
hos lederne af de politiske og faglige for-
eninger, som opstod i disse år. Lederne af 
fagforeningerne indså nemlig hurtigt, at 
det ville tage alt for lang tid, inden man ad 
faglig og politisk vej, kunne få forbedret 
levevilkårene for arbejderbefolkningen. 
Derfor modnedes tanken om at få stiftet 
en »Forbrugsforening«, som kunne købe 
varer hjem og fordele dem til foreningens 
medlemmer, således at de ville få mere 
for deres beskedne løn, end hvis de skulle 
købe de dyre varer hos købmændene. 
Også afholdsforeningerne har været ak-
tive, vi må jo ikke glemme, at der ikke 
blev solgt spiritus i de første mange år 
efter at foreningen blev stiftet. Det var jo 
mange gange »Tordenskjolds Soldater«, 
altså de samme personer, der var aktive i 
alle foreninger.

En stor del af disse stenarbejdere var 
indflyttere fra det sydlige og mellemste 

Sverige, og de satte et stærkt særpræg på 
det nordbornholmske område, både 
sprogligt og kulturelt. Der tales den dag i 
dag om, at der dengang,  som nu, taltes 
»sandvigsvensk« på Nordbornholm. Det 
svenske islæt fornægter sig i øvrigt heller 
ikke for ham, der har skrevet i forenin-
gens første forhandlingsprotokol. Han 

Sandvig Brugsforening
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kalder foreningen »Förbrüksföreningen«, 
og der er igennem hele protokollen et 
klart sprogligt præg af, at sekretæren er 
kommet fra Sverige. Han parrede den 
svenske dialekt med det bornholmske 
sprog, hvilket der kom et meget charme-
rende skrift ud af.

Allinges Udsælgersted 1889

Foreningens første forhandlingsprotokol 
findes desværre ikke mere, så hvad der er 
foregået under og i de første år efter stif-
telsen af foreningen kan kun være gisnin-
ger, og må bero på efterfølgende beretnin-
ger og skrifter samt mundtlige beretnin-

ger. Det eneste sikre der findes, er for-
eningens første vedtægter, som er dateret 
24. februar 1889. Det har formentlig været 
på foreningens stiftende generalforsam-
ling vedtægterne er blevet vedtaget. De er 
underskrevet af følgende fem personer: 
M. K. Stender, Hans Larsen, Elias Svend-
sen, Carl Liljenberg og Carl Lindgren.                                              

Vi ved altså ikke noget om de mange 
møder eller mændene bag disse møder, 
som sikkert er blevet afholdt, før forenin-
gen blev en realitet.  Foreningen blev stif-
tet ud fra den tanke, at der kun skulle 
være et udsalg i Allinge. Der er derfor 
ikke noget skriftligt, der fortæller, hvor 
foreningens udsalg lå i Allinge. Ifølge 

sikre oplysninger fra et notat, som senere 
formand for bestyrelsen i Sandvig Brugs-
forening, Andreas Nielsen, har skrevet, 
har butiksudsalget ligget i ejendommen, 
som nu benævnes Storegade 12. Denne 
ejendom ejedes nemlig af foreningens ud-
deler, som var Frank Hansen, men om han 
har været uddeler hele tiden, eller om ud-
salget også har ligget andre steder i star-
ten, ved vi ikke. Frank Hansen var udde-
ler i 1895, da foreningens forhandlings-
protokol nr. to blev taget i brug. I 1895 bad 
Frank Hansen om at blive fritaget for sit 
job, så hurtigt det kunne lade sig gøre. 
Bestyrelsen indgik en aftale med træsko-
mager Hans C. Mortensen, om at overta-
ge posten som uddeler, og det gjorde han 
i juli måned.

Samtidig flyttede udsalget i Allinge ind 
i lejede lokaler hos gæstgiver Christian-
sen i »Gæstgivergården«, med indgang 
gennem porten. Det gik nok ikke rigtigt 
for træskomageren, der har måttet sande 
ordsproget, »skomager blev ved din læst«. 
Allerede nogle få måneder senere, 3. ok-
tober, bad han også om at blive fritaget for 
jobbet, senest til 1. januar 1896. Der ind-
kom fem ansøgninger til stillingen som 
ny uddeler. Tre skriftlige og to mundtlige, 
blandt dem den tidligere uddeler Frank 
Hansen, som så igen blev antaget som ud-
deler fra 1. december 1895.

Ny bestyrelse

Når nu det er Sandvig Brugsforening, det 
handler om, så er det jo heldigt, at den 
første protokol, jeg er i besiddelse af,  
og som er »Forbrugsforeningen i Allinge- 
Sandvig og Omegn’s« forhandlingsproto-
kol nr. to, netop er den protokol, hvor ud-

Allinge-Sandvig Brugsforenings uddeler August Wilhelmsen Lundgren. Han ses bag det 
flotte kasseapparat med sit personale i udsalgsstedet i Sandvig. Foto A.C. Holm, Born-
holms Museum. 
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salget i Sandvig kommer ind i billedet for 
første gang. Det første protokollen refere-
rer til, er en generalforsamling, som blev 
afholdt 16. april 1895. Man vedtog her, at 
der skulle vælges en ny bestyrelse, idet 
der var kommet mange nye medlemmer 
til, siden sidste generalforsamling blev 
afholdt. Dog skulle formanden, stenhug-
ger Anders Andersen, blive som formand. 
Det var nemlig således i de første år, at 
generalforsamlingen valgte formanden. 
Resultatet blev altså, at der blev valgt seks 
bestyrelsesmedlemmer, således at følgen-
de personer er den første bestyrelse, som 
vi kender noget til, bortset fra de fem per-
soner, der har underskrevet de første ved-
tægter og love i 1889. Til ny bestyrelse 
blev følgende valgt:

Stenhugger Anders Andersen 
 (Anders Jyde), formand.
Værktøjssmed Elias Svendsen, 
 kasserer
Stenhugger Jens Staffensen
Stenhugger Oscar Fällt
Stenhugger Ola Gummesen
Stenhugger August Vilhelmsson
  Lundgren
Træskomager Hans C. Mortensen

Som det fremgår, var hele bestyrelsen 
beskæftiget ved stenindustrien, undtagen 
træskomager H. C. Mortensen, som jo 
også var uddeler i en kort periode. Man 
kan godt undres over, hvordan en flok 
stenhuggere, uden nogen som helst bag-
grund for butiksdrift og uden nogen som 
helst viden om regnskabsførelse, dog 
kunne forvente, at de skulle kunne få en 
brugsforening til at fungere. De må have 

haft en fantastisk tro på sig selv, og på at 
det nok skulle gå. Havde så endda udde-
leren været butiksuddannet, så kunne 
man have forstået det, men nej, det var 
han jo heller ikke, han havde forstand på 
at lave træsko.

Filial og butik i Sandvig

Bestyrelsen afholdt dengang mange of-
fentlige møder, hvis formål var at udbrede 
kendskabet til brugsforeningsideen. Disse 
møder holdtes skiftevis på »Staffensens 
Sal« i Allinge og på Rådstuen i Sandvig. 
På et af disse møder, som blev afholdt på 
rådstuen 24. april 1895, blev der fra delta-
gernes side udtrykt et stort ønske om, at 
få lagt en filial af foreningen i Sandvig. 
Bestyrelsen lovede at undersøge, om det 
var muligt, der skulle jo blandt andet pen-
ge til, og det var ikke dem man havde flest 
af. Ydermere skulle man også finde en ud-
deler, som havde plads og energi til at på-
tage sig opgaven.

Bestyrelsen spurgte uddeler Frank 
Hansen i Allinge, om han ville påtage sig 
at bestyre begge udsalg, men det ville han 
ikke. Det gik bedre med at låne pengene, 
idet foreningen lånte 500 kr. af stenhug-
ger Anders Pærsen og 500 kr. af stenhug-
ger A. E. Andersen. Det lyder ret fanta-
stisk, at to stenhuggere kunne låne for-
eningen hver 500 kr., tænk på hvor mange 
penge det har været dengang. Men det var 
ikke så ringe at være stenhugger. Derfor 
mente bestyrelsen, at foreningen havde 
kapital nok til at kunne åbne et udsalg i 
Sandvig. Stillingen som uddeler blev op-
slået ledig, og der kom to ansøgninger. 
Den ene kom fra medlem af bestyrelsen, 
stenhugger August Vilhelmsson Lund-

gren og den anden fra forhenværende de-
tailhandler P. Jensen.

Det blev stenhugger August Vilhelms-
son Lundgren, som var født i Blekinge i 
Sverige, som bestyrelsen ansatte som ud-
deler fra 15. maj 1895. At det blev Lund-
gren skyldtes måske nok, at han var med-
lem af bestyrelsen. Men ifølge forhand-
lingsprotokollen valgte man ham, fordi 
han kunne afse en stue i sin ejendom 
Strandgade 10 til butik, og som der står 
skrevet, »paa Grund af Stedets Beliggen-
hed«. Dermed fik beboerne i Sandvig de-
res ønske om et udsalg i byen opfyldt, og 
det blev så den egentlige start på den se-
nere Sandvig og Omegns Brugsforening. 
Hvornår butikken i Sandvig helt præcis 
åbnede, beretter forhandlingsprotokollen 
ikke noget om, men det har sikkert været 
omkring 15. maj 1895. Nu havde beboer-
ne i de to byer Allinge og Sandvig fået én 
»Forbrugsforening«, ovenikøbet med to 
udsalgssteder, et i hver af byerne. 

Allinges udsalgssted lukkede

Men problemer kom der mange af, først 
og fremmest problemer med likvid kapi-
tal, og flere gange måtte bestyrelsen ud og 
låne penge, især fordi man gav for meget 
kredit til medlemmerne. Dernæst var der 
problemer med at få leveret varer fra nog-
le leverandører. Det var de lokale køb-
mænds reaktioner på oprettelsen af for-
eningen. De følte jo deres eksistens truet 
og reagerede med et forsøg på at boykotte 
leveringen af varer til de to udsalg. Såle-
des meddelte firmaet Brødrene Braun, at 
de ikke så sig i stand til at levere tobaks-
varer, fordi alle købmænd i Allinge og 
Sandvig ellers ville nægte at handle med 
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firmaet. Det samme meddelte ostefirmaet 
Jørgensen & Wolf og med dem flere andre 
leverandører. Det lykkedes dog bestyrel-
sen at skaffe sig varer andre steder fra, så 
den lokale aktion løb ud i sandet. Det har 
nok heller ikke været alle købmænd, der 
har været lige solidariske, idet foreningen 
i en periode fik leveret soda fra købmand 
M. Chr. Kuhre i Allinge til 2 øre pundet. 
Men vanskeligheder var der nok af, og de 
fortsatte.

Hvornår foreningen lukkede udsalget i 
Allinge, beretter forhandlingsprotokollen 
heller ikke noget om. I det hele taget skri-
ves der ikke noget om, hvordan det gik 
med salg eller drift i udsalgene, og regn-
skabsprotokoller findes heller ikke gemt 
fra den tid. Det eneste der skrives om 
dette spørgsmål, er først 30. november 
1897, hvor formand Jens Staffensen med-
deler på en ekstraordinær generalforsam-
ling, at »I Allinge er der tale om at Brugs-
foreningen kom til at gaa ind, fordi der er 
for ringe Tilslutning«.

Uddeler Frank Hansen sagde igen sin 
stilling op sidst på året 1897 til fraflytning 
så hurtigt som muligt, helst med det sam-
me. Det ville bestyrelsen dog ikke høre 
tale om, men hvad der yderligere skete i 
sagen, berettes der ikke noget om. Der 
meddeles blot senere, at der skal være op-
tælling 5. januar 1898 i Allinge, så mon 
ikke udsalget er blevet lukket 31. decem-
ber 1897, eller kort tid derefter. Resultatet 
af optællingen fortælles der heller ikke 
noget om, men man må vel formode, at 
lagerbeholdning og et eventuelt overskud/
underskud blot er overført til filialen i 
Sandvig. Det var jo samme forening. 
Fremover havde bestyrelsen kun en butik 
at tage vare på, men det har sikkert også 

været mere end rigeligt. Hvorfor det var 
udsalget i Allinge, som først bukkede un-
der, kan der kun gisnes om, men mon 
konkurrencen fra de mange købmænd i 
byen alligevel ikke har været for stor, og 
at det har været den direkte årsag, samti-
dig med at ikke alle medlemmer har været 
solidariske nok.

Strid om formandens løn

At man altid har været lidt stridbare der 
oppe nordpå, og at man trak linjerne hårdt 
op over for hinanden, vidner følgende be-
retning om. Formanden, stenhugger An-
ders Andersen (Anders Jyde), meddelte 
på et bestyrelsesmøde 18. december 1895, 
at han ikke længere ville arbejde som for-
mand for en betaling på ¼ % af omsæt-
ningen, idet han havde regnet ud, at med 
det timeforbrug han havde, holdt han kun 
5 øre i timen. Dertil kom, at når der kom 
handelsrejsende, så skulle de på hotellet, 
og der kunne nemt gå 1 kr. til det. Anders 
Andersen forlangte at få 1 % for sit ar-
bejde.

Den øvrige bestyrelse mente dog ikke, 
det kunne være rigtigt, at han skulle have 
så meget. Jens Staffensen udtalte, at for-
mandens arbejde nemt kunne klares i fri-
tiden, og så måtte det være en ekstrafor-
tjeneste for ham. Med hensyn til at gå på 
hotellet med de handelsrejsende, mente 
Staffensen, at det måtte være et privat an-
liggende, så det kunne han bare lade være 
med.

Spørgsmålet blev derefter lagt ud til 
diskussion på en efterfølgende general-
forsamling. Her blev Anders Andersens 
krav pure afvist med den begrundelse, at 
brugsforeningen var en forening, og at de 

valgte medlemmer måtte gøre arbejdet så 
billigt som muligt. Mange mente, at man 
sikkert kunne få en anden til at påtage sig 
hvervet for den betaling, og da Andersen 
havde indgået aftalen, da han blev valgt, 
kunne der ikke laves om på det. Andre 
udtalte, at hvis uddeleren skulle have 6 % 
og formanden skulle have 1 %, så blev der 
ikke meget tilbage til medlemmerne at 
dele, og det kunne ikke være rigtigt. An-
ders Andersen ville derfor ikke længere 
være formand. Jens Staffensen blev valgt 
som ny formand. Sådan fortsatte forenin-
gen med smalhals og mange stridigheder 
gennem de første 10 til 20 år, ja længere 
endnu.

Det første udsalgssted

Fra starten i 1895 havde butikken i Sand-
vig til huse hos uddeler August Vilhelms-
son Lundgren, idet han stillede plads til 
rådighed i sin ejendom i Strandgade. Det 
var en gammel bindingsværksbygning fra 
en gang i 1850’erne, som Lundgren havde 
overtaget i 1889. Men efter at der blev 
flere og flere medlemmer, og der skulle 
flere og flere varer til, blev pladsen hos 
Lundgren for trang. Derfor puslede besty-
relsen ret tidligt med planer om at bygge. 
De gik med planer om, at i stedet for at 
udbetale dividende, skulle pengene sættes 
ind i en byggefond, således at foreningen 
havde midler til ad åre at opføre sin egen 
butiksbygning. Dette forslag blev des-
værre ikke vedtaget, pengene var små hos 
medlemmerne, og de ville have dividen-
den udbetalt som et supplement til deres 
løn. Men det var ellers en meget fremsy-
net tankegang, formanden stenhugger A. 
Andersen lagde på bordet. I januar 1898 
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blev der nedsat et udvalg, som skulle un-
dersøge hvor, og til hvilken pris man 
eventuelt kunne bygge eget hus. På en ge-
neralforsamling 15. februar 1898 beslut-
tede medlemmerne, at man skulle købe 
en grund ude på markjorderne, som eje-
des af avlsbruger Vilhelm Andreas Jen-
sen og lade opføre en »Beboelse og Bou-
tik« til Forbrugsforeningen.

Hurtigt efter besluttede bestyrelsen, ef-
ter en licitation, at det skulle være bygme-
ster Anton Sonne fra Allinge, som skulle 
opføre bygningen. Den blev opført i løbet 
af sommeren 1898, idet pengene blev ud-
betalt og der kvitteredes for bygningen i 
september 1898. Men hvornår butikken 
flyttede fra Lundgrens ejendom op til den 

ny butik, berettes der ikke noget om, ej 
heller hvad det kostede at opføre bygnin-
gen. Forbrugsforeningens nye ejendom 
blev opført på en grund, som i dag hedder 
Nygade 7. Der var fire fag til beboelse for 
uddeleren og fire fag til butikslokale. 
Samtidig, i 1898, havde bestyrelsen an-
søgt om borgerskab og næringsbevis som 
købmandshandel, således at foreningen 
også kunne sælge varer til ikkemedlem-
mer. Det blev bevilget, og derfor stod der 
i flere år også »Købmandshandel« på skil-
tet på facaden.

Købet af grunden og opførelse af byg-
ningen, gav anledning til megen strid og 
ballade mellem brugsforeningen og køb-
mand Aleksandersen. Købmanden lod 
opsætte en spærring tværs over vejen, 
fordi han hævdede, at det var en privatvej. 
Bestyrelsen bad høfligt Aleksandersen 
om at fjerne vejspærringen, men da han 
ikke ville det, fjernede de den selv. Det 
endte med at købmanden anlagde sag 
mod foreningen for selvtægt. Som man 
kan se, har bestyrelsen i de første år haft 
mange besværligheder, der skulle klares. 
Ikke nok med at de skulle have den dag-
lige drift af foreningen til at fungere, og 
det kunne til tider være svært nok. Men 
mange af byernes købmænd var deres 
arge modstandere, og det var ikke altid 
lige fine metoder de brugte. Også perso-
ner i byrådet har direkte modarbejdet for-
eningen.

Det skal bemærkes, at foreningen tabte 
sagen. Der faldt dom i sagen i september 
1899, og de medlemmer, som havde revet 
vejspærringen ned, fik hver 20 kr. i bøde, 
og derudover skulle de udrede 25 kr. til 
sagens omkostninger. Se det var jo ikke 
så godt. Bestyrelsen ankede dog dommen 

og 10. november 1902 meddelte forman-
den på et bestyrelsesmøde, at foreningen 
havde vundet sagen og var blevet frifun-
det.

I 1903 var man dog kommet på talefod 
med købmand Aleksandersen, idet han 
sendte et brev til brugsforeningen, hvori 
han spurgte, om man ikke i fællesskab 
skulle sende et andragende til kommunen 
om at få vejen rettet op, ved at han afgav 
en trekant af sin grund, mod at få et til-
svarende stykke af foreningens grund. 
Det blev der dog ikke noget af, bestyrel-
sen ville ikke være med til noget i samar-
bejde med Aleksandersen, (stridbare har 
de været de gode brugsfolk). Senere blev 
vejen dog forbedret af kommunen, såle-
des at den var nogenlunde farbar i dårligt 
vejr.

Fællesbageri i Sandvig

På en ekstraordinær generalforsamling i 
Sandvig Forbrugsforening 15. oktober 
1900, blev der som punkt et på dagsorde-
nen stillet forslag fra bestyrelsen om, at 
man skulle forsøge at få stiftet et fælles-
bageri. Forslaget vandt stor tilslutning 
blandt de fremmødte medlemmer, og det 
blev enstemmigt vedtaget at forsøge at få 
startet bageriet op så hurtigt som muligt. 
Der blev nedsat et udvalg, som kom til at 
bestå af følgende medlemmer: Julius An-
dersen, Laurids Andersen, Carl Nielsen, 
Mads K. Stender og Jens Lind.

Udvalget skulle bl.a. undersøge, om det 
var muligt at leje bagermester Michael 
Julius Didriksens bageri på Hammers-
husvej 37. Man vedtog også at begynde 
tegning af andele til bageriet. Andelenes 
pålydende var på 10 kroner. At der blev 

Uddeler August Vilhelmsson Lundgren, 
1864-1957. 
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startet et fællesbageri af brugsforenin-
gens medlemmer, beretter forhandlings-
protokollen ikke mere om, men ifølge 
bogen, »Huse i Sandvig gennem 200 år«, 
må det have været tilfældet, idet der i bo-
gen skrives ud for Hammershusvej 37, at 
bageriet år 1900 blev anvendt af »Andels-
bageriet Hammershus«. 

Andelsbageriet blev bestyret af den 
ugifte bagermester, Thorvald Jørgenius 
Andersen, som senere selv overtog bage-
riet og drev det videre. Det må have gået 
hurtigt med at få startet andelsbageriet 
op, idet uddeler Lundgren allerede på et 
bestyrelsesmøde 3. december 1900 fore-
spurgte, om han skulle sælge de varer, 
bageriet forbrugte, til en så billig pris som 
muligt, eller om de skulle give det samme 
som medlemmerne. Bestyrelsen svarede 
hertil, at han godt måtte give bageriet ra-
batter, idet man gik ud fra, at det også var 
foreningens medlemmer, som købte brød 
i bageriet, således at de på den måde indi-
rekte kunne få glæde af de billigere pri-
ser. Bestyrelsen nævnte også, at det jo var 
foreningens medlemmer der startede ba-
geriet.

Hvor længe bageriet har eksisteret som 
»Andelsbageriet Hammershus« fremgår 
ikke, men det har sikkert ikke været i ret 
mange år, idet som nævnt bagermester 
Andersen selv drev det videre som privat 
bageri. Men et godt initiativ må man sige. 
Tidligere var der stiftet et »Kooperativt 
Bageri« i Rønne af stenværksejer Broder-
sen, det var muligvis derfra, de fik ideen.

Fortsat krisetider

Årene omkring århundredeskiftet var 
vanskelige for Sandvig og Omegns For-

brugsforening. Vanskelighederne var nok 
selvskabte og havde vel så småt hobet sig 
op gennem alle årene, siden udsalgsstedet 
åbnede. Årsagen, eller en stor del af årsa-
gen, må tilskrives den alt for store kredit, 
foreningen gav sine medlemmer, dels på 
handel med kul og brændsel, men så af-
gjort også på almindelige dagligvarer. Da 
man begyndte at stramme op over for det, 
gav det sig udslag i, at mange medlemmer 
flyttede deres handel til købmændene, 
som jo gladeligt gav kredit, bare for at få 
handelen flyttet væk fra brugsforeningen. 
Resultatet var en faldende omsætning og 
manglende likvid kapital. På et bestyrel-
sesmøde 9. november 1900 oplyste for-
manden, at foreningens udestående gæld 
hos medlemmerne var på 5.500 kr., nem-
lig 2.333 kr. for leveret brændsel og 3.167 
kr. for almindelige butiksvarer. Unægte-
ligt et meget stort beløb efter datidens 
forhold, når man tager i betragtning, at 
omsætningen ikke har været mere end 
omkring 20.000 kr. om året. Det blev på-
lagt kassereren at inddrive så mange pen-
ge som muligt og så hurtigt som muligt, 
idet bestyrelsen ellers kunne forudse, at 
foreningen snart ville løbe ind i svære 
økonomiske vanskeligheder.

I 1901 måtte man ud og låne 4.000 kr. i 
Handelsbanken i Rønne for overhovedet 
at kunne betale for de varer, man købte 
hjem til butikken. Samtidig besluttede be-
styrelsen, at al gæld til foreningen, der var 
over tre måneder gammel, skulle sendes 
til sagfører Anton Pedersen i Allinge, så 
han kunne inddrive den. Der blev holdt 
mange møder og generalforsamlinger, 
hvor pengespørgsmålet var til debat, uden 
at det hjalp synderligt. På en generalfor-
samling 19. december 1901 blev det be-

sluttet at lukke for al kreditgivning fra 21. 
december 1901.

Det var ikke populært, så de medlem-
mer der skyldte penge, og som ikke kunne 
få flere varer på kredit, forlod den syn-
kende skude. Omsætningen faldt drastisk, 
og vanskelighederne tårnede sig op for-
ude. Uddeler og stenhugger Lundgren 
meddelte i 1902, at hans årsløn ikke ville 
blive på mere end 600 kr. det år, og at han 
nok måtte tage fat på sit arbejde igen, for 
at få til dagen og vejen.

De næste par år gik på samme måde, 
uden at bestyrelsen kunne finde nogen 
løsning på problemet. Man gav igen kre-
dit til medlemmerne for at få dem til at 
handle i foreningen. Det hed sig, at det 
kun måtte være en kortfristet kredit, men 
det blev selvfølgelig ikke overholdt. Be-
styrelsen optog nye lån, hovedsageligt hos 
private, men til sidst måtte det gå galt, det 
var næsten en naturlov. 1905 blev et kri-
sens år for Sandvig og Omegns Forbrugs-
forening, men nok også det år, hvor man 
så skriften på væggen. Uddeler Lundgren 
havde længe været utilfreds med forhol-
dene og havde ved flere lejligheder truet 
med at sige sin plads op, ja i 1903 sagde 
han op, men på en generalforsamling op-
fordrede medlemmerne ham til at fort-
sætte og gav ham den tillidserklæring, 
han ville have.

Men i 1905 kom det til det endelige 
brud mellem uddeler, bestyrelse og med-
lemmerne. Uddeler Lundgren sagde først 
på året sin stilling op til fratrædelse 1. 
juli 1905, med den begrundelse, at han 
ikke længere følte, at han havde medlem-
mernes fulde opbakning. Det var jo også 
ham, der hele tiden måtte stå for skud, når 
et medlem kom og ikke kunne få varer, 
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fordi han skyldte for mange penge til for-
eningen. Han var nok ikke så populær 
blandt medlemmerne længere.

Efter forskellige uoverensstemmelser 
med bestyrelsen, bl.a. om hvem der hæf-
tede for de mange udestående penge, 
meldte Lundgren sig ud af foreningen 
pr.1. juli 1905 og krævede samtidig hele 
sit tilgodehavende udbetalt kontant, den 
dag han flyttede. Det bragte bestyrelsen i 
en slem knibe. Dels kunne de ikke rigtig 
pådutte Lundgren, at han skulle hænge på 
alle de udestående fordringer, idet de jo 
selv havde været med til at bestemme, at 
der skulle gives kredit; men det værste 
var, at foreningen ikke ejede de penge, 
som Lundgren forlangte, og den havde 
ingen muligheder for at skaffe dem. For-
manden var både i bankerne og i spare-
kassen, men ingen ville låne foreningen 
noget, idet de ikke kunne give tilstræk-
kelig sikkerhed mere. Til sidst så bestyrel-
sen ikke anden udvej end at forhandle 
med uddeler Lundgren, om han ville 
overtage butikken og drive den videre 
som privat købmandsforretning. Det for-
slag gik Lundgren med til, og han var 
endda villig til at lave en aftale med be-
styrelsen, som gik ud på, at han skulle 
drive butikken privat i fem år, hvorefter 
brugsforeningen kunne overtage butik-
ken igen, hvis den ønskede det. 

I den mellemliggende tid tilbød han be-
styrelsen, at den måtte få fuld indsigt i 
regnskaberne, således at man kunne følge 
med i, hvordan det gik. Dette forslag gik 
bestyrelsen ind for, og der blev indkaldt 
til en ekstraordinær generalforsamling, 
hvor forslaget blev forelagt medlemmer-
ne. Forslaget blev imidlertid forkastet, 
idet flere medlemmer mente, at der måtte 

kunne skaffes penge på privat basis. Der 
blev nedsat et udvalg, som kom til at bestå 
af bestyrelsen og de mest ivrige af de 
medlemmer, som ønskede foreningen be-
varet. De skulle prøve at skaffe kapital 
hos medlemmerne og andre privatperso-
ner.

I den mellemliggende tid var der på en 
ekstraordinær generalforsamling blevet 
ansat en ny uddeler. Der var indstillet to 
personer, nemlig Jens Peter Nielsen fra 
Vig Brugsforening på Sjælland, samt 
stenhugger Hans Holm, som for tiden var 
bosiddende i Aarhus. Jens Peter Nielsen 
blev ansat som uddeler 1. juli 1905, men 
han må have fået kolde fødder, da han 
hørte om al den ballade, der havde været, 
for han kom aldrig i funktion.

Formanden, politibetjent Laurids An-
dersen, mente, at han på generalforsam-
lingen havde fået så megen kritik, og at 
der var kommet så æreskrænkende udta-
lelser, at han ikke længere følte, at han 
fortsat havde medlemmernes tillid. Han 
nedlagde sit mandat og meldte sig også 
helt ud af foreningen med omgående virk-
ning, dvs. fra 15. maj 1905. Det kunne han 
rent faktisk ikke ifølge lovene, men det er 
der nok ingen der tænkte over.

Værre krise kunne brugsforeningen 
næsten ikke komme i. En forening uden 
likvid kapital, snart også uden uddeler, 
som oven i købet skulle have hele sit til-
godehavende udbetalt, og uden formand, 
det så virkelig sort ud for foreningen. Men 
i krisens tider er det, at man skal kende 
sine venner, og sammenholdet skal stå sin 
prøve. Man må beundre de medlemmer, 
som fortsat troede på foreningens eksi-
stens. Næstformanden, snedker Jens Kri-
stian Lind, blev valgt som ny formand, og 

det nedsatte udvalg tog fat med krum hals 
og stor energi, og det utænkelige skete: 
man fik skrabet nogle små private lån 
sammen, så foreningen kom ud over de 
øjeblikkelige økonomiske vanskelighe-
der. Samtidig rettede man henvendelse til 
stenhugger Hans Holm og bad ham kom-
me hjem og overtage posten som uddeler. 
Hans Holm tog imod tilbuddet, og tiltråd-
te sit nye job 1. juli 1905. Det skal kort 
bemærkes, at uddeler Holm i en periode 
også var medlem af byrådet samt i besty-
relsen for fattigvæsenet. Formanden, Jens 
Kristian Lind, sad også i byrådet og var 
medlem af bygningskommissionen.

Derefter kom der lidt mere ro over si-
tuationen, og de næste år gik det igen lidt 
fremad for foreningen. Der blev igen lidt 
livligere handel, medlemmerne havde 
fået troen på foreningen tilbage og vendte 
tilbage, og omsætningen voksede igen. 
Men medlemmernes gæld til foreningen 
forsvandt jo ikke, den blev ved med at ride 
bestyrelsen som en mare, og der blev næ-
sten ikke holdt et møde, uden det emne 
var oppe til drøftelse. 

Tilbygning og modernisering 

Bestyrelsen gik i vinteren 1910-1911 og 
tumlede med planer om at udvide bygnin-
gen, idet pladsen var blevet for lille. På en 
generalforsamling 24. februar 1911 fik 
man bemyndigelse til at lade opføre et nyt 
beboelseshus i forlængelse af det bestå-
ende i den østre ende. Det besluttedes 
også, at foreningen selv skulle stå som 
bygherre og antage de håndværkere som 
skulle til, for at få arbejdet udført. I 1912 
kom turen til butikken, den blev moder-
niseret og omlavet med blandt andet en 
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del nyt inventar. I 1913 opførtes en ny 
pakhusbygning i forbindelse med, at der 
blev lagt et vigespor fra jernbanestationen 
ind til brugsforeningen. Her havde for-
eningen til huse helt frem til 1966, uden 
de store omforandringer. Selvfølgelig 
blev det indre af butikken hele tiden mo-
derniseret efter tidens behov. I 1955 blev 
facaden ændret, således at der kom to 
store vinduer og en ny dør, men ellers lig-
nede bygningerne sig selv igennem de 
mange år.

Pengevanskeligheder 

Sandvig Brugsforening har vel i alle de år, 
den har eksisteret, haft vanskeligheder at 
slås med på den ene eller den anden måde. 
Pengemangel har i hvert tilfælde altid væ-
ret et problem, som den siddende besty-
relse har brugt mange kræfter på at løse. 
Utallige er de møder, hvor pengesituatio-
nen har været drøftet. Nogle vil jo så nok 
sige, at det hele har været selvforskyldt. 
Alle involverede parter kan tage hinanden 
i hånden, både medlemmerne, de skif-
tende bestyrelser og flere af de ansatte 
uddelere. Her tænker jeg specielt på den 
alt for store gældsætning, medlemmerne 
bragte foreningen i ved ikke at betale de-
res indkøb kontant, men lod gælden til 
foreningen vokse og vokse, således at 
man til sidst ikke kunne betale. Dette re-
sulterede ofte i, at foreningen slet ikke fik 
sine penge, eller kun nogle af dem, men 
også at handelen blev flyttet hen et andet 
sted. Gæld til foreningen betød jo, at be-
styrelsen gang på gang måtte gå til ban-
kerne og låne penge og betale dyre renter 
for at kunne klare dagen og vejen, samt 
for at kunne betale leverandørerne for de 

varer de fik. (Til gengæld har man måske 
haft øje for at hjælpe medlemmer, der har 
haft svært ved at skaffe økonomi til de 
daglige fornødenheder).

Uddelerskift

I 1921 skiftede foreningen uddeler. Der 
blev annonceret i den bornholmske presse 
og i Andelsbladet. Der kom 19 ansøgnin-
ger, og af dem valgte bestyrelsen han-
delsmedhjælper H. C. Andersen fra Røn-
ne som ny uddeler. Han tiltrådte 15. 
august 1921 og var uddeler til 1926, så var 
den gal igen. Denne gang kom der 16 an-
søgninger, og af dem valgte bestyrelsen 
uddeler Th. Rønne som tiltrådte 1. juni 
1926. 

Man har i foreningen været uheldige og 
har haft uddelere, der er flyttet fra for-
eningen, og har efterladt gæld, som det 
har taget bestyrelsen årevis, at få skrabet 
lidt hjem af, og hvor resten har måttet af-
skrives som tab for foreningen. Det skal 
blot nævnes for fuldstædighedens skyld. 
I årene op gennem 1920’erne var den helt 
gal. Foreningen havde konstant et udestå-
ende hos medlemmerne på små 30.000 
kr., som ikke var til at drive ind, og det var 
rigtig mange penge dengang. En uddeler 
rejste efterladende en gæld til foreningen 
på små 50.000 kr., hvoraf hans kautions-
indbetaling kun dækkede 5.000 kr. Re-
sten fik han henstand med at betale, men 
alligevel afskrev foreningen små 20.000 
kr. som tab over reservefonden det år, og 
resten så man vist aldrig noget til. Det si-
ger sig selv, at der ikke blev penge til ud-
betaling af dividende de næste par år. 

Denne situation må selvfølgelig både 
medlemmer og uddeler tage ansvaret for, 

men det må også skyldes bestyrelsens 
dårlige situationsfornemmelse, at forhol-
det har kunnet udvikle sig så katastrofalt. 
Der kan bestemt ikke have været megen 
daglig opfølgning fra bestyrelsens side 
over for uddeleren, og kreditgivningen 
skulle have været strammet op, længe før 
tallet havde nået de højder. Den dårlige 
økonomi midt i 1920’erne, var ved at slå 
benene helt væk under foreningen. Til 
FDB skyldte man så mange penge, at 
FDB truede med at sætte foreningen på 
kontant betaling, hvis de ikke fik indbetalt 
nogle penge omgående.

For at det ikke skulle være helt løgn, 
standsede så »Den Danske Andelsbank« 
under likvidation sine betalinger og op-
sagde foreningens kassekredit på 15.000 
kr., som man ville have indfriet. Forman-
den måtte ud på en vandring til de born-
holmske pengeinstitutter for at skaffe for-
eningen noget kapital, men hverken Han-
delsbanken, Discontobanken eller Hasle 
Bank ville udlåne penge sådan som situa-
tionen så ud. Heldigvis åbnede den ny-
konstruerede »Andels- og Folkebank« ret 
hurtigt igen, og mod pant i foreningens 
ejendom fik man både en ny kassekredit 
og et lån, således at man kunne få betalt 
noget af den værste gæld, som foreningen 
havde pådraget sig.

Men jeg tror ærlig talt ikke, at der var 
nogen, der blev klogere af det der hændte, 
for man blev ved med at give kredit til 
medlemmerne, man blev ved med at låne 
penge i bankerne, kassekreditten forhøje-
des hver gang det kneb med likvid kapi-
tal, og der var stadig uddelere som forlod 
butikken, med både et stort svind og gæld 
til foreningen, som bestyrelsen så måtte 
afskrive på regnskabet som tab. Reserve-
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fonden måtte mere end en gang tage 
skraldet og betale gildet.

I den mellemliggende periode fra 1947 
til 1951 havde der yderligere været to ud-
delerskifter. I 1942 kom Svend Aage Jen-
sen som ny uddeler og i 1947 blev han 
erstattet af Poul Schou. Da han i 1951 
sagde sin stilling op, valgte bestyrelsen 
blandt 17 ansøgere Karl Madsen fra Ør-
holm Brugsforening som ny uddeler fra 1. 
juli 1951. Da uddeler Viktor Staffensen i 

Allinge Brugsforening døde, søgte Karl 
Madsen denne stilling, og fik den. Besty-
relsen kontaktede på Karl Madsens anbe-
faling, kommis Carlo Knudsen for at 
spørge, om han var villig til at overtage 
stillingen som uddeler. Carlo Knudsen 
tiltrådte 11. november 1956. Han ønskede 
imidlertid allerede i 1960 at slutte, idet 
han havde fået stillingen som uddeler i 
Ølstykke Brugsforening. Pladsen blev 
igen opslået ledig, og ud af 14 ansøgere 

valgte bestyrelsen denne gang førstekom-
mis Mogens Anker fra Aakirkeby Brugs-
forening som ny uddeler fra 6. november 
1960.

Selvbetjening

Først i 1960’erne moderniserede man bu-
tikken for ca. 6.000 kr. Der kom lidt nyt 
inventar mm., og samtidig gik man over 
til delvis selvbetjening i butikken. Men 

Sandvig Brugsforening, foreviget ved foreningens 40 års jubilæum i 1935. Personerne er fra venstre: Dagmar Rønne, Brandt Nielsen 
jun., uddeler Th. Rønne med frue, stenhugger Anthon Lindgren, snedker Johannes Lind, stenhugger Otto Nielsen, avlsbruger Peter 
Kofoed, stenhugger Alfred Pedersen, stenhugger Claus Svendsen, Jørn Rønne og stenhugger Johannes Rømer.  
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pladsen var for lille, den var ikke længere 
stor nok, til at man kunne få nogen rigtig 
selvbetjeningsbutik op at stå, og besty-
relse og uddeler ville jo gerne betjene for-
eningens medlemmer på bedste måde, så 
tanken om at finde en ejendom med lidt 
mere plads pressede sig på. I 1964 blev 
slagtermester Rømers ejendom i Store-
gade sat til salg, og den var bestyrelsen 
interesseret i. Beliggenheden var udmær-
ket, og der var en stor grund til. En eks-
traordinær generalforsamling gav besty-
relsen bemyndigelse til at sælge brugsens 
ejendom og købe slagtermester Rømers 
ejendom i Storegade. 

Foreningen solgte ejendommen i Ny-
gade til murermester Carl F. Jensen fra 

Dragør for 125.000 kr. og købte samtidig 
slagtermester Rømers ejendom i Store-
gade for et tilsvarende beløb. Så vidt så 
godt. Der var jo ikke noget forgjort ved at 
foretage den handel; men nu begyndte en 
større diskussion om, hvordan man skulle 
indrette den nyerhvervede ejendom til et 
stort og flot supermarked. 

Der var nogle i bestyrelsen, der havde 
store planer, og ville bygge et helt nyt su-
permarked på grunden, medens andre 
mente, at man udmærket kunne lave den 
bestående butik om, eventuel med en lille 
udvidelse. Det værste af det hele var jo, at 
foreningen stort set ikke ejede fem flade 
øre til at lave noget for, og derfor kan det 
synes flot, at de, der ville bygge et helt nyt 

supermarked, fik deres vilje igennem på 
en generalforsamling. Men ok, det er i 
modgangstider man skal investere.

Beslutningen blev taget, og bestyrelsen 
gik ud og lånte alle pengene til foretage-
net. Man havde fået et overslag over, at en 
ny bygning ville koste ca. 50.000 kr., og 
nyt inventar ville koste andre 50.000 kr. 
En større kassekredit var man også nødt 
til at have, der skulle jo fyldes mange va-
rer ind i så stor en butik. Så sammen med 
købet af bygningen, var det et betydeligt 
beløb, bestyrelsen og medlemmerne satte 
brugsen i gæld for. Foreningen fik et 
30-årigt kreditforeningslån på 100.000 
kr., man lånte 60.000 kr. til inventar i 
»Brugsforeningernes Garanti & Låne-
fond«, og 70.000 kr. i Allinge Sparekasse, 
og man solgte et pantebrev i den gamle 
ejendom for 20.000 kr. 

Men så havde Sandvig Brugsforening 
også fået en ny, flot butik til sine medlem-
mer og sommerens turister. Indvielsen af 
den ny butik skete fredag 2. april 1965 
med en reception kl. 9 i den helt store stil. 
Der var vin og kransekage til de indbudte 
gæster, som blandt andet var de forskel-
lige håndværksmestre, samt forretnings-
fører Svend Kock Hansen fra FDB’s afde-
ling i Rønne. Gårdejer Edvard Koefoed, 
Blæsbjerggård i Nyker. Borgmester Axel 
Jensen og kæmner Conradsen, og ikke 
mindst den bornholmske presse. Klokken 
10 åbnedes dørene for de fremtidige kun-
der, og der var selvfølgelig kaffe og små-
kager til alle, samt balloner til »bællana«. 
En rigtig festdag.

Men det er dyrt at bygge ny butik, og 
det er dyrt at flytte varer fra en butik til en 
anden. Det måtte bestyrelsen i Sandvig 
Brugsforening erkende. Ovenpå alle de 

Brugsforeningens butik i Nygade 7 i Sandvig o. 1960. Uddeler Mogens Anker i hvid kitel 
ved døren.
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mange udgifter, man havde sat foreningen 
i gæld for, kom et kæmpesvind på regn-
skabet på 38.000 kr. det år, og det til trods 
for, at der allerede ved flytningen var ble-
vet nedskrevet varer for en betydelig sum 
penge. Det var en slem forskrækkelse be-
styrelsen fik sig oven på glæden ved at 
have fået en ny og smuk butik. Der blev 
derfor heller ikke udbetalt nogen dividen-
de det år, men blot hensat de vedtægtsbe-
stemte 2 % på medlemmernes driftskon-
to. Som rosinen i pølseenden det år, sagde 
uddeler Mogens Anker sin stilling op til 
fratrædelse 1. februar 1966. 

I 1965 indmeldte foreningen sig i »Den 
frivillige Kæde« og samme år holdt for-
eningen op med at forhandle grovvarer, 
idet det nu skete fra den nyoprettede 
»Nordbornholms Grovvareforretning«.

Allinge Brugsforening

Uddeler Mogens Ankers opsigelse af sin 
stilling 1. februar 1966, sammen med for-
eningens lidt flossede økonomi og ovenpå 
hele den turbulens, man havde været 
igennem de sidste par år, satte bestyrel-
sens tanker i gang. Skulle man fortsætte 
som selvstændig forening og halte videre 
derudad? Skulle man søge efter en ny ud-
deler? Eller skulle man spørge Allinge 
Brugsforening, om de muligvis var inte-
resserede i et samarbejde de to foreninger 
imellem? Alle muligheder blev indgående 
drøftet sammen med FDB’s konsulenttje-
neste, og det var en enig bestyrelse, der 
besluttede at rette henvendelse til Allinge 
Brugsforening om mulighederne for et 
samarbejde.

10. januar 1966 blev der afholdt et fælles 
møde mellem de to foreninger. Fra Sand-

vig deltog formanden Andreas Nielsen, 
Nelly Mortensen og Viktor Madsen. Fra 
Allinge formanden Henning Nielsen, ud-
deler Carl Madsen, Arnold Carlsen og 
Willy Elfstrøm. Fra FDB’s afdeling i Røn-
ne deltog forretningsfører Svend Kock 
Hansen, driftskonsulent Henning Holck 
Nielsen og revisor Askegård Olsen fra 
FDB’s Revisionstjeneste.

Fra FDB’s side blev det oplyst, at næ-
ringsloven ikke gav mulighed for en sam-
menlægning af de to butikker med det 
samme, idet det ikke var muligt at have to 
butikker i samme kommune før i 1970, 
hvor loven ville blive ændret. Derimod 
var det muligt med et indbyrdes samar-
bejde, men de to foreninger skulle indtil 
1970 have hver sin bestyrelse, og hver sin 
uddeler. Det blev så vedtaget at forelægge 
en sådan kontrakt for de to foreningers 
medlemmer, og uddeler Carl Madsen i 
Allinge påtog sig opgaven at styre driften 
i begge butikker, med sin hustru, fru Tove 
Madsen, ansat som uddeler i Sandvig 
Brugsforening.

Der blev 25. januar 1966 afholdt en eks-
traordinær generalforsamling i begge for-
eninger, hvor medlemmerne fik forelagt 
den samarbejdskontrakt, der var udarbej-
det, og som skulle være gældende fra 1. 
februar 1966 og fire år frem, indtil den 
endelige sammenslutning skulle træde i 
kraft 1. januar 1970. På begge generalfor-
samlinger blev det vedtaget med et stort 
flertal, at samarbejdet skulle etableres. Det 
skal her nævnes, at afdelingsleder Julius 
Hornshøj blev ansat til at tage sig af den 
daglige drift i Sandvig Brugsforening.

På Sandvig Brugsforenings generalfor-
samling blev det dog først til et rigtigt ri-
vegilde, hvor det meste af tiden gik med 

at diskutere fortiden, og hvor personlige 
beskyldninger fløj gennem luften, om 
hvem der havde bragt foreningen i den 
ulykkelige situation, at den ikke længere 
kunne eksistere som en selvstændig for-
ening. Der skulle samtidig ændres i ved-
tægterne, hvor det blev tilføjet, »at for-
eningen kunne sammenlægges med andre 
brugsforeninger eller sammenslutninger 
heraf, hvis forslag herom vedtages af be-
styrelsen, og derefter vedtages på en ge-
neralforsamling, med samme flertal som 
der kræves til vedtagelse af vedtægtsæn-
dringer«. Også disse ændringer blev ved-
taget med et stort flertal. 

 Så nu var beslutningen taget, og 1. fe-
bruar 1966 startede samarbejdet mellem 
de to foreninger. Der kom tilsyneladende 
styr på tingene lige efter at samarbejdet 
var startet. Omsætningen steg, driftsom-
kostningerne faldt, i hvert tilfælde i be-
gyndelsen. Driftsresultatet blev forbedret 
væsentligt det første år og de udestående 
fordringer blev halveret. Det hele så rosen-
rødt ud. Men det var ikke nok, der skulle 
flere forbedringer til. Især i vintermåne-
derne var udgifterne alt for store, så besty-
relse og uddeler indså hurtigt det nødven-
dige i at reducere personalet og åbningsti-
den i butikken i Sandvig om vinteren.

Men det værste af det hele. Samarbejdet 
begyndte at knage i sammenføjningerne. 
Hvem der var årsag til vanskelighederne, 
kan i og for sig være ligegyldigt, men det 
fungerede ikke rigtigt, og det blev værre 
og værre de to bestyrelser imellem, men 
måske var det især samarbejdet mellem 
uddeler Karl Madsen og bestyrelsen i 
Sandvig Brugsforening der knirkede. Det 
blev til sidst så galt, at uddeler Karl Mad-
sen i efteråret 1968 sagde sin stilling op til 
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fratrædelse 1. maj 1969. Det tog bestyrel-
sen så til efterretning. Det skal også her 
for fuldstændighedens skyld fremføres, at 
der i det sidste regnskabsår var et endog 
betydeligt svind i begge butikker, hvilket 
nok også var medvirkende til at Karl 
Madsen sagde op.

Men også opgaven med at ansætte en ny 
uddeler gav synkebesvær, idet bestyrelsen 
i Allinge mente, at det var dem, der skul-
le ansætte uddeleren, sammen med de to 
kontaktudvalgsmedlemmer fra Sandvig, 
medens bestyrelsen i Sandvig mente, at 
det var de to bestyrelser i fællesskab, der 
skulle ansætte ny uddeler. Til sidst enedes 
man dog om, at det var de to bestyrelser i 
fællesskab, som skulle ansætte den nye 
uddeler. Men det fortæller lidt om, hvilke 
små gnidninger der var imellem de to be-
styrelser i det daglige.

Begge bestyrelser besluttede dog i fuld 
enighed at ansætte afdelingsleder Anders 
Vilhelmsen fra Kvickly i Rønne som ny 
uddeler, og overtagelsen fandt sted 10. fe-
bruar 1967. Som ved den forrige uddeler 
blev det Anders Vilhelmsens hustru, fru 
Margit Vilhelmsen, som formelt blev an-
sat som uddeler i Sandvig Brugsforening 
frem til januar 1970. Så vidt så godt.

Efter 1970

Resten af brugsforeningens historie hen-
hører under »Allinge og Sandvig Brugs-
forening«, eller »Nordlandsbrugsen« som 
den senere kom til at hedde. Her skal blot 
til sidst nævnes, at det var en enig besty-
relse der i 1991 besluttede at lukke butik-
ken i Sandvig. Baggrunden var, at butik-
ken igennem de sidste år havde givet un-

derskud, ligesom prognoser for fremtiden 
ikke gav grund til at tro på, at det ville 
ændre sig til det bedre. En til tider turbu-
lent epoke i Sandvig var hermed slut. 

»Forbrugsforeningen i Allinge-Sandvig 
og Omegn« startede med en butik i Al-
linge i 1889. Lidt over hundrede år senere 
var »Allinge og Sandvig Brugsforening« 
i samme situation som i 1889, der var kun 
en butik, nu også i Allinge. Det er vel 
tvivlsomt, om der nogensinde igen skulle 
komme en Brugsforening i Sandvig,  
det er tiden nok løbet fra, men man kan 
aldrig vide. Alt her i verden går jo som 
bekendt i ring, og tidernes ugunst kan 
måske endnu en gang få nogle »fattige 
arbejdere« til at slutte sig sammen, for 
samlet at hjemkøbe de »daglige Livsfor-
nødenheder«, og fordele dem imellem sig 
til billige priser.

Formænd          

Stenhugger Anders Andersen, 
 1889-1896  
Stenhugger Jens Staffensen, 
 1896-1898
Politibetjent Laurids Andersen, 
 1898-1905
Snedker Jens Kristian Lind, 
 1905-1913
Stenarbejder Otto Nielsen, 1913-1919
Jens Lind, 1919-1923
Stenarbejder Otto Nielsen, 1923-??

Da som bekendt forhandlingsprotokol-
len mangler fra 1936 til 1948, ved jeg 
ikke hvornår Otto Nielsen er afgået som 
formand, eller hvornår S. M. Jensen er  
 
 
 

 
blevet valgt som ny formand. Desværre 
ved vi heller ikke, om der har været an-
dre formænd i den mellemliggende pe-
riode. Da den næste forhandlingsproto-
kol starter i 1948 er det med S. M. Jensen 
som formand.

S. M. Jensen, ??-1949
Louis Lind, 1949-1957
Stenhugger Andreas Nielsen, 
 1957-1970

22. januar 1970 blev Sandvig Brugsfore-
ning sammensluttet med Allinge Brugs-
forening, og dermed var det slut med at 
være selvstændig Brugsforening.

Uddelere

Stenhugger August Vilhelmsson 
 Lundgren, 1895-1905
Stenhugger Hans Holm, 1905-1921
Handelsmedhjælper H. C. Andersen, 
 1921-1926 
Uddeler Th. Rønne, 1926-1942
Svend Aage Jensen, 1942-1947
Poul Schou, 1947-1951
Karl Madsen, 1951-1956
Carlo Knudsen, 1956-1960 
Mogens Anker, 1960-1965 
Fru Tove Madsen, 1966-1969
Fru Margit Vilhelmsen, 1969-1970

Den 22. januar 1970 blev Sandvig Brugs-
forening og Allinge Brugsforening sam-
menlagt til en forening, som fik navnet 
Allinge-Sandvig Brugsforening.
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Foranlediget af de mange etableringer af 
»Husholdnings- og Forbrugsforeninger«, 
som foregik på Bornholm, indkaldte en 
kreds af beboere i og omkring fiskerlejet 
Vang sidst i november 1897 til et oriente-
rende møde på »Hullegaards Sal« i Rut-
sker, for at forhandle om oprettelsen af en 
brugsforening. Det var stenværksejer Ja-
cob Mogensen, som skal have æren for 
stiftelsen af »Forbrugsforeningen«, idet 
det var på hans initiativ, at der blev ind-
kaldt til mødet. Men også omegnens land-
mænd var ivrige efter at få oprettet en for-
ening, selv om det var folk fra stenvær-
kerne, der først og fremmest var stærkt 
involveret i starten. 

På mødet var der stor enighed om at få 
etableret en brugsforening i området, og 
der var også enighed om, at butikken skul-
le ligge nede i Vang. Der blev nedsat et 
udvalg, hvis opgave var at udarbejde love 
og vedtægter for en kommende forening. 
Udvalget kom til at bestå af følgende:

Stenværksejer Jacob Mogensen
Avlsbruger Laurits Larsen
Smed Andreas Kofoed
Stenhugger Johan Karlsen
Gårdejer Hans Dam, Hullegård

Den 7. december 1897 afholdtes den 
stiftende generalforsamling på 13. slg. 
Kjøllergård, hvor udvalget fremlagde for-
eningens vedtægter og fik dem vedtaget. 
Derefter gik man over til valg af besty-
relse:

Gårdejer Jens J. Hansen, 14. slg. 
 Vestre Borregård
Stenværksejer Jacob Mogensen,
 Vang
Gårdejer Hans A. Møller, 8. slg.
  Bukkegård
Fisker Hans Pedersen, Vang
Gårdejer Peder Christian Kjøller, 

15. slg. Kaggård

Generalforsamlingen valgte samtidig 
gårdejer Peder Christian Kjøller som kas-
serer, og endvidere valgte man skolelærer 
Ipsen og avlsbruger Klaus Jørgensen, Hyl-
dehøj, til revisorer. Tre dage efter afholdt 
bestyrelsen sit første møde hos stenværks-
ejer Jacob Mogensen i Vang, som blev 
valgt til formand. Bestyrelsen ansatte 
samme dag snedkersvend Holger Colberg 
som foreningens første uddeler. Colberg 
skulle have 6 % af omsætningen i løn, og 
han forpligtede sig til, for egen regning, at 

lade opføre et hus i Vang, som dels skulle 
være butik for foreningen, og dels skulle 
tjene til beboelse for ham selv.

For leje af butik skulle brugsforeningen 
betale Colberg 240 kr. om året. Lejen var 
uopsigelig for begge parter i fem år. Der-
efter kunne lejemålet opsiges med et halvt 
års varsel fra begge parter. Holger Colberg 

Vang Brugsforening

Vang Brugsforenings vedtægter 1907.



1897-1984

98

forpligtede sig til at have ejendommen 
færdig 1. april 1898. Disk mm. blev leveret 
af snedker Christensen i Hasle for 90 kr.

På et bestyrelsesmøde 21. marts 1898 
besluttede man at indmelde Vang Brugs-
forening i FDB. Formanden fik fuldmagt 
til, under sin forestående rejse til Køben-
havn, at sørge for indmeldelsen. Som man 
kan se, har foreningen derfor været med-
lem i FDB i hele foreningens virkeperio-
de.

Foreningen startede med at udlevere va-
rer til medlemmerne 1. april 1898 i Col-
bergs nye ejendom, beliggende midt på 
bakken ned til Vang Havn, og der har 
Brugsen haft til huse lige indtil den dag, 
butikken lukkede for stedse. Uddeler Col-

berg havde fra starten fået tilladelse til at 
handle med smør, æg, huder, skind samt 
hvidtøl på flasker for egen regning. Han 
var endvidere gået med til kun at få 2 % i 
løn for udlevering af majs, klid, oliekager, 
gødning, kul, brænde og kartofler. Disse 
varer skulle også indføres i en særskilt ho-
vedbog. Colberg skulle derudover stille en 
garanti på 500 kr. Åbningstiderne i butik-
ken var i de første mange år fra klokken 6 
om morgenen. Mandag til fredag lukkede 
butikken klokken 20, dog ikke om lørda-
gen, da havde butikken skam åbent til 
klokken 22. Til gengæld var der lukket om 
søndagen, idet der i vedtægterne stod, at 
der skulle holdes lukket på søn- og hel-
ligdage.

De første år og køb af ejendom

I 1902, da lejemålet med Holger Colberg 
skulle fornyes, kom den tanke frem, at for-
eningen selv skulle eje sine lokaler. For at 
høre medlemmernes mening, indkaldte 
bestyrelsen til en ekstraordinær general-
forsamling. Der var tre muligheder, enten 
at købe den bestående bygning af Colberg, 
selv bygge en ejendom et andet sted eller 
fortsat leje lokalerne af Colberg. Bestyrel-
sen havde fået tilbudt at købe ejendommen 
af Colberg for 5.500 kr. Endvidere havde 
man to byggegrunde på hånden. Der var 
megen uenighed om hvad man skulle, men 
efter en langvarig diskussion besluttedes 
det, fortsat at leje lokaler hos Holger Col-
berg i endnu en femårig periode.

At menneskers drikkevaner altid har 
været et problem og givet anledning til 
megen snak og debat er kendt. Også i Vang 
Brugsforening drøftede man ofte dette 
problem. Afholdsfolk benyttede hver ge-
neralforsamling til at fremsætte forslag 
om ikke at sælge »Bayersk Øl« i forenin-
gen, men de havde ikke held med at få 
forslaget gennemført. Der blev også klaget 
over, at der blev drukket øl i butikken, og 
det foranledigede bestyrelsen til at vedta-
ge følgende, som det blev skrevet i for-
handlingsprotokollen:

»Øldrikning i Butikken blev strengeligt 
forbudt, og det blev enstemmigt vedtaget, 
at een og hver som drak Øl eller Sodavand 
i Butikken skulde betale 1 Kr i Mulkt. Dis-
se Mulkter skulde tilfalde Brugsforenin-
gen. Hvis nogen overtræder denne Vedta-
gelse, og ikke vil betale denne Mulkt, vil 
denne blive fradraget Vedkommendes Di-
vidende, og det paalægges Uddeleren 
strengeligt at overholde dette Forbud, 

Vang Brugsforenings første bygning, bygget og beboet af foreningens første uddeler, 
Holger Colberg. Billedet er fra 1920’erne, og personerne er uddeler  Hans Sonne Ko-
foed og husbestyrerinde og medhjælper Thyra Kofoed.
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saaledes at ingen tillades Drikning i Bu-
tikken«.

Allerede på generalforsamlingen i no-
vember 1903 rejstes spørgsmålet igen, om 
ikke foreningen med fordel selv kunne eje 
den ejendom, hvor butikken var indrettet. 
Det kunne ske, ved enten at overtage Col-
bergs ejendom eller at bygge en ny ejen-
dom et andet sted i Vang. Bestyrelsen blev 
bemyndiget til at træffe aftale med Col-
berg om køb af hans ejendom, selv om 
nogle medlemmer godt nok var af den op-
fattelse, at den bestående butik allerede 
var for lille. Det var tilsyneladende en 
svær beslutning at tage, der blev afholdt 
mange bestyrelsesmøder, og ikke mindre 
end fire generalforsamlinger i løbet af 
1904, inden beslutningen blev taget.

Tilbuddet fra Holger Colberg til besty-
relsen lød nu på 5.350 kr. På dette grund-
lag indkaldte bestyrelsen til en ekstraordi-
nær generalforsamling. Flere medlemmer 
var af den mening, at det var for meget at 
give for bygningerne, og efter megen dis-
kussion blev spørgsmålet om, hvorvidt 
foreningen skulle købe huset af Colberg, 
sat til afstemning, resultatet blev, at forsla-
get blev nedstemt med 35 stemmer mod 
kun tre stemmer. Mærkeligt. Det var jo 
ellers det bestyrelsen havde fået til opgave 
at arbejde med på den forrige generalfor-
samling. Derimod blev det nu pålagt be-
styrelsen at undersøge mulighederne for at 
bygge en ejendom selv et andet sted i Vang 
og at få lejekontrakten med Colberg ophæ-
vet.      

Bestyrelsen havde fået to muligheder at 
arbejde med, dels en byggegrund på »Fi-
sker Karl Svarts Løkke«, og dels et tilbud 
om at købe »Lundqvists Ejendom«, og an-
vende den til butik. En ny ekstraordinær 

generalforsamling i august 1904 beslutte-
de, at foreningen skulle bygge en ejendom 
på »Karl Svarts Løkke« i Vang. Der blev 
nedsat et byggeudvalg, som skulle føre 
planerne ud i livet. Karl Svart tilbød for-
eningen en byggegrund på 3.000 kvadrat 
alen for 50 øre pr. kvadrat alen. Byggeud-
valget bad bygmester Holm fra Allinge 
om at komme med et tilbud på opførelse af 
en egnet bygning og samtidig om at kom-
me med et overslag over, hvad det ville 
koste at foretage en til- og ombygning af 
Colbergs ejendom, således at den blev ud-
videt og gjort bedre egnet til butik. Man 
havde åbenbart ikke helt slået planerne om 
køb af Colbergs ejendom ud af hovedet. 
Overslag over reparation og tilbygning lød 

på 1.790 kr., og et tilbud på nybygning, 
ville ikke kunne blive på under 9.000 kr. 
Det var mange penge, nok også betydeligt 
meget mere end nogen havde regnet med, 
og mere end Vang og Omegns Brugsfor-
ening kunne gabe over. Derfor indkaldte 
bestyrelsen til nok en generalforsamling 
for at høre medlemmernes menig.

På generalforsamlingen kunne man ik-
ke blive enige, nogen mente, det ville blive 
for dyrt at bygge, og at beliggenheden var 
for besværlig for landmændene at komme 
til. Andre mente, at hvis man kunne få et 
afslag i prisen på Colbergs ejendom, så 
skulle man købe den, og modernisere den 
efter det overslag som forelå. Der kom 
også et helt nyt forslag frem om at købe 

Den grundmurede bygning længst til venstre er Vang og Omegns Forbrugsforening.  
Beliggenhed og udsigt kunne næppe være meget bedre! Foto Alfred Kjøller, Allinge.

Ann Vibeke
Fremhæv
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»Lundkvist ejendom«. Det eneste man 
kunne blive enige om, var at indkalde til 
en ny generalforsamling. Den 4.oktober 
1904 mødtes medlemmerne så for at fort-
sætte diskussionen om deres problemer 
om ejendomskøb.

Der var nu fire forslag fremme, først og 
fremmest at foreningen skulle bygge ny 
ejendom. Dernæst var der tre muligheder 
for køb af ejendom. Efter megen snak og 
drøftelser gik man over til afstemning. 
Først satte dirigenten det en gang vedtag-
ne forslag om nybygning op til en fornyet 
afstemning. Det blev forkastet med 20 
stemmer. Derefter satte han de tre forslag 
om køb af ejendom til afstemning. Her fik 
køb af Munchs ejendom kun fire stemmer, 
køb af Lundkvists ejendom fik ni stem-
mer, og endelig fik køb af Colbergs ejen-
dom 11 stemmer.

Dirigenten fastslog derfor meget fornuf-
tigt, at den megen debat nu var afsluttet, og 
at foreningen skulle købe bygningerne af 
Holger Colberg, og lade dem ombygge ef-
ter de tegninger og det overslag der forelå, 
og han overgav bestyrelsen myndigheden 
til at lade det udføre. Sådan. Den 14. okto-
ber 1904 var bestyrelsen samlet. Her un-
derskrev man nødvendige papirer for 
overtagelse af ejendommen for 5.300 kr. 
Dermed var Vang og Omegns Brugsfor-
ening nu ejer af sin egen bygning, med 
butik og bolig til uddeleren. 

Ekspeditrice Johanne Pedersen i Vang 
Brugsforening ca. 1915-1920. Så fin hun 
er, med stivet forklæde med blonder og 
skåneærmer. Læg mærke til butikkens 
store arbejdspetroleumslampe.
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Uddelerskifter 

Holger Colberg sagde sin stilling op til fra-
trædelse 1. april 1905. Uddelerpladsen 
blev opslået ledig, og der kom 15 ansøg-
ninger. Bestyrelsen antog kommis Johan-
nes Olsen som ny uddeler fra lørdag 1.
april 1905. På et bestyrelsesmøde 18. sep-
tember drøftede man den ny uddelers ar-
bejde i foreningen. Flere medlemmer 
havde givet udtryk for, at man ikke rigtigt 
kunne enes med ham, og bestyrelsen men-
te også, »at det kørte lidt skævt« med ham. 
Som der skrives i forhandlingsprotokol-
len: »Bestyrelsen ansaa ham for ubrugelig 
i Foreningens Tjeneste«. Godt nok rene 
ord for pengene. Man blev derfor enige om 
at afskedige ham til fratrædelse 28. okto-
ber 1905 samt annoncere efter en ny ud-
deler. Det var et kort besøg.

Der kom denne gang ti ansøgninger til 
den ledige stilling, og bestyrelsen beslut-
tede at ansætte mejerist Kristian Pedersen 
fra 28. oktober 1905. Det kom heller aldrig 
rigtigt til at fungere med Kristian Peder-
sen. Om det var hans skyld, eller det var 
bestyrelsens skyld, eller det i sidste ende 
var »Vångåboernås« skyld, ja, jeg ved det 
ikke. I hvert fald blev der i de få år han var 
uddeler, oparbejdet en gæld fra medlem-
merne til foreningen på mere end 4.000 
kr., og det var rigtig mange penge den-
gang. Det bevirkede, at foreningen kom til 
at mangle likvid kapital, således at man 
måtte ud og låne penge til driften. Derud-
over fik han også oparbejdet en personlig 
gæld til foreningen på 2.800 kr., hvoraf de 
2000 kr. dog blev dækket af hans kautio-
nister, dvs. den sikkerhedsstillelse han 
havde fremskaffet ved ansættelsen. En af 
årsagerne til at underskuddet var blevet så 

stort var, at han ved alle optællinger havde 
et betydeligt svind. Til sidst gjorde han sig 
også skyldig i bedrageri over for forenin-
gen, og på et bestyrelsesmøde 7. oktober 
1909 besluttede bestyrelsen at afskedige 
ham til omgående fratrædelse.

Bestyrelsesmedlem, stenhugger H. Lud-
vig Rasch, påtog sig at bestyre butikken, 
indtil foreningen kunne få ansat en ny ud-
deler. Pladsen blev averteret ledig i An-
delsbladet samt i de bornholmske aviser. 
Der kom 18 ansøgninger til den ledige stil-
ling og bestyrelsen indstillede tre af dem. 
En generalforsamling vedtog, hvem af de 
tre det skulle være. (Bestyrelsen ville 
åbenbart ikke, det var jo ellers deres job). 
Det blev H. Ludvig Rasch, der blev ansat 
som ny uddeler på generalforsamlingen 
12. november 1909. Rasch tiltrådte 2. de-
cember 1909 og han stillede 3.000 kr. som 
sikkerhed. Ved tiltrædelsen betalte han 
1.500 kr. kontant og stillede med kautioni-
ster for yderligere 1.500 kr.

Det ville imidlertid være forkert at skri-
ve, at det gik strålende med Rasch som ny 
uddeler for Vang og Omegns Brugsfor-
ening. Jeg ved ikke hvem der blev mest 
glade, da han i december 1911 sagde sin 
stilling op til fratrædelse 1. april 1912. 
Men sagen i en nøddeskal var, at der var 
mange ting, som ikke rigtigt fungerede. 
Små kontroverser med medlemmerne, un-
derskud hvert halvår på regnskabet, stor 
gæld til foreningen, som godt nok hver 
gang blev dækket, men det var bestemt 
ingen ubetinget succes med ham som ud-
deler. Hverken for ham selv eller for for-
eningen.

Igen måtte bestyrelsen avertere efter en 
ny uddeler. Det gik lidt for hurtigt med 
disse uddelerskift. Det var efterhånden 

ved at blive en vane, men ikke nogen god 
vane for en butik. I den forbindelse skal 
det bemærkes, at bestyrelsen forhandlede 
med købmand P. Kjøller i Vang om at købe 
hans høkerbevilling. Han var da også vil-
lig til at sælge den for 1.000 kr. og samtidig 
skulle foreningen overtage hans varelager. 
Forhandlingerne endte med, at Kjøller 
også skulle overtage pladsen som uddeler 
til 1. april 1912 samt tage sit borgerskab 
med sig. Det blev dog forkastet på en ge-
neralforsamling og dermed var den ide 
ude af verden.

Bestyrelsen gennemgik i mellemtiden 
de indkomne ansøgninger og besluttede 
alligevel at antage P. Kjøller som ny ud-
deler til 1. april 1912, hvis man kunne 
blive enige om betingelserne. Det kunne 
bestyrelsen og Kjøller imidlertid ikke, så 
man besluttede i stedet at antage en anden 
af ansøgerne, Georg Westh fra Sædere-
gård som ny uddeler. På et bestyrelses-
møde hos Holger Colberg, Hotel Finneda-
len, blev bestyrelsen og Georg Westh 
enige, og kontrakten blev underskrevet af 
begge parter og med de samme betingelser 
som for den tidligere uddeler. Så langt så 
godt og bestyrelsen var lettet over at have 
fået ansat en ny uddeler. Men så let skulle 
det ikke gå, 29 marts 1912, dagen før We-
sth skulle tiltræde, meddelte han bestyrel-
sen, at han ønskede sig fritaget som ud-
deler straks, idet han var blevet antaget 
som politibetjent fra 1. april 1912. Hvis 
bestyrelsen ikke kunne gå med til det, 
ville han opsige sin stilling til fratrædelse 
til 1. oktober 1912.

Gode råd var dyre. Bestyrelsen sendte 
straks bud efter en af de andre ansøgere, 
nemlig stenhugger Ludvig Hans Christian 
Dahlbom fra Allinge. Han kom til stede 
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med det samme, og fik forelagt situationen 
og blev spurgt, om han ville påtage sig at 
overtage pladsen som uddeler og tiltræde 
med det samme. Det gik han med til, og 
bestyrelsen og Dahlbom underskrev kon-
trakten med det samme, på de samme be-
tingelser som den tidligere uddeler havde 
fået. Dahlbom indbetalte 3.000 kr. kontant 
i sikkerhed.

Det skulle heldigvis vise sig, at det var 
et godt valg, man der havde foretaget, idet 
foreningen nu gik bedre og mere stabile 
tider i møde. De sidste år havde ikke været 
nemme, så det kunne næsten kun gå frem-
ad. Under Dahlboms ledelse havde for-
eningen en periode, hvor butikken udvik-
lede sig i en positiv retning med stigende 
omsætning og en fornuftig indtjening. 
Ludvig Dahlbom fik imidlertid tilbudt 
pladsen som uddeler i den noget større Al-
linge Brugsforening og måtte derfor sige 
sin stilling op. Han fratrådte 1. november 
1920. Som ny uddeler valgte bestyrelsen 
denne gang kommis i Aarsdale Brugsfor-
ening, Hans Sonne Kofoed. 

Ny tilbygning i 1934

Op gennem 1920’erne steg omsætningen 
støt og pladsen begyndte at blive for trang. 
Men først i 1930’erne arbejdede bestyrel-
sen med forskellige muligheder for at få 
udvidet butikken, og på en generalforsam-
ling 7. december 1933 blev det vedtaget, at 
bestyrelsen skulle indhente overslag over, 
hvad det ville koste at bygge en ny byg-
ning syd for den oprindelige fra 1898. I 
foråret 1934 havde bestyrelsen kontakt 
med FDB’s Arkitektkontor i København. 
Der blev udarbejdet tegninger, og grunden 
blev købt af Carl Finne. Lørdag 14. juli 

1934 var bestyrelsen samlet med fem til-
budsgivere. Arbejdet blev overdraget til 
Rø Savværk og byggeriet skulle stå fær-
digt 1. oktober 1934

I de mange år Sonne Kofoed var uddeler 
i Vang var foreningen inde i en stabil og 
god periode, hvor omsætning og indtje-
ning var til alles tilfredshed, og han fik 
mange rosende ord med på vej ind i sit 
otium, da han forlod foreningen i 1949. 
Blandt 31 ansøgere vedtog bestyrelsen at 
antage kommis Carl Pedersen. Pedersen 
havde udstået sin læretid under Sonne Ko-
foed i Vang Brugsforening, og det var der-
for en kendt person, som bestyrelsen for-
nuftigt nok antog til at varetage opgaven 
som ny uddeler. En opgave som Carl Pe-
dersen i de næste 22 år røgtede med stor 
ansvarsfølelse og dygtighed, og hvor for-
eningen fortsatte i god gænge.

Jubilæumsfester

Lørdag 4. februar 1933 var ca. 200 af for-
eningens medlemmer med pårørende 
samlet på Rutsker Forsamlingshus for at 
festligholde, at foreningen havde bestået i 
35 år. Formanden, stenhugger Jens Riis, 
bød velkommen, specielt til aftenens fest-
taler, der var højskoleforstander Aagaard 
fra Højskolen i Almindingen. Han bød 
også særligt velkommen til nogle få af de, 
der havde været med fra starten. Det var 
gårdejer H. Møller, Bukkegård, fisker 
Hans Pedersen, vognmand P. Kjøllers en-
ke samt rentier Laurits Larsen.

Nu havde man fået smag for at holde 
fest, så lørdag 2. april 1938 var der igen 
fest i brugsen Denne gang var medlem-
merne samlet på Hotel Finnedalen i anled-
ning af, at foreningen havde bestået i 40 år. 

Formanden Johannes Hansen, Hyldevang, 
bød de fremmødte velkommen, et særligt 
velkommen til FDB’s kredsrepræsentant, 
gårdejer Harald Brandt Nielsen, Bodilsker 
og til forretningsfører på FDB’s afdeling i 
Rønne, Peter Grøn. Samt til formanden for 
uddelerforeningen på Bornholm, uddeler 
Carl Hansen, Lobbæk Brugsforening.

Lørdag 3. april 1948 blev der festet på 
Hotel Jons Kapel. Hotelejer Jørgensen 
havde givet et tilbud på at servere »suppe, 
steg og is« for den beskedne sum af syv kr. 
pr. kuvert og festen skulle begynde kl.18. 
Ca. hundrede personer, medlemmer og 
indbudte gæster med fruer var samlet. 
Formanden Karl K. Finne bød velkommen 
og gav et historisk tilbageblik over de 50 
år, der var gået siden brugsen var startet. 

Kød- og viktualiebutik i 1951                        

I januar 1951 kom der en skrivelse fra 
myndighederne om, at foreningen ikke 
måtte forhandle ferske kødvarer fra den 
eksisterende butik, som man havde gjort i 
mange år. Kødvarer måtte kun forhandles 
fra et dertil indrettet lokale. Bestyrelsen 
undersøgte mulighederne for at få etable-
ret et lokale til salg af kødvarer, og indtil 
det var bygget, fik man dispensation til at 
forsætte salget. Da der ikke var mulighed 
for at indrette et lokale i de eksisterende 
bygninger, fik man arkitekt Enevoldsen 
fra FDB’s arkitektkontor til at levere teg-
ninger og overslag over en tilbygning syd 
for bygningen. Tilbygningen ansloges at 
komme til at koste ca. 10.000 kr.

Den 13. februar 1951 blev der afholdt 
ekstraordinær generalforsamling, hvor 
hele problematikken blev forelagt med-
lemmerne. Efter megen diskussion for og 
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imod, besluttede generalforsamlingen, at 
der skulle bygges et nyt lokale i forlæn-
gelse af den bestående bygning, og at det 
skulle indrettes til kødudsalg. Efter ind-
hentning af tilbud på byggeriet, fik byg-
mester Chr. Pedersen, Hasle, overdraget 
arbejdet. Bygningen stod færdig i somme-
ren 1951, og kostede med køleinventar 
mm. i alt ca. 20.000 kr. Foreningen fort-
satte stadig med gode år, med en stabil 
omsætning og en fornuftig indtjening.

60 års jubilæumsfest 1958

Der er et fem siders udførligt referat i for-
handlingsprotokollen om foreningens fest 
i anledning af 60 års jubilæet, skrevet af 
sekretæren Alfred Dam, men det skal jeg 
nok skåne læserne for. Festen blev afholdt 
på Forsamlingshuset i Rutsker, og om-
kring 100 medlemmer og indbudte gæster 
samledes om aftenen omkring det festligt 
pyntede kaffebord. Formanden, Anker 
Hansen, bød velkommen og gav derefter 
en meget bred historisk orientering om 
brugsforeningens virke i de forløbne 60 år. 
Af indbudte gæster skal nævnes FDB’s 
kredsrepresentant, gårdejer Harald Brandt 
Nielsen, Bodilsker, forretningsfører Ejner 
Sonne, FDB’s afdeling i Rønne. Formand 
for de bornholmske uddelere, uddeler 
Henrik Torp Hansen, Poulsker Brugsfor-
ening og foreningens tidligere uddeler 
Hans Kofoed, nu bosat i Ibsker. Efter at 
kaffebordet var afsluttet, var der dans til 
musik af »Galtens duo«. Det skulle vise 
sig at blive den sidste jubilæumsfest, der 
blev afholdt i foreningen. Da brugsfor-
eningen rundede det næste skarpe hjørne, 
var der ikke midler til at holde fest, og der 
var heller ikke noget at feste over. Da var 

foreningen begyndt nedturen mod den 
bitre ende.

De sidste svære år 

I foråret 1971 sagde foreningens uddeler 
Carl Pedersen sin stilling op til fratrædelse 
1. juni 1971. Foreningens fremtid, som
ikke tegnede særlig lys, blev drøftet i be-
styrelsen sammen med forretningsfører 
Tage Jensen fra FDB’s afdeling i Rønne. 
Med baggrund i den svære tid, som man 
forudså, ville komme inden for de nærme-
ste år for flere af de små brugser på Born-
holm, enedes bestyrelsen om at indkalde 
til en ekstraordinær generalforsamling. 
Her ville man foreslå, at Vang og Omegns 

Brugsforening blev sammenlagt med Rut-
sker Brugsforening, hvis det var muligt. 
Generalforsamlingen blev holdt 14. maj 
1971, men bestyrelsens forslag blev ned-
stemt. I stedet var der tilslutning til at for-
eningen skulle sammenlægges med Hasle 
Brugsforening. Hasle meddelte imidlertid, 
at man ikke var interesserede i nogen sam-
menslutning for tiden. 

Men foreningen stod jo uden uddeler 1. 
juni 1971, så der skulle gøres noget. Der 
blev rettet henvendelse til tidligere uddeler 
i Tejn Brugsforening, Ernst Hellesen, om 
han var villig til at passe butikken som-
meren over, således at der var tid til at få 
drøftet foreningens fremtid igennem, for 
om muligt at finde andre og bedre løsnin-

Billedet viser de to bygninger, som har tilhørt Vang og Omegns Brugsforening. Bygnin-
gen til højre er den ældste og blev opført i 1898 af snedker Holger Colberg. (Senere ejer 
af Hotel Finnedalen). Bygningen til venstre på billedet blev opført i 1934 af foreningen, 
og taget i brug som butik i foråret 1935, hvorefter den ældste bygning udelukkende blev 
anvendt som beboelse. 
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ger. Ernst Hellesen påtog sig opgaven, og 
han blev ansat som midlertidig uddeler fra 
1. juni 1971 til 1. oktober 1971. Bestyrelsen 
drøftede mange forskellige muligheder, 
bl.a. at sælge ejendommen og nedlægge 
foreningen. Der kunne også være den mu-
lighed, at man kunne indlede et samar-

bejde med Allinge-Sandvig Brugsfor-
ening, eller muligvis med Rønne Brugs-
forening. Der var også mulighed for at 
blive optaget i FDB og køre forretningen 
videre som en »DB-butik«. Mulighederne 
var mange, og noget skulle der gøres, men-
te bestyrelsen, mens der endnu var tid til at 

finde den rigtige løsning. Bestyrelsen hav-
de set skriften på væggen, og gjort sig 
klart, at foreningen ikke længere kunne 
køre videre som en selvstændig forening.

Alle mulige løsninger blev undersøgt, 
men uden nogen konkret løsning på sagen. 
I mellemtiden var bestyrelsen kommet i 

Her ses bestyrelse, uddeler og personale i Vang og Omegns Brugsforening, fotograferet foran den nyopførte bygning, som blev taget 
i brug i foråret 1935. Fra venstre: Jens Riis (formand), Hans Sonne Kofoed (uddeler), Enok Mogensen, Andreas Stub Holm, ekspe-
ditrice Thyra Kofoed, Georg Hansen (regnskabsfører), lærling Carl Pedersen (senere uddeler i Vang Brugsforening), Mathias 
Larsen, Johannes Hansen og kommis Emanuel Larsen. Fotograf Kaare Rasmussen.
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kontakt med førstekommis i Pedersker 
Brugsforening, Morten Poulsen, som ger-
ne ville påtage sig at være uddeler i Vang 
og Omegns Brugsforening. Enighed blev 
opnået mellem bestyrelsen og Morten 
Poulsen, således at han skulle begynde 
som uddeler 1. oktober 1971. På den enkle 
måde fik man løst det helt akutte problem. 
De mere langsigtede problemer, som man 
godt kunne se var til stede, men alligevel 
ikke rigtig ville erkende, skubbede man så 
bare foran sig, vel i håb om at bedre tider 
skulle vise sig, sendt som en gave fra him-
len, eller at en vis person ville dukke op 
med en papkasse fuld af penge.

Morten Poulsen var uddeler i Vang og 
Omegns Brugsforening i 6 år, og i disse år 
gik det da også nogenlunde. Han gjorde en 
enorm indsats for at få sat gang i forretnin-
gen. Mange nye tiltag og mange krum-
spring, for at få omsætningen sat i vejret. 
Omsætningen steg også lidt i disse år, men 
prisudviklingen løb lige så stærkt, så når 
året var gået og regnskabets time skulle 
gøres op, så var man lige vidt, ja der var år, 
hvor omsætningen ikke kunne følge med 
prisudviklingen. Så der var jo ikke tale om 
nogen reel fremgang. Fremgangen i kro-
ner og øre var blot skabt af inflationen. 
Men det ulykkelige var, at omkostninger-
ne bare løb stærkere end alt andet. 

Butiksinteriør fotograferet 1935 hvor for-
eningen havde fået ny butiksindretning, 
efter rådgivning fra FDB’s Arkitektkontor 
og skåret efter samme læst som i hundre-
devis af andre brugsforeninger over hele 
landet. Disse butikker var så karakteristi-
ske for denne tidsperiode, at man taler om 
dem som »tredivernes brugsforeninger«.
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Alligevel blev bestyrelsen hårdnakket 
ved med at udbetale dividende i disse år, 
selv om enhver måtte kunne se, at der ikke 
var penge til det. Det havde været bedre at 
gemme håndørerne og konsolidere sig, 
men medlemmerne ville have deres divi-
dende. Det fik man dog senere stoppet, da 
der helt enkelt ikke var penge til udbetaling 
af dividende. Morten Poulsen sagde imid-
lertid også sin stilling op til fratrædelse 1. 
januar 1978, idet han havde fået stillingen 
som uddeler i Nylars Brugsforening.

Igen var gode råd dyre. Man besluttede 
at ansætte Ingeborg Finne som arbejdede 
i Brugsen, som midlertidig uddeler fra 1. 
januar 1978 og i tre måneder frem. I mel-
lemtiden ville man tage foreningens frem-
tid op til fornyede drøftelser, eventuelt 
igen undersøge mulighederne for at blive 
sammensluttet med Hasle Brugsforening. 
Hasle var stadig ikke interesseret, så igen 
skulle man ud at finde en ny uddeler.

Det blev Bent Gren Hansen og på for-
eningens 80 års fødselsdag, 1. april 1978, 
tiltrådte han som uddeler i Vang og Om-
egns Brugsforening. Men klokkerne var 
faldet i slag for den lille forening. Allerede 
det første regnskab udviste et drastigt fald 
i omsætningen. I kroner og ører var det et 
fald på 12 %, men prisstigningen havde 
været på 11 %, så den reelle, omsatte va-
remængde var faldet med hele 23 %. Det 
medførte et stort negativt nettoresultat på 
bundlinjen, idet omkostningerne ikke var 
fulgt med nedad. Året efter faldt omsæt-
ningen igen, med et betydeligt negativt 
driftsresultat.

Vang og Omegns Brugsforening er et 
rendyrket skoleeksempel på, hvordan det 
er gået mange af vore små brugsforeninger 
landet over.  Det lille, lokale samfund var 

stagneret, de få mennesker, der var tilba-
ge, handlede deres varer andre steder. Det 
er en naturlov, at det skal ende med en luk-
ning. Det er jo bare at sætte sig ned og 
regne ud, hvor mange år med negativ drift 
man kan tillade sig at have, før formuen er 
brugt op; så enkelt er det. Derfor stod det 
klart for bestyrelsen, at det ikke kunne 
fortsætte. Men hvad skulle man gøre, 
skulle man bare lukke forretningen og 
nedlægge foreningen? Ja, det kunne man 
nok lige så godt have gjort, men alle kæm-
per jo til det sidste, og medlemmerne kun-
ne ikke forstå, at man ikke kunne drive en 
butik i Vang. Det var jo den sidste butik i 
det idylliske, lille fiskerleje. 

Men jo, det var rigtigt. Dog var der gode 
argumenter for, at bestyrelsen endnu en 
gang smøgede ærmerne op for at finde en 
løsning på de alvorlige problemer, der tår-
nede sig op for gode gamle Vang og Om-
egns Brugsforening. Sidst i 1979 tog be-
styrelsen igen kontakt med bestyrelsen for 
Hasle Brugsforening, for at drøfte en 
eventuel sammenlægning af de to brugs-
foreninger. Bestyrelsen i Hasle havde for-
ståelse for de problemer, der var i Vang, 
men meddelte alligevel i marts 1980, at 
man på grund af egne økonomiske forhold 
ikke kunne anbefale en sammenlægning 
af de to foreninger på daværende tids-
punkt. Efter en drøftelse med ledelsen på 
FDB’s afdeling i Rønne, enedes man i be-
styrelsen om at rette henvendelse til Tejn 
Brugsforening, om en eventuel sammen-
lægning af de to foreninger, men med 
samme negative resultat. 

Vang Brugsforenings alvorlige situation 
var i mellemtiden blevet drøftet i kredsbe-
styrelsen for de Bornholmske Brugsfor-
eninger, hvis formand, Aage Jespersen, 

også var formand for Østerlars Brugsfor-
ening, samt i uddelerforeningen, hvis for-
mand var Carl Otto Kaas-Hansen, uddeler 
i Østerlars Brugsforening. I samråd med 
daværende forretningsfører, Tage Jensen 
på FDB’s afdeling i Rønne, opfordrede 
man bestyrelsen i Vang og Omegns Brugs-
forening om at rette henvendelse til besty-
relsen i Østerlars Brugsforening, om et 
samarbejde de to brugser imellem, med 
henblik på en senere fusion. Der blev der-
efter sendt en skrivelse til bestyrelsen i 
Østerlars og dette medførte, at der blev 
holdt møde i maj 1980 i Vang mellem de 
to bestyrelser og uddelere, samt forret-
ningsfører Tage Jensen og driftskonsulent 
Niels Otto Dam fra FDB’s afdeling i Røn-
ne. På mødet blev der opnået enighed mel-
lem bestyrelserne om et udvidet samar-
bejde, samtidig med at man skulle arbejde 
hen mod en fusion 1. april 1981.

Der blev udarbejdet et samarbejdsdoku-
ment med forskellige punkter, bl.a. skulle 
der ansættes en daglig leder af Vang 
Brugsforening fra 1. september 1980 til 
1.april 1981. Som tilsynsførende i samme 
periode blev indsat uddeler Carl Otto Ka-
as-Hansen fra Østerlars Brugsforening 
sammen med driftskonsulent Niels Otto 
Dam, FDB’s Rønne afdeling. Vang Brugs-
forening skulle også indkalde til ekstraor-
dinær generalforsamling og fremlægge 
forslag om sammenslutning med Østerlars 
Brugsforening. Der skulle tillige foretages 
en udmatrikulering af beboelsesejendom-
men i Vang, således at den kunne sælges 
fra. Endvidere skulle Østerlars Brugsfor-
ening låne Vang Brugsforening 150.000 
kr., således at man kunne betale sin for-
faldne varegæld til FDB. Endelig blev der 
nedsat et samarbejdsudvalg, som kom til 
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at bestå af de to foreningers formænd og 
næstformænd, suppleret med uddeler Carl 
Otto Kaas-Hansen fra Østerlars og Niels 
Otto Dam fra FDB.

Uddeler Bent Gren Hansen havde op-
sagt sin stilling til fratrædelse september 
1980. Bestyrelsens forslag om et samar-
bejde med Østerlars Brugsforening, med 
en senere sammenlægning mellem de to 
foreninger, blev enstemmigt vedtaget på 
den ekstraordinære generalforsamling. 
Som daglig leder i Vang Brugsforening 
blev antaget Birthe Pedersen fra Rutsker. 
Hun tiltrådte 4. september 1980 og Bent 
Gren Hansen fratrådte 3. september 1980. 

Samarbejdet med Østerlars Brugsfor-
ening fungerede godt og varede til 28. fe-
bruar 1983. Men en sammenlægning blev 
det aldrig til. Afstanden mellem de to for-
eninger var for stor til, at en sammenlæg-
ning var naturlig, og driften i Vang Brugs-
forening fristede ikke bestyrelsen i Øster-
lars Brugsforening til en sammenlægning. 
Omsætningen kunne ikke følge med pris-
udviklingen, så reelt blev der hvert år solgt 
færre og færre varer i Vang. Omkostnin-
gerne kunne man ikke gøre ret meget ved. 
Der blev gjort mange gode tiltag for at få 
omkostninger nedbragt, men det var umu-
ligt. Derfor udviste regnskaberne da også 
stadig et negativt driftsresultat.

Beboelsesejendommen var blevet ud-
matrikuleret og var blevet lejet ud. Den 
blev senere solgt. Bestyrelsen sendte også 
en anmodning til FDB’s bestyrelse om at 
blive optaget som en »DB-forening«, men 
dette afslog FDB. Der blev derfor taget 
kontakt til bestyrelsen for Rutsker Brugs-
forening, om muligheden for en sammen-
lægning af de to foreninger. Bestyrelsen i 
Rutsker var positiv over for en fusion, så 

bestyrelsen i Vang indkaldte til et med-
lemsmøde i december 1982 for at orien-
tere om foreningens alvorlige situation, og 
for at høre medlemmernes mening om 
fremtiden. Der var på dette møde bred 
enighed om at forsøge at få en aftale med 
Rutsker Brugsforening om en sammen-
slutning. Den 2. februar 1983 blev der af-
holdt møde mellem de to bestyrelser for 
Vang og Rutsker Brugsforeninger, og der 
blev man enige om at satse på en sammen-
lægning af de to foreninger 1. januar 1984.

Et regelsæt blev udarbejdet og her blev 
bl.a. vedtaget, at det var vedtægterne for 
Rutsker Brugsforening, som skulle gælde 
fremover, og at det var bestyrelsen i Rut-
sker, som skulle fortsætte som bestyrelse 
frem til generalforsamlingen i foråret 
1984. Bestyrelsen i Vang Brugsforening 

skulle dog fungere som butiksudvalg til 
generalforsamlingen i foråret 1984, hvor 
de så gik af. Man enedes også om, at åb-
ningstiden i butikken i Vang skulle be-
grænses i vinterhalvåret, således at der var 
åbent fra 13 til 17 de første fem dage i 
ugen, og lørdag fra 9 til 12. Det blev også 
besluttet, at hvis butikken i Vang fortsat 
kom til at køre med underskud, forbeholdt 
bestyrelsen sig ret til at lukke butikken. 
Begge foreninger skulle afholde en gene-
ralforsamling i februar 1983 for at få for-
slaget vedtaget i de respektive foreninger. 
Birthe Pedersen fratrådte 28. februar 1983 
og fra 2. marts 1983 og frem til en fusion 
1. januar 1984 ville butikken i Vang Brugs-
forening blive ledet og passet af uddeler 
Carsten Rømer og hans personale fra Rut-
sker Brugsforening. 

Vang Brugsforening, 1980. Foto Bornholms Tidende.
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På generalforsamlingen 21. februar 1983 
blev det enstemmigt vedtaget at Vang og 
Omegns Brugsforening blev sammenslut-
tet med Rutsker Brugsforening 1. januar 
1984. Fra den dato var fusionen en realitet, 
efter 86 år som selvstændig brugsforening 
var det slut. Den 15. maj 1984 afholdt  
foreningen sin sidste, selvstændige gene-
ralforsamling, hvor regnskabet for 1983 
blev fremlagt. Der havde været en omsæt-
ning på 1.385.198 kr. og et negativt drifts-
resultat på 22.473 kr. Foreningens ejen-
dom var blevet solgt til overtagelse 15. 
januar 1985.

Den 31. december 1984 blev nøglen dre-
jet om for sidste gang i butikken og en 
epoke i Vang var slut. Den sidste daglig-
varebutik i fiskerlejet var blevet lukket 
som så mange andre steder i landet.

Luftfoto af Vang Brugsforening 1958 med 
udbygning til viktualiebutik til venstre. 
Foto Sylvest Jensen. KB.

Formænd

Stenværksejer Jacob Mogensen, 
 1897-1903
Avlsbruger Laurits P. Larsen, 1903-1913
Stenhugger Georg Hansen, 1913-1915
Stenhugger Oluf Christiansen, 
 1915-1919
Gårdejer Hans Munch, 13. slg. 
 Kjøllergård, 1919-1921
Avlsbruger Laurits Larsen, 1921-1927
Stenhugger Jens Riis, 1927-1936
Avlsbruger Johannes Hansen, 
 Hyldevang, 1936-1942
Fisker Karl K. Finne, 1942-1949
Stenhugger Karl L. Finne, 1949-1953

Stenarbejder Andreas Jørgensen, 
 1953-1957
Ancher Hansen, 1957-1959
Toldopsynsmand Andreas Stub-Holm,
  1959-1971
Anker Jørgensen, 10. slg. Tuleborg, 
 1971-1972
Pensionatsejer, Bjarne Johannes Ipsen,
  1972-1977
Stenarbejder Karlo Andreas Finne, 
 1977-1980
Gårdejer Paul Kofoed, 13. slg. 
 Kjøllergård, 1980-1984

Uddelere

Holger Colberg, 1898-1905
Johannes Olsen, 1905-1905
Krestian Pedersen, 1905-1909
Ludvig Rasch, 1909-1912 
Ludvig Dahlbom, 1912-1920
Hans Sonne Kofoed, 1920-1949 
Carl Pedersen, 1949-1971 
Ernst Hellesen, 1971-1971
Morten Poulsen, 1971-1977
Ingeborg Finne, 1978-1978
Bent Green, 1978-1980 
Carl Otto Kaas Hansen (Østerlars), 
 1980-1983
Karsten Rømer (Rutsker), 1983-1984
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Da Nyker Brugsforening blev stiftet i 1899, 
var årsagen måske at finde i de dårlige ti-
der for landbruget og den deraf følgende 
trang til »hjælp til selvhjælp«. Men det 
kunne også være fordi der i sognet ikke 
fandtes noget sted, hvor man kunne købe 
hele sit forbrug af de vigtigste varer. Bebo-
erne var henvist til at købe ind i Rønne 
eller andre steder uden for sognets græn-
ser. Som forberedende arbejde var der af-
holdt et par møder i november 1899. På 
disse møder blev der nedsat et elleve mand 
stort udvalg, som yderligere afholdt to ud-
valgsmøder. Derefter blev der indvarslet til 
stiftende generalforsamling 30. november 
1899 hos smed Pihl i Kirkesmedjen. Man 
besluttede at starte foreningen, og de frem-
lagte vedtægter blev vedtaget. Det blev 
også vedtaget, at foreningen skulle leje lo-
kaler til butik og lager. Der blev valgt en 
bestyrelse på hele ni personer. Den kom til 
at bestå af følgende medlemmer: 

Gårdejer Hans Pedersen, 21. slg. 
 Staalegård 
Johannes Nielsen 
Gårdejer og sandemand Victor Peter 
 Kuure, 7. slg. Smedegård
Murer A. Svendsen

Gårdejer Hans Laurits Claudius
  Møller, 18. slg. Holmegård
Gårdejer Anton Peter Sode, 10. slg.
  Dyndegård
Gårdejer Jens Frederik Kofoed, 

8. vdg. Kørsegård, Klemensker
Gårdejer Laurits Kure, 4. slg. Grane-

gård
Proprietær Johannes Ludvig Jespersen, 

Vellensgård

Til revisorer valgtes gårdejer Hans An-
dreas Kofoed, 14. slg. Almegård og skole-
lærer Petersen. Bestyrelsen konstituerede 
sig efterfølgende med Anton Peter Sode 
som foreningens første formand. Til for-
retningsfører valgtes Hans Pedersen og 
som kasserer Victor Peter Kuure.

Nyker Brugsforening indrettede sit før-
ste udsalg i stuehuset i den gamle og idyl-
liske Kirkesmedje. Og som der skrives i 
forhandlingsprotokollen: »man vedtog at 
leje 3 Fag Stuehus med Kjælder og 4 Fag 
Loft, samt fri Afbenyttelse af Forstue, og 
Ret til at hensætte forskjellige Ting, som 
Tønder og Kasser, i en i nordre Længe 
værende Lo, alt for en aarlig Leje af 150 
Kroner, fra 1. januar 1900«. Det blev der-
efter overladt til forretningsudvalget at 

købe disk og nogle hylder. Således var de 
ydre rammer i orden og klar til at betjene 
kunderne. Bestyrelsen forhandlede med 
avlsbruger Anton Christian Due i Knud-
sker, som havde søgt pladsen som uddeler. 
Due blev foreløbig antaget for et år frem 
til 1. januar 1901. Avlsbruger Peter Peder-
sen på 14. vdg. parcel fik overdraget vare-
kørslen for 15 øre pr. 100 pund fra Rønne. 
Men så skulle han også have hjælp af ud-
deleren til aflæsning, hvis vægten af hvert 
kolli krævede det. Selvfølgelig var han 
også ansvarlig for varerne under trans-
porten fra Rønne til Nyker.

Den 29. januar 1900 åbnede Nyker 
Brugsforening sit udsalg i smed Pihls tid-
ligere »dejn bedsta Stâuan«. Her var ud-
deler Due klar til at tage imod de mange 
kunder, der den dag skulle i brugsen for 
at handle, og selvfølgelig også beskue den 
nye brugsforening, deres helt egen brugs-
forening. Tænk hvilken stor dag i sognets 
historie.

»Contrakt med Uddeleren«

»Imellem Nyker Brugsforening og Chr. 
Due af Knudsker er Dags Dato oprettet 
følgende Contrakt.

Nyker Brugsforening



STIFTET 1899

110

1. Chr. Due forpligter sig til, fra For-
eningen begynder sin Virksomhed og ind-
til 1. Januar 1901, at modtage de Varer 
som Foreningen indkjøber og uddele 
disse igjen til Medlemmerne, samt føre 
det Regnskab, og paa den Maade som Be-
styrelsen bestemmer. Endvidere sørger 
Uddeleren for at tomt Returgods bliver 
tilbagesendt i betimelig Tid.

2. Det Kvantum Varer som indgaar i 
Forretningen, enten i Tal, Vægt eller Maal 
er Uddeleren ansvarlig for til den Pris, 
som af Forretningsudvalget bestemmes. 
Dette gjælder ikke for Ting som af en eller 
anden Grund maa afhændes som udran-
gerede Varer. For disse erholder Uddele-
ren 5 % af den Sum, hvortil de udbrin-
ges.

3. Tillige maa Uddeleren selv afholde 
Udgifterne til Indpakning. Lokalernes 
Opvarmning, Belysning og Renholdelse, 
ligesom han selv maa sørge for at afholde 
Udgifterne ved den nødvendige Med-
hjælp.

4. Uddeleren modtager herfor 5 % af 
Omsætningen (Kul og Foderstoffer dog 
undtagne) samt tom Emballage som ikke 
kan returneres.

5. Uddelerens Æggehandel er Forenin-
gen uvedkommende.

6. Som Sikkerhed stiller Uddeleren 
1000 Kr. Contant. (Disse kan anvendes 
som Driftskapital) hvorfor han af For-
eningen modtager et Bevis paa slet Papir.

7. Denne Contrakt bør fornyes inden 1. 
Oktober Aar 1900«.

Af medlemsfortegnelsen, der er dateret 
19. januar 1900, ses det, at straks fra star-
ten har der været stor tilslutning. Med-
lemstallet var da på 148 personer. Den 5. 
marts 1900, efter at udsalget havde været 
åbnet i godt en måned, og det kan tænkes, 
at kreditten for de først indkøbte varer var 
ved at udløbe, har man afholdt et møde, 
hvor man vedtog at forhøre sig om, hvor 
man kunne få et pengelån til driftskapital.  
Dette lån fik foreningen 30. marts 1900 af 
Caroline Jensen på 3.000 kr. til en rente 
på 4½ % om året. Sådan skulle den kring-
les. Caroline må have haft lidt på kiste-
bunden. Uddeler Due fik også forlænget 
sin kontrakt med yderligere et år. I den 
blev tilføjet, at butikken i sommerhalvåret 
skulle holde åben fra kl. 7 til 21, og i vin-
terhalvåret fra kl. 8 til 20.30. 

Men den nyfødte voksede snart ud af sit 
første tøj. Smedens bedste stue blev hur-
tigt for lille. Som tidligere nævnt var der 
ved starten i januar 1900 indtegnet 148 
medlemmer, men allerede i midten af juli 
var medlemstallet steget til 246, og inden 
årets udgang var det oppe på 318 medlem-
mer. En helt fantastisk start for den nystif-
tede brugsforening.

Bestyrelsen for Nyker Brugsforening 
havde også været sig deres ansvar bevidst. 
De havde disponeret forsigtigt. 150 kr. i 
leje for butikslokaler og køb af en disk og 
nogle hylder var hele risikoen man løb, 
såfremt forsøget skulle mislykkes. Men 
resultatet oversteg selv de dristigste for-
ventninger. 

Grundlaget, 318 trofaste medlemmer og 
en omsætning det første år på 33.000 kr. 
var nok til, at bestyrelsen roligt kunne ar-
bejde videre på andelstankens ide og dens 
grundlag.

Til højre Kirkesmedjen i Nyker, hvor smed Pihl havde sit værksted og hvor Nyker Brugs-
forenings første butik rykkede ind i »dejn bedsta Stâuan« 29. januar 1900.
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Egen bygning

Den 11. januar 1901 afholdtes bestyrel-
sesmøde, hvor man vedtog at tilvejebrin-
ge en foreløbig tegning og et overslag 
samt udse sig en byggegrund til en ny 
bygning for brugsforeningen. På et møde 
allerede 7. februar samme år forelå en 
byggeplan og et overslag til en nybyg-
ning, og otte dage senere, ved den halvår-
lige generalforsamling, blev det enstem-
migt vedtaget at realisere planerne om 
opførelse af egen bygning efter bestyrel-
sens forslag. Allerede tre dage efter af-
holdtes igen et bestyrelsesmøde, hvor 
man tog de forskellige mulige byggegrun-
de i øjesyn. Bestyrelsen vedtog at købe et 
stykke jord på »3 Skæpper Land« af san-
demand Kure for 500 kr. Ligeledes vedtog 
man at købe et stykke jord af M. Morten-
sen til samme pris. Såvel Kure som Mor-
tensen erklærede sig tilfreds med nævnte 
pris, hvorfor handelen måtte betragtes 
som værende afsluttet.

Bestyrelsen har ikke ligget på den lade 
side med hensyn til forberedelserne til 
byggeriet. Der var indkommet to tilbud. 
Et fra snedkermester Pedersen på 6.695 
kr. og et fra snedkermester Herman Jen-
sen på 5.995 kr. Den 5. marts 1901 kunne 
bestyrelsen antage tilbuddet fra snedker 
Herman Jensen på arbejdet, udført efter 

Nyker Brugsforenings egen ejendom med 
butikslokale og uddelerbolig o. 1905. I 
1908 blev brugsen forlænget med fire fag 
mod øst. 

I butikken ses brugsens personale, en kom-
mis og to ekspeditricer. 
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fremsendte tegninger og betingelser. Byg-
gearbejdet blev påbegyndt straks. Besty-
relsen fik et lån af gårdejer A. Hansen på 
Store Sursænkegård i Knudsker på 2.000 
kr. til 5 % i rente. Beløbet blev udbetalt til 
snedker Herman Jensen som første rate i 
byggeriet, og 5. november 1901 stod den 
ny bygning færdig, klar til at blive taget i 
brug. Umiddelbart efter opførtes også en 
træbygning til hestestald.

Ny uddeler

Alt blev flyttet fra den første butik i de 
lejede lokaler og bragt ned i den ny ejen-
dom, undtagen uddeler Anton Christian 
Due. Uvist af hvilken årsag, men forhå-
bentlig efter en venskabelig overens-
komst, fratrådte Due sin stilling som ud-
deler efter kun to års virke i brugsforenin-
gens tjeneste. Under 3. oktober 1901 er 
blot skrevet ganske kort i forhandlings-
protokollen: »Det vedtoges at bekjendt-
gøre Uddelerpladsen ledig to Gange i 
Andelsbladet og to Gange i Øens tre Bla-
de«.

Blandt ansøgerne til pladsen var davæ-
rende kontrolassistent i Klemensker, Otto 
Andreas Westh. Westh blev antaget og 
overtog stillingen 2. januar 1902. En kon-
trakt blev oprettet mellem ham og brugs-
foreningen. Otto Andreas Westh gik ikke 
ind til det ny arbejde som fagmand, men 
det skulle alligevel vise sig at blive hans 
livsgerning. Det har været kendskabet til 
ham, som har været det afgørende for 
hans ansættelse. Bestyrelsen kendte ham 
fra hans tidligere arbejde som mejerist på 
A/M Nyker, hos svogeren mejeribestyrer 
Christoffersen.

Med den ny brugsbygning og med Westh 

som uddeler, kunne bestyrelsen nu se 
fremtiden i møde med nogenlunde sindsro. 
Der blev taget fat på hverdagens opgaver 
med en god portion tro på fremtiden for 
brugsforeningen. Medlemstallet steg, om-
sætningen steg, og det gjorde indtjeningen 
også, så der blev i disse første år udbetalt 5 
% i dividende til medlemmerne, samtidig 
med at der blev lagt penge til side til frem-
tiden. På en generalforsamling 3. oktober 
1902 vedtog man, at foreningen skulle 
sælge spiritus.

Da foreningen fik bygget den ny byg-
ning i 1901, har man været i den tro, at det 
var et stort byggeri, og at nu havde for-
eningen plads nok mange år frem i tiden. 
Ingen har vel haft fantasi til at forestille 
sig, at det skulle gå så stærkt som det vit-
terlig gjorde. Pladsen blev trang, især 
også for uddelerfamilien, hvad angik bo-
ligen. Med lidt fantasi kan man godt fore-
stille sig, at familien sikkert måtte bruge 
noget af soveværelset til lagerplads, for at 
få plads til det hele. Så derfor måtte besty-
relsen allerede i 1908 tænke på at udvide 
bygningen med fire fag mod øst til bebo-
else for uddeleren og hans familie. Til 
gengæld kunne man tage den gamle bolig 
med til butik. Udvidelsen blev vedtaget på 
en generalforsamling 24. februar 1908. 

Spiritussalget

I 1909 fortsatte den evige kamp om for-
eningens spiritussalg. Efter anmodning 
fra Danmarks Afholdsforening og »Blå 
Kors« i Nyker, imødekom bestyrelsen øn-
sket om at man stoppede salget af spiritus, 
ved ikke længere at sælge »Bajerskøl« fra 
butikken. Men på den efterfølgende gene-
ralforsamling blev det dog vedtaget, med 

45 ja stemmer mod 29 nej stemmer, at 
foreningen fortsat skulle sælge spiritus. 
Ak ja, det blev ikke sidste gang, at dette 
store problem blev drøftet ved årets gene-
ralforsamlinger. Der nævnes også med 
jævne mellemrum i forhandlingsproto-
kollen, at der ved bestyrelsesmøderne 
blev nægtet salg af spiritus til enkelte, 
navngivne personer blandt medlemmer-
ne. 

Ligesom mange andre af de bornholm-
ske brugsforeninger, tegnede også Nyker 
Brugsforening andelsbeviser i den nystar-
tede »Dansk Andels Cementfabrik« i Jyl-
land.

Hvis jeg skal tro på, hvad der står i for-
handlingsprotokollerne, og det skal jeg 
selvfølgelig, så har de første ti år af for-
eningens historie gået rimelig godt. Der 
er blevet lavet små forbedringer af butik-
ken, som var nødvendige, men ellers har 
bestyrelsen fulgt en politik, hvor man 
ikke har slået større brød op, end ovnen 
kunne rumme. Medlemstallet har været 
støt stigende, og omsætning og indtjening 
har fulgt godt med tiden. Der blev hvert 
år udbetalt 5-6 % i dividende til medlem-
merne. Likviditeten har været stram, be-
styrelsen har flere gange måttet ud og låne 
penge til driften. Om det skyldtes for 
store udestående fordringer hos medlem-
merne, nævner bøgerne ikke noget om. 
Men det er sandsynligvis en del af årsa-
gen. Det har også knebet med pladsen til 
varerne, idet bestyrelsen i 1912 bad sned-
ker Laurids Lund om at udarbejde tegnin-
ger og betingelser til byggeri af en ny la-
gerbygning på brugsens grund mod vest. 
Det blev også Lund der fik arbejdet med 
opførelsen af bygningen for 1.080 kr.

I 1913 gik der »et lys op« for brugsfore-
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ningen, idet der i stedet for de gamle, hyg-
gelige petroleumslamper, som gav en sær-
lig duft i lokalet, blev indlagt elektrisk lys 
i hele brugsen. Det var installatør Wrem, 
der udførte arbejdet. For ti kr. pr. lampe-
sted installerede han 37 lampesteder i 
bygningerne samt en elektrisk dynamo til 
hejseværket for 385 kr. Så nu har perso-
nale og kunder kunnet se, hvad der fand-
tes af varer i alle kroge af butikken. Det 
var et fremskridt der ville noget. Betalin-
gen blev taget over driften.

Spiritussalget en gang til: Bestyrelsen 
besluttede i 1917, på grund af den forhø-
jede spiritusbeskatning, at sælge den be-
stående beholdning af spiritusholdige 
varer og ikke købe mere hjem. I 1918 op-
sagde man spiritusbevillingen, sikkert til 
glæde for mange og vel til mindre glæde 
for andre. Men det var foreløbig slut med 
salg af spiritus. Derimod bad man sned-
ker Lund om at fremskaffe ti trætønder, 
som hver kunne rumme to grise til ned-
saltning. Fra slagteriet købte foreningen 
42 grise til nedsaltning, hvoraf de 20 blev 
aftaget med det samme. Resten skulle le-
veres senere. Så nu kunne medlemmerne 
blive forsynede med saltet flæsk.

Mellemkrigsårene

Den 29. januar 1925 fejrede Nyker Brugs-
forening 25 års dagen for udsalgets åb-
ning. Det skete ved en fest på Forsam-
lingshuset i Nyker, hvor ca. 200 deltagere 
var samlet. Og som der skrives i forhand-
lingsprotokollen: »Festens Forløb var i 
det hele meget vellykket, og alle Udgifter 
afholdtes af Foreningen. De 200 Delta-
gere beværtedes med Chokolade, Kaffe 
og Cigarer«. Sådan.

Omsætningen i 1925 var på 324.942 kr. 
Det første års omsætning i 1900 havde 
været på 33.007 kr., så omsætningen på de 
25 år var blevet tidoblet. Det udbetalte 
overskud til medlemmerne i 1900 var på 
1.650 kr. medens overskuddet i 1925 var 
på 20.647 kr., hvilket svarede til mellem 5 
% og 10 % i dividende hvert år til med-
lemmerne i de første 25 år. Så vi kan vel 
hurtigt konkludere, at det er gået rimeligt 
godt rent økonomisk for Nyker Brugsfor-
ening i de første 25 år.

I 1927 var der dobbeltfest i brugsen. 
Uddeler Westh havde 1. januar 1927 været 
uddeler i 25 år. Den 11. maj 1927 havde 
uddelerparret sølvbryllup. Disse to begi-
venheder blev selvfølgelig fejret. På sølv-
bryllupsdagen mødte bestyrelsen op i 

brugsen og overrakte sølvbryllupsparret 
en erkendtlighed, som tak for veludført 
arbejde i foreningen. Otto Andreas Westh 
fik overrakt et dobbeltkapslet guldur, og 
hans hustru fik seks sølvspiseskeer.

Den 1. februar 1935 døde foreningens 
regnskabs- og forretningsfører, gårdejer 
Hans Pedersen, 21. slg. Staalegård, nu 
»Stålhytten« i Nyker. I 35 år, siden for-
eningens start, havde Hans Pedersen ud-
ført et fantastisk stykke arbejde for Nyker 
Brugsforening. Han var andelsmand til 
fingerspidserne og har, med sin store 
hjælpsomhed og idealisme omkring an-
delstanken, hjulpet adskillige andre 
brugsforeninger på Bornholm med råd og 
dåd, ved oprettelse af deres foreninger i 
begyndelsen af 1900-tallet. Efter hans 

Nyker Brugsforening i 1920’erne. I baggrunden ses brugsens nabo, bagermester Kjøller, 
nu Nyker Bageri. 
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død blev posten som forretningsfører lagt 
sammen med posten som formand. Som 
ny regnskabsfører blev valgt Thomas Pe-
dersen.

I 35 år havde butikken virket til alles 
tilfredshed, men nu begyndte den efter-
hånden at være slidt og umoderne. I 1935 
besluttede bestyrelsen derfor at bede 
FDB’s Arkitektkontor om at udarbejde 
tegninger og beskrivelse til en tiltrængt 
modernisering af lokalerne. Murer- og 
snedkerarbejdet blev udført af bygmester 
Pelle for 2.118 kr. Levering og opstilling 
af inventar blev klaret af Johs. Munchs 
Byggeforretning i Nexø for 4.100 kr. Var-
meanlæg i bygningen ordnede blikkensla-
germester August Jensen fra Østermarie 
for 1.675 kr. og malerarbejdet blev udført 
af malermester Nielsen fra Aakirkeby. 
Det hele stod færdigt i løbet af efteråret. 
Så nu fremstod Nyker Brugsforening som 
en flot og præsentabel butik, i den stan-
dardstil som FDB’s Arkitektkontor stod 
for i de fleste brugser over hele landet.  
De såkaldte »1930’ernes FDB standard 
Brugsbutikker«.

Uddeler Otto Andreas Westh døde 12. 
juli 1937. I mere end 35 år havde han væ-
ret uddeler i Nyker Brugsforening. Besty-
relsen besluttede at lade hans hustru Anna 
Westh forsætte som uddeler frem til 1. 
januar 1939, på samme kontrakt som hen-
des mand havde haft. Deres søn, Oluf  
Westh, blev ansat som leder af butikken i 
samme periode, indtil 1. januar 1939. Stil-
lingen som ny uddeler blev sidst på året 
1938 opslået ledig, og der indkom ti an-
søgninger. Bestyrelsen besluttede, efter 
gennemgang af ansøgningerne, at ansæt-
te det tidligere uddelerpars søn Oluf  
Westh som ny uddeler fra 1. januar 1939. 

Han havde på udmærket måde ledet bu-
tikken for sin mor de sidste par år efter 
faderens død.

Den 5. marts 1938 døde foreningens 
formand gennem 38 år, gårdejer Anton 
Peter Sode, 10. slg. Dyndegård, Nyker. 
Endnu en stor idealist og fortaler for an-
delsbevægelsen på Bornholm var ikke 
mere. Anton Peter Sode havde igennem 
alle årene udført et kæmpe arbejde for 
Nyker Brugsforening, ja for hele den 
bornholmske brugsforeningsbevægelse. 
Nyker Brugsforening havde inden for 
ganske få år mistet tre store og markante 
skikkelser. Regnskabsfører Hans Peder-
sen, uddeler Otto Andreas Westh og for-
manden Anton Peter Sode. De tre perso-
ner havde, om nogen, styret Nyker Brugs-
forening, både i gode og svære år, lige fra 
starten, da foreningen begyndte sit virke 
i 1902. Tre personligheder som er værd at 
mindes af en eftertid. Som ny formand og 
forretningsfører valgte bestyrelsen gård-
ejer Hans Peter Thinggaard, 5. & 6. vdg. 
Saltholm, Nyker.

I 1938 indgik foreningen en aftale med 
»Brugsforeningsmedhjælpernes Fore-
ning«, således, at fra 1. juli 1938 var med-
hjælperne i Nyker Brugsforening aflønnet 
efter de tariffer, som var aftalt mellem 
denne forening og »Brugsforeningernes 
Arbejdsgiverforening«. Samme år blev 
regnskabsåret ændret til at være fra 1. ok-
tober til 1. oktober. I regnskabsåret 1939 
havde foreningen en omsætning på 
293.689 kr. Der blev udbetalt 10 % i divi-
dende, og der blev henlagt 1 % til reser-
vefonden.

I 1938-1939 ulmede starten på Anden 
Verdenskrig og den første konsekvens 
var, at bestyrelsen besluttede at rationere 

beholdningen af kul og koks til medlem-
merne i forhold til deres køb året før. 

Efter krigen

Den 30. november 1949 fejrede Nyker 
Brugsforening 50 års jubilæum med en 
stor fest på Hotel Borgen i Rønne. Der var 
mødt ca. 400 medlemmer og indbudte 
gæster om aftenen til kaffe med kage og 
cigarer, og bag efter is med et glas vin til. 
Der var mange taler og sange. Der var i 
dagens anledning udgivet et festskrift 
med sange og et jubilæumsskrift, der be-
rettede om de 50 år der var gået. Skriftet 
var redigeret af uddeler Oluf Westh. 

Så kom 1950’erne med forøget købe-
kraft hos kunderne, omsætningen steg, 
men det var nu også fordi prisen på alle 
varer steg. Velstanden voksede i samfun-
det, også på Bornholm. Nyker Brugsfor-
ening måtte selvfølgelig følge med udvik-
lingen. I 1953 blev butikken moderniseret 
for ca. 120.000 kr. Der blev lavet et lokale 
specielt til salg af fedevarer. Det havde 
myndighederne krævet, jo, jo, hygiejnen 
skulle skam også være i orden. Der kom 
fliser på væggene, ikke noget med at skæ-
re et stykke saltet flæsk ud inde på disken 
i butikken. Foreningen lånte 55.000 kr., 
resten blev taget over kassekreditten.

På generalforsamlingen samme år, 
1953, blev der som afslutning vist andels-
filmen »Øen i Øst«, en glimrende film, 
der omhandlede hele andelsbevægelsen 
på Bornholm, og som endda var i farver! 
Omsætningen det år nåede næsten millio-
nen, helt nøjagtigt 981.691 kr. FDB’s nye 
lagerbygning i Rønne blev omtalt af for-
manden, som glædede sig til, at FDB nu 
kunne levere alle de varer, der skulle sæl-
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ges i fremtidens brugser på øen. FDB’s 
kredsrepræsentant på Bornholm var til 
stede og fortalte om de planer, FDB havde 
om at bygge et stort varehus på Store Torv 
i Rønne, som skulle drives af de born-
holmske brugser i fællesskab. Nyker 
Brugsforening skulle som deres andel 
skyde 13.000 kr. ind i foretagenet, hvilket 
blev enstemmigt vedtaget. Nå, der var nu 
en enkelt, der var »lidt mistænkelig«, som 
der skrives i protokollen. Der var også 
nogle der foreslog foreningen at købe en 
varebil til udkørsel af varer til kunderne, 
men der gik grænsen alligevel for besty-
relsen. Forslaget blev udskudt til en se-
nere forhandling. Men der var lidt malurt 
i bægeret det år, de udestående fordringer 
hos medlemmerne var steget lidt for me-
get, så formanden opfordrede dem til at få 
indbetalt deres gæld så hurtigt som mu-
ligt. Regnskabsfører A. Mølbæk foreslog 
endog at indføre kontant betaling, men 
det var tiden endnu ikke moden til. 

Supermarked

I 1961 skete der virkelig noget revolutio-
nerende i Nyker Brugsforening. Besty-
relse og uddeler havde længe puslet med 
tanken om en udvidelse af butiksarealet. 
Kød- og viktualiebutikken var hurtigt 

Nyker Brugsforening, Hovedgaden i Ny-
ker, 1955. Foto Sylvest Jensen, KB. 

Kommis Ulf Rønne Hansen ved den nye 
Opel varevogn. Han har været ude med 
varer og har samtidig indsamlet æg. Han 
blev senere uddeler i Klemensker Brugs-
forening. 
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blevet for lille til den store fremgang i 
salget, så den skulle udvides. Ved tanken 
om udvidelse og omlægning af det øv-
rige areal med helt nyt inventar, gik be-
styrelsen med planer om at lave en selv-
betjeningsbutik, som nu var vejen frem. 
På generalforsamlingen var fuldmægtig 
Ernst Simonsen fra FDB’s afdeling i 
Rønne og konsulent Kaj Funch fra FDB’s 
udviklingsafdeling i København tilstede 
og fortalte om planerne. De berettede, at 
ovre i det øvrige land, blev der arbejdet 
stærkt på disse supermarkeder og selv-
betjeningsbutikker, som var fremtidens 
butikker. Det var arkitekt Enevoldsen fra 
FDB’s Arkitektkontor, der stod for byg-
geriet og indretningen. Bestyrelsen fik 
bemyndigelse til at arbejde videre med 
planerne, som var anslået at skulle ko-
ste mellem 100.000 og 120.000 kr., godt 
nok mange penge, men prognoser viste, 
at med den øgede omsætning, og bespa-
relser på driften, skulle det kunne svare  
sig.

Der var givet et løfte fra Andelsbanken 
om et byggelån på 75.000 kr. Finansie-
ringen skulle senere klares ved kreditfor-
eningslån, og en del af udgifterne skulle 
dækkes over foreningens driftskonto. 
Murermester Edmund Jensen fra Rønne, 

Nyker Brugsforening 28.11.1961. »Svend 
Schous bil skal nok have benzin på«, står 
der om billedet.  

På billedet er det til venstre kommis Jørn 
Kragskov, udlånt fra Allinge Brugsfor-
ening, senere uddeler i Svaneke. Desuden 
Frede Christiansen og Inger Rømer. 
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som havde givet tilbud på murerarbej-
det for 27.000 kr., gik straks i gang. Der 
blev også købt jord af naboerne til par-
keringsplads, og benzintanken blev flyt-
tet ud midt på pladsen foran butikken. I 
samme åndedrag besluttede bestyrelsen 
på et medlemsmøde at få medlemmernes 
forståelse for indførelse af kontant beta-
ling. Det ville være noget af en revolu-
tion. Sidste års udestående fordringer var 
på over 130.000 kr., så det ville virkelig 
kunne mærkes på driften. Forslaget blev 
vel modtaget, selv om der selvfølgelig var 
mange betænkeligheder ved at afskaffe 
kontrabøgerne. Det har sikkert været 
de, som skyldte foreningen flest penge. 
Men flertallet sluttede op om bestyrel-
sens forslag, så det blev indført samtidig 
med åbningen af den ny selvbetjenings- 
butik.

Tirsdag 28. november 1961 blev det ny 
supermarked, Bornholms første, indviet 
ved en reception kl. 9 om formiddagen, 
hvor håndværkere og andre gæster var 
indbudt. Formanden Edvard Koefoed, 
Blæsbjerggård bød velkommen og glæ-
dede sig over at kunne flytte ind i den ny, 
lyse og rummelige butik, hvor uddeler og 
personale ville få gode arbejdsforhold, og 
hvor medlemmerne ville føle sig godt til-
pas og velkomne. Han håbede, at den 
ville blive til glæde og gavn for medlem-
merne, som med selvbetjening og kon-
tantsalg af alle butiksvarer, kunne regne 
med en større omsætning og med enten 
billigere varer eller højere dividende.

Kl. 10 åbnedes dørene for kunderne, 
som strømmede ind i den ny butik, som 
var udsmykket med de mange blomster-
hilsner, der var kommet i dagens anled-
ning. En stor festlig dag for »BRUGSEN«, 

som der stod med store lysende bogstaver 
på facaden ud mod Hovedgaden.

Ombygningen og indretningen blev 
desværre noget dyrere end beregnet. Ved 
opgørelsen pr. 1. januar 1962 var der ud-
betalt 155.463 kr. – heraf inventar for 
48.150 kr. Det var noget mere end bereg-
net, og det påvirkede selvfølgelig driften 
en smule i starten. Men der var jo også 
kommet et betydeligt større udvalg af va-
rer, så den større varebeholdning påvir-
kede driften. Til gengæld faldt de udestå-
ende fordringer ganske stille og roligt. Pr. 
5. juni 1963 kunne foreningen handle 
med alle, også ikke medlemmer, idet man 
havde løst almindeligt næringsbrev. Det 
håbede bestyrelsen ville give et ekstra 
skub i omsætningen.

I 1964 blev foreningen indmeldt i »Den 
frivillige Kæde«, en bindende samar-
bejdsaftale mellem Brugserne og FDB. 
Det betød samtidigt at regnskabsfører 
Arne Mølbæk fratrådte stillingen, idet 
regnskabet fremover blev ført på FDB’s 
regnskabsafdeling i Albertslund. Regn-
skabet blev derefter revideret af Revisi-
onstjenesten for Danske Andelsselskaber 
A.m.b.A.

Den 27. november 1966 døde forenin-
gens formand, gårdejer Edvard Koefoed, 
Blæsbjerggård, som da boede på Haslevej 
i Knudsker Sogn. Til ny formand valgtes 
Poul Arne V. Jensen Mølbæk, Lillebo i 
Nyker.

Selv om det ikke var mange år siden at 
butikken var blevet udvidet og moderni-
seret, så indså bestyrelsen, at det igen var 
på tide med en udvidelse og udskiftning 
af inventar, hvis butikken skulle være 
tidsvarende. Sortimentet var udvidet, der 
var kommet nye varegrupper, med bl. a. 

frugt og grønt, kølevarer og ikke mindst 
dybfrost. Alt dette krævede køle- og 
frostmontrer. Det var den nyansatte 
driftskonsulent på FDB’s afdeling i Røn-
ne, Henning Holck Nielsen, der løste op-
gaven, sammen med uddeler og bestyrel-
se. Overslaget lød på et samlet beløb på 
ca. 140.000 kr., hvor byggeomkostnin-
gerne udgjorde halvdelen og inventar den 
anden halvdel. Det viste sig efterfølgende, 
at de samlede omkostninger kom op på 
177.825 kr. Men så var der også blevet æn-
dret lidt mere end det oprindelige forslag 
lød på. Nyker Brugsforening fremstod nu 
igen som et topmoderne supermarked.  
Åbningsdagen blev fastsat til 1. november 
1967.

Ny uddeler

Den 30. juli 1970 døde uddeler Oluf We-
sth efter en lang og glorværdig periode 
som uddeler i Nyker Brugsforening. Be-
styrelsen besluttede, i samråd med FDB’s 
afdeling i Rønne, at lade fru Inger Westh 
fortsætte som uddeler frem til 31. marts 
1971, på samme vilkår og betingelser som 
Oluf Westh havde haft. Som hjælp i dette 
tidsrum blev ekspeditrice Kamma Esper-
sen og kommis Asger Pedersen ansat som 
midlertidige ledere i butikken. De fik 
begge fuldmagt til at handle på forenin-
gens vegne. Som ny uddeler valgte besty-
relsen Asger Pedersen, Nyker Brugsfor-
ening. Han tiltrådte 1. april 1971. I næsten 
70 år havde familien Westh klaret udde-
lergerningen i brugsen til alles store til-
fredshed. Lidt af en familiehistorie!

I 1974 fejrede Nyker Brugsforening sit 
75 års jubilæum 30. november med en stor 
fest i Klemenskerhallen. Ca. 350 medlem-
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mer med ægtefæller og indbudte gæster 
var mødt frem. Det blev en festlig aften, 
hvor der blev holdt flere taler og spist 
smørrebrød med øl og snaps, drukket 
kaffe med kransekage, og selvfølgelig ci-
garer og cigaretter. Bagefter var der dans 
til Brd. Jensens Orkester.

Udvidelse igen igen

I 1976-1977 blev der igen foretaget en ud-
videlse af butiksarealet for at få etableret 
et nyt indgangsparti. Der blev indrettet 
nyt personalerum og toiletter. Nyt fyr. Der 
blev skaffet nyt inventar med bl.a. nye 

køle- og frostmontrer mm. En investering 
på ca. 450.000 kr. Til gengæld var der ikke 
længere det store behov for frysehuset, og 
da det hele stod for en større renovering 
og nye maskiner, besluttede bestyrelsen at 
lukke frysehuset fra 1. oktober 1978 og 
eventuelt lade bygningen nedrive.

Nyker Brugsforening. Uddelerskifte 1. april 1971. Fra venstre formand Arne Mølbæk, Randi Ambrosen, Kamma Espersen, Inge Lise 
Pedersen, Conny Pauch, Bent Ole Pedersen. Tidligere uddeler Inger Westh, ny uddeler Asger Pedersen. 



NYKER BRUGSFORENING

119

Nyker Brugsforening kom flot igennem 
1970’erne. Efter den store ændring af bu-
tikken var omsætningen steget hvert år, 
og indtjeningen var fulgt med. Der blev 
afskrevet på bygninger og inventar. For-
manden kunne da også hvert år i sin be-
retning fortælle, at det havde været et godt 
år. Omsætningen i regnskabsåret 1978-
1979 rundede 9 mio. kr. Det var det år en 
fremgang på 13 %, hvoraf prisudviklin-
gen havde været på 8 %, altså en reel 
fremgang på 5 %. Der var 609 medlem-
mer i foreningen. Så det var med en vis 
optimisme at foreningen gik ind i 1980’er-
ne, selv om konkurrencen så ud til at blive 
skærpet. Formanden Arne Mølbæk adva-
rede da også imod, at det kunne blive slut 
med at udbetale dividende og i stedet kon-
solidere foreningen frem mod kommende 
opgaver. En fornuftig udmelding.

I 1982 meddelte Arne Mølbæk, at han 
ikke ville mere. I næsten 30 år havde han 
været med i ledelsen af Nyker Brugsfor-
ening. Først som regnskabsfører og se-
nere som formand. En lang og glorværdig 
indsats for foreningen, som han da også 
blev takket for på hans sidste generalfor-
samling. Som foreningens næste formand 
blev valgt Kaj Kofoed, som havde været 
med i bestyrelsen siden 1970.

I 1982 blev brugsen igen moderniseret 
og udvidet. Uddelerboligen var blevet le-
dig, og den blev taget med i butiksarealet. 
Der kom også nyt inventar og andre æn-
dringer. Det hele kostede 421.000 kr. og 
foreningen måtte ikke denne gang ud at 
låne til omlavningen. Den blev betalt af 
foreningens egne midler. Derimod tog be-
styrelsen den fornuftige beslutning at 
holde en dividende pause, for at konsoli-
dere og styrke foreningen til kommende 

udfordringer. Fra 1. januar 1983 ville der 
ikke blive udbetalt dividende.

Stor konkurrence

Omsætningsmæssigt fulgte brugsen også 
godt med. Nogle år lidt over prisudviklin-
gen, og andre år lidt under, men hvert år 
kom foreningen ud med et godt og til-
fredsstillende resultat. Så bestyrelsen, 
sammen med en dygtig og driftig uddeler 
i Asger Pedersen, så optimistisk på frem-
tiden, selv om mørke skyer truede i hori-
sonten, bl.a. med et nyt stort butikscenter 
i Rønne, som givet ville komme til at 
kunne mærkes i Nyker. Også discountbu-
tikkernes ankomst til Bornholm øgede 
konkurrencen. Det sidste regnskabsår i 
1980’erne sluttede med en samlet omsæt-
ning på 13,5 mio. kr., og med et fornuftigt 
nettoresultat på bundlinjen. Det fortsatte 
ind i 1990’erne. I 1992 kom Nyker Brugs-
forening ind i kædesamarbejdet under 
gruppen DAGLI´ BRUGSEN og i 1995 
købte foreningen nabohuset, Hovedgaden 
26, for et par hundrede tusinde kr. Noget 
af grunden blev brugt til en større parke-
ringsplads. Man fik også i 1992 posteks-
pedition i brugsen, så beboerne fortsat 
kunne blive betjent i Nyker, da postvæse-
net lukkede posthuset.

Uddeler Asger Pedersen havde 25 års 
jubilæum i 1996. Det blev selvfølgelig fej-
ret, der var åbent hus 30. marts i Nyker 
Selskabslokaler, hvor mange gratulanter 
indfandt sig for at sige tillykke. Forenin-
gens gave var et nyt bornholmsk standur 
efter eget valg. Den 1. oktober 1997 købte 
foreningen Nyker Minimarked. Menin-
gen var at drive denne butik som en lille 
afdeling under Nyker Brugsforening.

100 års jubilæum

Før jeg slutter min beretning om Nyker 
Brugsforening, vil jeg kort fortælle histo-
rien om foreningens 100 års jubilæum. 
Den 30. november 1999 var det 100 år 
siden brugsen blev stiftet. Jubilæet blev 
fejret med en fest i Nyker Selskabslokaler, 
hvor et lille hundrede gæster havde til-
meldt sig. 

Formanden Kaj Kofoed bød velkom-
men, hvorefter deltagerne indtog en tre 
retters menu med efterfølgende kaffe. 
Formanden holdt en jubilæumstale, hvor 
han gennemgik lidt af de 100 års historie. 
Mogens Dam fra Klemensker holdt selve 
festtalen. En vellykket aften.

I år 2000 fratrådte uddeler Asger Peder-
sen af helbredsgrunde. Som ny uddeler 
blev ansat Finn Lassen fra Østermarie 
Brugsforening pr. 1. oktober 2000. I 2002 
skiftede foreningen også formand. Efter 
31 år i bestyrelsen, hvoraf de sidste 20 år 
som formand, stoppede Kaj Kofoed sit 
lange og store arbejde for Nyker Brugs-
forening. En anden og kendt person i Ny-
ker, nemlig Frede Christiansen, overtog 
jobbet som formand.

I dag består LOKAL BRUGSEN i Ny-
ker stadig som en veldrevet og solid for-
ening, med god drift og god konsolide-
ring, selvom tiderne bestemt ikke er med 
de mindre butikker her på øen. Hvordan 
tiderne vil udvikle sig er svært at spå om, 
men hvis flere discountkæder finder vej til 
Bornholm, går man nok trange tider i 
møde. 

Men håbet er lysegrønt, siges der, så vi 
må håbe at der stadig en brug for en lokal 
brugsforening i området. Held og lykke 
med arbejdet fremover.
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Formænd

Gårdejer Anton Peter Sode, 10. slg.
  Dyndegård, 1899-1938
Gårdejer Hans Peter Thinggaard, 
 5. & 6. vdg. Saltholm, 1938-1950
Gårdejer Jens Kristian Kofoed, 
 21. slg. Stålegård, 1950-1956
Gårdejer Edvard Koefoed, 
 9. slg. Blæsbjerggård, 1956-1966
Bogholder Poul Arne V. Jensen 
 Mølbæk, Lillebo, 1966-1982
Kaj Kofoed, Yppernelund, 
 1982-2002
Frede Christiansen, Nyker Hoved-
 gade, 2002-

Uddelere

Anton Christian Due, Knudsker,
 1900-1902
Otto Andreas Westh, 1902-1937
Fru Anna Westh, 1937-1939
Oluf Westh, 1939-1970
Fru Inger Westh, 1970-1971
Asger Pedersen, 1971-2000
Finn Lassen, 2000-2004
Jens Peter Kofoed, 2004-2008
Torben Kjøller, 2008-2011 
Torben Severinsen, 2011-

Nyker Brugsforening 1987. Kastrup Luft-
foto. Billedet tilhører Nyker Brugsfor-
ening.  

Dagli Brugsen i 1990’erne. Foto Anita 
Corpas, BM.
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Den 1. marts 1901 havde en kreds af be-
boere i Pedersker Sogn indkaldt til et 
møde på »Kirkemøllen« for at diskutere, 
om man skulle oprette en Brugsforening 
i sognet. Indbydelsen var udsendt gennem 
mejeriet. 

Fremmødet var godt, idet 80 til 90 per-
soner var mødt frem. Interessen for at 
stifte en Brugsforening var stor, og det 
fremgår da også klart af fortegnelsen over 
personer, som med det samme tegnede sig 
som kommende medlemmer. Ikke mindre 
end 66 af de fremmødte indtegnede sig. 
Det var dog ikke alle, der kunne gå ind for 
sagen. H. Sonne, Grubbegård, mente så-
ledes ikke, det var rigtigt at oprette en 
Brugsforening, da »det vil tage Fortjene-
sten fra Kjøbmændene, der i forvejen kla-
rer sig dårligt«. Hvilke købmænd Sonne 
tænkte på, er ikke godt at vide. Pedersker 
By, som vi kender den i dag, eksisterede 
ikke på det tidspunkt, idet området i 1901 
kun bestod af mejeriet, jernbanestationen 
og nogle andre få huse deromkring. Der 
var ingen købmænd på stedet. Derimod 
fandtes der ifølge folketællingen i 1901 
tre »Høkere« i Pedersker Sogn, men de 
var alle bosat i Sømarken. Det kan have 
været dem, han har ment, og som næppe 

heller har haft den helt store daglige om-
sætning, og formentlig kun haft et ringe 
udbud af dagligvarer.

Mange ting er tilsyneladende blevet dis-
kuteret i løbet af mødet. Bl.a. stillede 
Hans Brandt, Kællingeby, det spørgsmål, 
om der ikke samtidig med bygningen af 
Brugsforeningens lokaler, skulle bygges 
en forsamlingssal. Mødet mundede ud i, 
at der blev nedsat et udvalg bestående af 
Anthon Jensen, »Kratlund«, præstegårds-
forpagter Filius Lund, Johan Mortensen, 
»Kællingeby«, Peter Jensen, »Smålyn-
gen«, og Peder Marker, »Kirkemøllen«. 
Dette udvalg skulle arbejde videre med 
sagen.

Den 1. april 1901 var der indkaldt til 
stiftende generalforsamling på »Kirke-
møllen« i Pedersker. På dette møde blev 
et udkast til vedtægter for foreningen ved-
taget, og det blev besluttet at opføre en ny 
bygning til butikslokaler og beboelse for 
uddeleren, dog på betingelse af, at der 
blev tegnet så mange andele af 50 kr. at 
der mindst kom 3.000 kr. ind med det 
samme. Der indmeldte sig straks 100 
medlemmer, og af disse tegnede 43 med-
lemmer sig med det samme for 63 andele 
af 50 kr. = 3.150 kr. Så sagen var klar, der 

kunne bare arbejdes videre med at få byg-
get en ny bygning, således at foreningen 
kunne komme i drift. På denne general-
forsamling blev der også valgt en besty-
relse, som kom til at bestå af følgende syv 
medlemmer:

Avlsbruger Anthon Jensen, Kratlund
Johan Peter Mortensen, 3. slg. 
 Kællingebygård 
Hans Munch, 20. slg. Dammegård
Forpagter Filius Lund, Præstegården
Peter Jensen, Smålyngen
Avlsbruger Andreas Jensen, 
 4. vdg. parcel
Jens Christian Ipsen, 
 25. slg. Slettegård

Foreningen købte en grund af gårdejer 
Johan Peder Rasmussen, 26. slg. Lyng-
gård. Ved skødets underskrivning var 
grunden ikke opmålt, men prisen blev 
anslået til ca. 475 kr., idet man gik ud fra 
en pris pa 950 kr. pr. tønde land.

Et byggeudvalg bestående af Johan Pe-
ter Mortensen, Jens Christian Ipsen og 
Anthon Jensen blev nedsat, og 27. april 
1901 forelå der tre tilbud på byggeriet. La-
veste var fra Chr. Jensen og Janus Hansen 

Pedersker Brugsforening
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i Aakirkeby, om bygning af en hovedbyg-
ning til 5.000 kr. og et udhus til 800 kr. 
Dette tilbud blev antaget. Den 20. juli 
1901 var der rejsegilde, og 20. september 
1901 afholdtes der generalforsamling »i 
de Foreningen tilhørende Lokaler«.

På denne generalforsamling blev de en-
delige love vedtaget, og den siddende be-
styrelse blev genvalgt. Bestyrelsen kon-
stituerede sig derefter med Johan Peter 
Mortensen, Kællingebygård som for-
mand. Der skulle selvfølgelig også være 
en til at passe forretningen, så bestyrelsen 
ansatte Magnus Johannes Ipsen som ud-
deler. Sjovt nok fortæller forhandlings-
protokollen ikke noget om ansættelsen, 
men vi må formode, at han har været an-
sat fra starten. Butikken åbnede dørene 
fredag 8. november 1901.

Alt tegnede således godt, men allerede 
på generalforsamlingen i 1903 var der 
brok i foretagenet. Man kunne ikke blive 
enige om, hvordan regnskabet skulle fø-
res og læses. Tilligemed så det ud til, at 
der var et stort svind i butikken. Det var 
især en skolelærer Petersen, der var util-
freds med regnskabets førelse. Og som 
det ofte går i slige tilfælde, så blev skole-
lærer Petersen valg ind i bestyrelsen, og 
selvfølgelig blev han også valgt til regn-
skabsfører. Uddeler Ipsen måtte selvføl-
gelig også stå for skud, så han valgte at 
sige sin stilling op til fratrædelse 1. no-
vember 1903. Bestyrelsen ansatte derefter 
Johannes Thorn som ny uddeler fra sam-
me dato. Så mente bestyrelsen vel, at al-
ting var såre godt.

Men de skulle blive klogere. Allerede 
ved generalforsamlingen i 1904 gik bøl-
gerne atter højt. Denne gang direkte mel-
lem denne skolelærer Petersen og besty-

relsen. De kunne tilsyneladende slet ikke 
samarbejde om driften af butikken. Lærer 
Petersen blev anklaget for, at han ikke 
kunne samarbejde med gårdejerne i be-
styrelsen. Der blev foreslået en bestyrelse 
udelukkende med husmænd, men det 
kunne man selvfølgelig ikke blive enige 
om. Resultatet var, at hele den gamle be-
styrelse gik af, undtagen skolelærer Peter-
sen. Der blev valgt en ny bestyrelse, som 
kom til at bestå af følgende:

Gårdejer Andreas Laurentius Kofoed,
  6. slg. Krampegård
Gårdejer Marius Andreas Funch, 
 5. vdg. Pilegård
Husmand Mathias Hjorth, Smålyngen
Husmand Hans Jacobsen, Sømarken
Husmand Kristian Hald, Slettegårds
  parcel
Stationsmester Kristian Petersen
Skolelærer F. Petersen

Men det er klart, balladen fortsatte selv-
følgelig. Personen, der var skyld i al bal-
laden, var der jo stadig. Til generalforsam-
lingen i 1905 havde hele bestyrelsen (mi-
nus lærer Petersen) underskrevet en er-
klæring om, at lærer Petersen skulle fra-
træde stillingen som regnskabsfører. Han 
havde tilsyneladende foretaget nogle pri-
vate indkøb til sig selv i Fællesforeningen 
uden om Brugsen. Men da der klart stod i 
vedtægterne: »Bestyrelsens Medlemmer 
maa ikke modtage nogen Provicion eller 
anden Fordel, som ikke er godkendt af Ge-
neralforsamlingen«, fik man alligevel til 
sidst skovlen under skolelæreren, og han 
måtte trække sig ud af bestyrelsen. Der 
meldes så ikke noget om, hvem der over-
tog posten som regnskabsfører.

Salg af »Bayersk Øl og Spiritus«

Et andet forhold, der fra starten kunne 
sætte sindene i kog, var om Brugsforenin-
gen skulle sælge bayersk øl og spiritus. 
Det har været et evigt emne i mange år. På 
den ordinære generalforsamling i marts 
måned 1902, viste der sig en overvejende 
stemning for, at foreningen erhvervede 
næringsbevis til spiritushandel. Men al-
lerede i maj 1902 blev der indkaldt til en 
ekstraordinær generalforsamling, hvor 
spiritushandelen igen blev drøftet. For-
manden og to bestyrelsesmedlemmer var 
imod denne handel, med den begrundel-
se, at der var fare forbundet med spiritus-
forhandling, og at der allerede fandtes et 
spiritusudsalg ¼ mil fra Brugsen. Ved 
afstemningen stemte 47 medlemmer for, 
at foreningen skulle handle med spiritus, 
og 18 medlemmer stemte imod.

Forinden afstemningen havde forman-
den og et bestyrelsesmedlem meddelt, at 
de ville gå af, hvis der blev et flertal for 
forslaget. Men efter afstemningen med-
delte hele bestyrelsen, at den ville gå af. 
Den siddende bestyrelse skulle dog vare-
tage forretningerne, indtil der kunne af-
holdes en ekstraordinær generalforsam-
ling for at få valgt en ny bestyrelse. Den 
ekstraordinære generalforsamling blev 
afholdt 21. juni 1902, og her enedes man 
om, at bestyrelsen skulle blive siddende 
til årsskiftet, hvis fem medlemmer af be-
styrelsen ville arbejde for indførelsen af 
spiritussalg, og de to der var imod skulle 
så stilles frit.

Den 29. december 1902 blev så afholdt 
den tredje ekstraordinære generalforsam-
ling i samme år. Formanden gik af, men 
foreningen kunne nu sælge øl og spiritus, 
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dog med en løftet pegefinger til bestyrel-
sen om, at der ikke måtte sælges noget til 
»saadanne Personer, der bevisligt mis-
brugte Spiritus til Fortæring f. Eks. i 
Brugsforeningens Nærhed, i Vejgrøfter og 
lign., og at der indtil videre kunne nægtes 
Uddeling til saadanne Personer«. Proble-
met dukkede op flere gange i de næste 
mange år.

I 1908 skiftede Pedersker Brugsfor-
ening uddeler. Johannes Thorn sagde sin 
stilling op til fratrædelse til 1. februar 
1908. Stillingen blev opslået ledig, og der 
kom 21 ansøgninger til stillingen. Ud af 
dem valgte bestyrelsen uddeler i Nylars 
Brugsforening Andreas Sommer. Frem til 
Første Verdenskrig i 1914 voksede både 
medlemstal og omsætning. Det gjaldt 
både butiksvarer og grovvarer, så det gik 
rigtig godt for foreningen. I 1912 beslut-
tedes det da også at udvide pakhuset, det 
skete i 1913 og gav noget mere plads.

Udestående fordringer

Et andet problem i disse år var medlem-
mernes store gæld til foreningen. Proble-
met var ikke alene det, at der blev givet 
for stor kredit, men måske snarere, at det 
viste sig meget svært at inddrive den giv-
ne kredit. Dette medførte en beslutning i 
bestyrelsen om, at der til nogle medlem-
mer ikke mere kunne ydes kredit. Yder-
mere skulle der gøres mere for at inddrive 
de udestående fordringer. 

I forbindelse med pakhusudvidelsen 
forsøgte bestyrelsen at indhente noget af 
Brugsens tilgodehavende. En af tilbudsgi-
verne på byggeriet var medlem og havde 
gæld til Brugsen. Bestyrelsen ville antage 
hans tilbud, som i øvrigt var det laveste, 

imod at halvdelen af hans gæld gik af på 
første byggerate, og resten på sidste byg-
gerate. Det ville pågældende tilbudsgiver 
imidlertid ikke gå med til. Derfor gik ar-
bejdet med udvidelsen til næstlaveste til-
budsgiver.

Alt dette bøvl med kritiserede regnska-
ber og for stor kreditgivning, havde selv-
følgelig en negativ effekt på forholdet 
mellem bestyrelse og uddeler, da det jo i 
første omgang var ham, der gav kreditten. 
Så det endte da også med, at uddeler An-
dreas Sommer sagde sin stilling op til 
fratrædelse 1. november 1913. Det økono-
miske mellemværende mellem uddeler 
Andreas Sommer og Pedersker Brugsfor-
ening blev da også først endeligt afgjort i 
1917.

Det skortede imidlertid ikke på ansø-
gere til stillingen som uddeler. Ikke færre 
end 17 personer havde lagt billet ind  
på stillingen. Bestyrelsen valgte Arboe 
Sonne Hansen fra Rønne til ny uddeler fra 
1. november 1913. Han havde været cykel-
handler i Rønne. Det skulle vise sig at 
være et godt valg. Samtidig besluttede be-
styrelsen at ansætte en regnskabsfører og 
kasserer, således at uddeleren kun skulle 
føre det rent daglige regnskab. Stillingen 
fik lærer Georg Reinholdt i Pedersker.

1920’erne

Et par gange under Første Verdenskrig 
mærkede man også i Pedersker til krigens 
finurligheder. I 1916 forpligtede Brugsfor-

Pedersker Brugsforening 5. december 1910. Nr. 3 fra venstre er Chr. A. Holm, Holms-
minde, nr. 5 er fru Sommer, gift med uddeler Sommer, nr. 6 er butiksjomfru Ellen Som-
mer, søster til uddeleren og nr. 7 er uddeler Andreas Sommer. Den lille pige på disken 
er familien Sommers datter. Pedersker Lokalarkiv.
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eningen sig til ikke at sælge brændselsolie 
til fiskere, der solgte fisk til Tyskland eller 
til eksportører, der eksporterede fisk til 
Tyskland. I 1919 meddelte bestyrelsen, at 
der ikke var afholdt den årlige opvejning, 
på grund af den »Spanske Syge«, som ra-
sede på øen lige efter krigen, og som ko-
stede mange dødsfald blandt befolkningen.

Efter Første Verdenskrig og op gennem 
1920’erne, var Pedersker Brugsforening 
inde i en god og stabil periode. Forenin-
gen havde fået en solid og dygtig uddeler, 
og der blev fulgt med tiden både udvendig 
og indvendig med udvidelser og omlav-
ninger, så man hele tiden fulgte med ud-
viklingen i samfundet. I 1926 fik Brugsen 
således indlagt telefon i butikken for en 
pris af 100 kr. om året. 

I 1923 var det igen på det bygnings-
mæssige område, udvidelserne skete. 
Grovvarehandelen krævede mere plads, 
og det medførte, at der blev bygget et nyt 
pakhus. I 1924 tilbød Poulsker Elværk at 
levere elektricitet til Pedersker. Der blev 
afholdt et offentligt møde på Samlingshu-
set, og det blev vedtaget, at man ville 
overvære mødet og eventuelt tegne for-
eningen, dersom betingelserne synes no-
genlunde i orden. I øvrigt må 1924 have 
været et kanon år. Ved generalforsamlin-
gen i 1925 betegnede formanden året 
1924 som foreningens hidtil bedste år. 
Omsætningen havde været 130.000 kr. 
højere end året før. Butiksvarer androg 
293.234 kr. og grovvarer 483.713 kr. Der 
blev udbetalt 10 % i dividende. Så det 
kørte bare som det skulle.

Men bestyrelsen ødslede heller ikke 
med pengene. Uddeler og regnskabsfører 
fik deres kontraktlige løn, som de skulle 
have. Formanden fik 150 kr. om året for sit 

store arbejde. Der blev ikke indgået nogen 
aftale med håndværkere, uden at der blev 
diskuteret priser. Så man passede på pen-
gene. I 1926 fik foreningen opsat en ben-
zinstander, så man også kunne betjene de 
flere og flere biler, der kom i området.

Brugsforenings-Bladet

I 1927 besluttede FDB sig for at udgive et 
fælles blad for alle medlemmer i hele 
Brugsforeningsbevægelsen i Danmark. 
Det skulle være med til at gøre sammen-
holdet og fællesskabet hos medlemmerne 
endnu stærkere end det var. Pedersker 
Brugsforening tegnede sig straks for et 
eksemplar pr. medlem. Foreløbig for et år. 
Medlemsbladet udkom første gang 17. ja-
nuar 1928, og navnet var de første mange 
år »Brugsforenings-Bladet«. Det blev en 
stor succes, og har gennem alle årene væ-
ret et meget læst blad. Bladet skiftede se-
nere navn til »Samvirke«, og ved general-
forsamlingen i år 2000, kunne formanden 
Flemming Kofoed oplyse, at bladet nu 
udkom i knap ½ million eksemplarer, og 
at »Samvirke« med sine ca. 1,2 mio. læ-
sere var Danmarks mest læste magasin.

1930’erne og 1940’erne

Gennem alle år havde Pedersker Brugs-
forening kæmpet en stædig kamp imod 
kreditgivningen. Det havde alle dage gi-
vet gnidninger mellem bestyrelse og ud-
deler, og selvfølgelig også mellem besty-
relsen og de kunder, som skyldte forenin-
gen penge. På et tidspunkt nedsatte besty-
relsen et lille udvalg, som skulle holde øje 
med de udestående fordringer. Der blev 
ligefrem lavet en lille »skyldsbog«, hvori 

man førte nøje regnskab med hvem der 
skyldte hvad, og hvordan man bedst kun-
ne få inddrevet gælden. Om det hjalp syn-
derligt er nok tvivlsomt, det melder histo-
rien ikke noget om. Det var især grovva-
rehandelen, der var den store synder. 

Trods de dårlige tider i 1930’erne gik 
det dog alligevel støt fremad med omsæt-
ningen. I 1938 besluttede bestyrelsen, at 
der måtte udvides for at få mere plads. 
Man vedtog, at der skulle bygges en ny 
fløj langs med hovedgaden mod syd, og 
den gamle bygning skulle udvides mod 
øst. Den gamle uddelerbolig skulle ind-
drages i butiksarealet og bruges til lager-
rum. Der skulle derefter indrettes ny ud-
delerbolig i den søndre ende af den ny 
bygning. Prisen for denne omlavning og 
tilbygning blev anslået til ca. 45.000 kr.

Bestyrelsen planlagde, at den nyindret-
tede butik skulle være færdig til brug 15. 
november 1938, og så skulle der holdes 
indvielse. Medlemmerne blev indbudt til 
et arrangement i to afdelinger, hvor første 
halvdel skulle komme kl. 3 om eftermid-
dagen, og resten kl. 6 om aftenen. Peder-
sker Brugsforening var ved denne lejlig-
hed vært ved en kop kaffe i Samlingshuset. 
Den 16. november var butikken lukket, så 
personalet kunne få sat varer på plads. Den 
17. november 1938 skulle det så være hver-
dag igen, men nu i nye flotte butikslokaler. 
Der kom dog yderligere lidt forsinkelser, 
så det blev først 22. november 1938, hvor 
der hele fungerede, og den nye butik blev 
taget rigtigt i brug. Senere måtte bestyrel-
sen konstatere, at de anslåede byggeom-
kostninger ikke helt slog til. Det endelige 
beløb for byggeriet blev på 56.598 kr.

Om Anden Verdenskrig og besættelsen 
skrives der ikke så meget i foreningens for-
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handlingsprotokol. Men Pedersker Brugs-
forening har selvfølgelig mærket til alle de 
genvordigheder med varemangel, ratione-
ringer og meget andet, som besættelsesti-
den medførte. Trods alt rundede forenin-
gen i 1942 en samlet omsætning på over en 
halv mio. kr., helt nøjagtigt 592.020 kr. 

I 1948 sagde uddeler Arboe Sonne Han-
sen sin stilling op til fratrædelse 1. no-
vember 1948. Han havde været Pedersker 
Brugsforening en fantastisk god og stabil 
uddeler i 35 år. Han havde gennemgået to 
verdenskrige med alle deres problemer, 
nogle slemme isvintre, som gjorde tilførs-
len af varer vanskelig. Han havde i alle 
årene konstant øget omsætningen og væ-
ret gennem flere udvidelser af både byg-
ninger, butik og pakhus. 

Den ny uddeler, som bestyrelsen an-
satte, blev Carl Philipsen, der startede i 
sin stilling 4. november 1948, på stort set 
de samme betingelser, som var gældende 
for Arboe Sonne Hansen. Allerede året 
efter sin ansættelse som uddeler, kunne 
Carl Philipsen glæde sig over en omsæt-
ning på over en mio. kr., helt nøjagtig 
1.318.866 kr.

I 1950 foreslog Carl Philipsen at for-
eningen købte en bil til varetransport, især 
til transport af grovvarer. Men det faldt 
bestemt ikke i god jord. En underskrift-
indsamling blev sat i gang, og 36 medlem-
mer indleverede en skrivelse til bestyrel-
sen imod dette forslag. Man argumente-
rede med, at det ville gå ud over nogle af 
sognets vognmænd, der ville miste en 
indtægt ved kørsel for foreningen. Samti-
dig foreslog disse medlemmer, at afdelin-
gen med grovvarer blev skilt ud fra Brugs-
foreningen og blev en selvstændig for-
ening. Ingen af forslagene blev vedtaget.

50 års jubilæum

Året efter, i 1951, var alt fryd og gammen. 
Pedersker Brugsforening havde 50 års ju-
bilæum. Det skulle selvfølgelig fejres. 
Bestyrelsen besluttede, at der skulle hol-
des en fest i »Kyllingemoderen« i Almin-
dingen lørdag 20. juli 1951. Mærkelig 
dato at fejre jubilæum på, når foreningen 
var stiftet 1. april 1901. Men bestyrelsen 
begrundede det med, at det var en lørdag, 
og at det var den dato, der var nærmest 
datoen for tømmerrejsning på nybygnin-
gen 21. juli 1901. Der blev annonceret i de 
bornholmske dagblade, og interessen må 
siges at have været stor. Ikke færree end 
550 medlemmer og indbudte gæster del-
tog i festen i Almindingen.

På selve festdagen var hovedgaden i Pe-
dersker pyntet med flag, og foran butik-
ken var rejst en æresport. De indbudte 
gæster og gratulanter ankom om formid-
dagen og blev budt på frokost. Kl. 14.30 
afgik der særtog fra Pedersker Station til 
Kristianshøj Trinbræt i Almindingen med 
alle festdeltagerne. En festkomite bestå-
ende af fru Phillipsen, mejeribestyrer 
Bidstrup og dyrlæge Riis stod for arran-
gementet og styrede festen på bedste 
måde. Der var selvfølgelig masser af taler 
og mange sange blev sunget, også sange 
affattet specielt til lejligheden. Vejret var 
det bedste man kunne tænke sig, så efter 
det fælles kaffebord, drog deltagerne ud i 
naturen, hvor man efterfølgende spiste 
den medbragte madpakke. Efter indta-

Interiør fra Pedersker Brugsforening 1939. Første kommis Carl Philipsen i midten (se-
nere uddeler) og ekspedienterne Bohn og Simonsen. Pedersker Lokalarkiv.
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gelse af aftensmaden gik deltagerne igen 
til »Kyllingemoderen«, hvor der blev fe-
stet videre, og hvor der var forskellig un-
derholdning, og hvor »Franks Orkester« 
spillede op til dans. Hjemtransporten 
foregik igen med særtog til Pedersker Sta-
tion med ankomst ved midnatstide. Det 
var en fest der ville noget – den dag havde 
alle glemt hverdagens genvordigheder. 
Bagefter gjorde bestyrelsen op, at festen 
havde kostet 5.500 kr. – de penge var sik-
kert givet godt ud.

Men det blev hverdag igen. Det gik sta-
dig fremad for foreningen og især på sal-
get af grovvarer øgedes handelen betyde-
ligt. Men det medførte hurtigt manglende 
lager- og siloplads. Bestyrelse og uddeler 
mente derfor, at tiden var inde til at bygge 
en silo, og foreslog i 1952, at bestyrelsen 
fik bemyndigelse til at bygge en silo »når 
forholdene taler derfor«. Men det mente 
generalforsamlingen ikke var nogen god 
ide, og forslaget blev nedstemt med 53 
stemmer imod og 21 stemmer for.

Forslaget fra 1950 om anskaffelse af en 
lastbil havde bestyrelsen skubbet foran sig 
længe, vel nok fordi den følte modstanden 
i medlemskredsen mod denne anskaffelse. 
Men ved generalforsamlingen i 1954 sat-
tes køb af en lastbil igen på dagordenen. 
Men det blev prompte nedstemt igen med 
78 stemmer imod, medens 22 stemte for.

Et andet punkt på denne generalfor-
samling fik samme medfart. FDB ville 
gerne i fællesskab med alle de bornholm-
ske brugsforeninger bygge et nyt varehus 
i Rønne. Det skulle finansieres i fælles-
skab af FDB og alle brugserne på Born-
holm, i forhold til deres omsætning i 1951. 
Pedersker Brugsforenings andel ville bli-
ve på 13.900 kr. FDB havde til denne ge-

neralforsamling sendt kredsformand Ha-
rald Brandt Nielsen, Bodilsker, for at fore-
lægge ideen. Han anbefalede varmt for-
slaget, der ville give alle brugsforeninger 
på Bornholm et stort løft. Men general-
forsamlingen sagde nej tak med 67 stem-
mer imod og 44 for forslaget. FDB pres-
sede imidlertid på for at få opført et vare-
hus i Rønne, så dette forslag kom igen på 
dagsordenen ved generalforsamlingen i 
december måned 1956. Her blev forslaget 
vedtaget med 37 stemmer for og 35 stem-
mer imod.

Spørgsmålet om køb af lastbil var imid-
lertid løst ved, at uddeler Carl Philipsen 
selv havde købt en lastbil til udkørsel af 
grovvarer, og året efter, hvor spørgsmålet 
igen var oppe at vende på generalforsam-
lingen, stemte 108 for at foreningen købte 
lastbilen af uddeleren, medens 64 stemte 
imod. Der har altså været mindst 172 
stemmeberettigede medlemmer til stede 
til denne generalforsamling. Det må siges 
at være et stort fremmøde. Man fristes 
næsten til at tro, at bestyrelsen havde væ-
ret ude for at samle jasigere sammen til 
denne generalforsamling. Imidlertid er 
der ingen tvivl om, at der var behov for en 
lastbil til udkørsel af grovvarer og til 
transport af varer fra jernbanen til pakhus 
eller til kunder. Et behov, der blev endnu 
større, da jernbanen i 1955 fjernede side-
sporet fra stationen til pakhuset. Her blev 
der så i stedet anlagt en vej langs nordsi-
den af pakhuset.

Pedersker Brugsforening søgte i 1956 
om næringsbevis, så man også kunne 
sælge varer til ikkemedlemmer. Den 24. 
september 1956 blev Pedersker Brugsfor-
ening en ganske almindelig forretning 
med tilladelse til salg til alle.

På generalforsamlingen i december må-
ned 1959 afgik Wilhelm Kofoed som for-
mand. Wilhelm Kofoed var blevet valgt 
ind i bestyrelsen i 1922 og sad der uaf-
brudt til 1959, som formand fra 1932. 
Med andre ord sad han i 37 år som besty-
relsesmedlem og heraf 27 år som for-
mand. Det må have været en mand, der 
kendte til Pedersker Brugsforening og 
dens udvikling. Wilhelm Kofoed kunne 
dog også afslutte sin tid med tilfredshed. 
Det sidste, han opnåede som formand, var 
en bemyndigelse af generalforsamlingen 
til bestyrelsen, om at arbejde videre med 
planerne om at bygge en silo. For dette 
forslag stemte 31, medens kun fire stemte 
imod. Ny formand blev gårdejer Aksel 
Harald Jensen, 17. slg. Store Hullegård, 
som dog afgik igen i 1964, og blev afløst 
af Arne Nielsen, Smedevang.

Efter generalforsamlingens godkendel-
se om at bygge en silo drøftedes det en 
del, om det skulle være en betonsilo eller 
en, der var opført af træ, samt om hvor 
stor den skulle være. Man besluttede at 
bygge en på størrelse af 10.000 tønder 
korn, og at den skulle opføres i træ. De 
samlede byggeomkostninger beløb sig til 
ca. 40.000 kr. Men dertil kom så anskaf-
felse af forskelligt grej, samt flytning af 
andet apparatur fra pakhuset til siloen. I 
1960 stod siloen færdig og brandforsik-
ringen for samtlige af Brugsforeningens 
bygninger lød pa 717.100 kr., deraf siloen 
på 312.500 kr. – i Pedersker var der nogle 
kvikke hoveder der gav siloen navnet 
»Philipskirken«. Det kunne godt tyde på, 
at uddeler Carl Philipsen havde været en 
stor fortaler for dette byggeri.

Grovvarehandelen på Bornholm havde 
hidtil foregået gennem brugsforeningerne 
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og pakhusforeningerne, men i 1961 opret-
tedes en sammenslutning af brugsforenin-
ger med grovvarer og pakhusforeninger-
ne. Den kom til at hedde »Bornholms Fo-
derstof- og Brugsforeningers Samvirke« 
(B.F.B.S.). Bestyrelsen i Pedersker Brugs-
forening bestemte sig for at tilslutte sig 
denne. Men der skulle først forhandles 
vedtægter og bestemmelser for overtagel-
sen af siloer, pakhuse m.m. Ved en ekstra-
ordinær generalforsamling 23. marts 1965 
blev der givet en udførlig oversigt over 
fordele og ulemper ved en sådan sammen-
lægning. Den nye sammenslutning havde 
i mellemtiden ændret navn til »Bornholms 
Andels Foderstofforretning« (B.A.F.).

Da forslaget blev sat til afstemning 
blandt 63 fremmødte stemmeberettigede 
medlemmer, stemte 39 for, og 18 imod og 
fem stemmesedler var ugyldige. Dette 
gav 68,2 % for forslaget, som dermed var 

forkastet. Da der var tale om en ændring 
i forhold til foreningens vedtægter, skulle 
der 75 % jastemmer til for at få forslaget 
godkendt.

Bestyrelsen mente dog, at Pedersker 
Brugsforening skulle ophøre med hande-
len med grovvarer og gå ind i sammen-
slutningen, så der blev indkaldt til en ny 
ekstraordinær generalforsamling 9. april 
1965. Her redegjorde formanden for be-
styrelsens holdning til sammenslutnin-
gen. Endnu en gang blev forslaget ned-
stemt, og der måtte endnu to ekstraordi-
nære generalforsamlinger til, før det en-
delig lykkedes at få vedtaget forslaget. 
Endelig 4. juni 1965 blev forslaget vedta-
get og 1. juli 1965 blev al grovvarehandel 
overdraget til BAF. En ting skal dog lige 
nævnes, nemlig branden 5. maj 1980. 
Denne morgen nedbrændte siloen, og der 
blev aldrig opført nogen ny.

Samtidig skulle bestyrelsen ud og finde 
en ny uddeler, idet Carl Philipsen havde 
fået tilbudt en stilling indenfor BAF, så 
han havde sagt sin stilling op til fratræ-
delse 15. juni 1965. Der kom 16 ansøgnin-
ger til stillingen. Alle var velkvalificere-
de, men af disse valgte bestyrelsen Gert 
Wulff Hansen, der blev ansat til pr. 1. juli 
1965. Gert Wulff Hansen kom fra en stil-
ling på FDB Rønne afdeling. 

Forretningen blev udvidet og moderni-
seret i 1965. Det havde været drøftet et 
stykke tid, og nu tog bestyrelsen beslut-
ningen. Omlavningen kostede i alt ca. 
110.000 kr., hvoraf de 53.000 kr. gik til 
håndværkerudgifter og de resterende 
57.000 kr. til nyt inventar. Der var i løbet 
af de sidste år kommet flere nye varegrup-
per i Brugsen, som fx manufaktur, isen-
kram, brød, frugt & grønt med mere. Det 
krævede naturligvis plads.

Pedersker Brugsforening med pakhuse 
1949. Bemærk jernbanesporet foran pak-
husbygningerne. Foto Sylvest Jensen, KB.
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Bestyrelsen besluttede også i 1965 at 
Brugsen skulle søge optagelse i den nye 
frivillige kæde inden for FDB. Det med-
førte blandt andet, at regnskabsføringen 
blev overtaget af FDB’s regnskabsafde-
ling, så Brugsens regnskabsfører gennem 
de sidste 14 år, A. Kure måtte gå af. Også 
på generalforsamlingen i 1965 skete der 
noget nyt. Der blev for første gang i Pe-
dersker Brugsforenings historie valgt 
kvinder ind i bestyrelsen, og oven i købet 
to på en gang. 

Den 3. juli 1967 blev momsen indført i 
Danmark og samtidig med det besluttede 
bestyrelsen, at fra samme dato var al han-
del i Pedersker Brugsforening pr. kontant. 
På den efterfølgende generalforsamling 
udtrykte formanden sin tilfredshed med 
overgangen til kontantbetalingen, endelig 
havde man fået indført det, der fra starten 
havde været hele grundlaget for forenin-
gen.

Udbygningen af sommerhusområdet i 
sognet gav naturligvis også en stor frem-
gang i omsætningen i sommerhalvåret. I 
1968 udvidede man igen butiksarealet, og 
i 1969 opstod den situation, at slagter Dell-
gren lukkede sin slagterforretning i byen 
med udgangen af august måned. Skulle 
Brugsen nu også til at sælge slagtervarer. 
Ja nemlig – det blev til endnu en udvidelse 
for at give plads til slagteriafdelingen.

På den efterfølgende generalforsamling 
kunne formanden oplyse, at siden butik-
ken var blevet udvidet og moderniseret og 
der var indført kontant betaling, var om-
sætningen næsten blevet fordoblet. Salget 
havde i det forløbne år været på 1.655.552 
kr. To år senere rundede foreningen de to 
mio. kr.

75 års jubilæum

Så blev der atter fest i Hovedgaden. Pe-
dersker Brugsforening fyldte 75 år. I god 
tid havde uddeleren mindet om forenin-
gens fødselsdag, og bestyrelsen havde 
hensat 5.000 kr. til festligheden. Et fest-
udvalg kom også med forslag til festlig-
holdelsen. Men sådan skulle det ikke bli-
ve. For atter en gang skulle forretningen 
udvides, og denne gang virkelig radikalt. 
Indgangen på facaden ud til Hovedgaden 
gav træk ved kasserne, hvad mange kla-
gede over, så den skulle flyttes. Selve byg-
ningen skulle udvides for at give mere 
plads, men det gav problemer med naboen 
BAF. Hvad gør man så, jo man inddrager 
uddelerens bolig til butiksarealet, og laver 
en ny uddelerbolig i loftsetagen. Ind-
gangspartiet blev flyttet til sydgavlen. Alt 
dette kostede selvfølgelig mange penge, 
så i stedet for en stor fest, besluttede be-
styrelsen sig for en udvidelse af butiks-
arealet og en mindre fest.

Mandag 8. november 1976 var det 75 år 
siden Pedersker Brugsforening åbnede sin 
butik, og lidt sjov i gaden blev det dog til. 
Dagen blev fejret med en reception i Pe-
dersker Samlingshus, og i butikken fik 
kunderne dagen igennem kaffe, tobak og 
slik, og der har sikkert også været ballo-
ner til børnene, ligesom der var nogle 
gode tilbud til kunderne. I dagens anled-
ning var også den gamle »Sladrebænk« 
blevet hentet ned fra loftet og stillet i bu-
tikken. Den har nok vakt minder hos de 
ældre medlemmer.

I begyndelsen af marts 1977 blev det 
nye, udvidede butikslokale taget i brug. 
Butiksarealet var nu på hele 300 kvadrat-
meter. Det var da også en glad formand, 

der på den næste generalforsamling, i 
slutningen af 1977, gjorde status over for-
eningens 75 års virke i lokalsamfundet, 
og han kunne berette om stadig frem-
gang. Det sidste byggeri havde kostet ca. 
300.000 kr.

Formandsskifte og vanskeligere tider 

På generalforsamlingen i 1980 meddelte 
formanden Arne Nielsen, at dette blev 
hans sidste. Arne Nielsen havde siddet i 
bestyrelsen i 16 år, og heraf de 15 år som 
formand. Det var bestemt 16 år, hvor be-
styrelse, og vel mest formanden, havde 
måttet løbe hurtigt for at følge med udvik-
lingen. Den stadig stigende omsætning, 
og det stigende kundetal, havde stillet 
krav til nytænkning. Det havde bestyrel-
sen også vist, at den magtede. Omsætnin-
gen havde nu rundet de fem mio. kr. Til 
ny formand blev valgt Flemming Kofoed, 
Kratlund. 

Flemming Kofoed overtog posten som 
formand, hvor det i samfundet som hel-
hed begyndte at blive sværere tider. Inden 
for brugsforeningsbevægelsen overalt i 
landet, mærkede man disse begyndende 
nedgangstider med faldende omsætning. 
Også på Bornholm gik udviklingen di-
rekte imod de små og mindre butikker 
generelt, og især i de mindre samfund ude 
på øen. Det var også konkurrencen fra de 
store butikker i byerne, der var med til at 
friste kunderne til at handle i disse butik-
ker, når man nu alligevel var i byen. Pri-
serne var jo lavere og sortimentet var me-
get større end i de små butikker.

I 1982 gik Pedersker Brugsforening fra 
det solidariske ansvar, som havde været 
gældende siden foreningen blev stiftet i 
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1901. Nu hæftede medlemmerne kun for 
eget indskud. I 1982 brugte foreningen 
400.000 kr. på endnu et byggeri og om-
lavning af butikken. Der er nogen der si-
ger, at det er i krisetider der skal investe-
res. I 1983 var der ikke penge til udbeta-
ling af dividende, og i 1987 var der et reelt 
underskud i regnskabet. Men omsætnin-
gen fortsatte dog med at stige, godt hjul-
pet af den stigende turistomsætning om 
sommeren. Også lukning af købmand 
Verner Kofoeds butik hjalp på omsætnin-
gen. Døgnbutikken på »Trekanten«, som 
gik under navnet »Minimarked«, lukkede 
også, så efterhånden var Pedersker Brugs-
forening den eneste butik i nærområdet.

I 1991 fandt nogle personer i FDB’s le-
delse ud af, at de bornholmske brugser 
selv skulle til at betale for fragt af varer til 
Bornholm, fordi den udgjorde en betyde-
lig højere udgift end til det øvrige land. 
Heldigvis fandt man få år efter ud af, at 
det måske ikke var så smart, og at det 
ikke rigtig harmonerede med fællesska-
bets ånd. Men denne udgift havde kostet 
Pedersker Brugsforening en del penge i 
ekstra udgifter, hvilket jo ikke fremmede 
likviditeten.

Pedersker Brugsforening 1976. 75 års ju-
bilæet blev fejret ved blot en mindre højti-
delighed. I stedet valgte man at bruge pen-
gene til en ombygning af brugsen. 

Pedersker Dagli’ Brugs i 2001 efter en 
ombygning med vindfang og adgang for 
kørestolsbrugere. Foto Jens Erik Larsen, 
Bornholms Tidende. Pedersker Lokalar-
kiv.
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Den 25. juni 1996 døde uddeler Gert 
Wulff Hansen pludselig, kun 58 år gam-
mel. Sammen med sin hustru Birte, havde 
de været uddelerpar i 30 år. En periode, 
som Brugsen kunne være yderst tilfreds 
med, og havde nydt godt af. Stillingen 
blev opslået ledig, og bestyrelsen ansatte 
uddeler Per Birk, som kom fra en uddeler-
stillig på Anholt.

DAGLI’ BRUGSEN i Pedersker levede 
videre. I 2001 kunne foreningen fejre sit 
100 års jubilæum. Ud over at festligholde 

begivenheden, udgav foreningen en bog 
om »Pedersker Brugsforening gennem 
100 år«, som man havde fået den dygtige 
lokalhistoriker Povl Erik Munk til at skri-
ve. En bog som jeg stærkt kan anbefale, 
idet den giver en grundig beskrivelse af 
historien om Brugsen og dens personer, i 
op- og nedgangstider i disse 100 år. Med 
Povl Erik Munks tilladelse er det fra den-
ne bog, en del af historien om Pedersker 
Brugsforening er hentet til denne artikel.

Brugsen i Pedersker eksisterer stadig, 

hvor længe den gør det ved ingen. Vi har 
lov til at håbe, at den kan få lov til at be-
tjene beboerne i sognet et stykke tid end-
nu. Men konkurrencen er benhård, og det 
kræver, at medlemmerne lægger en større 
andel af deres indkøb i deres lokale butik. 
Ikke kun det de glemte at få med, da de 
var i byens store butikker for at købe ind.

Formænd

Gårdejer Johan Peter Mortensen, 3. slg. 
Kællingebygård, 1901-1904

Gårdejer Andreas Laurentius Kofod, 
 6. slg. Krampegård, 1904-1908
Jens Nielsen, Enghave, 1908-1909
Andreas Brandt, Højlund, 1909-1914
Gårdejer Axel Christian Due, 12. slg.
  Store Myregård, 1914-1920
Gårdejer Rasmus Madsen, 4. vdg.
  Aspesgård, 1920-1922
Maler J. A. Falck, Slettegårds Parcel,
  1922-1932
Wilhelm Kofoed, Sømarken, 1932-1959
Gårdejer Axel Harald Jensen, 17. slg.
  Store Hullegård, 1959-1964
Arne Nielsen, Smedevang, 1964-1980
Flemming Kofoed, Kratlund, 
 1980-2014   
Christian Lund, St. Gadegård, 
 Pedersker 2014-

Uddelere

Magnus Johannes Ipsen, 1901-1903
Johannes Thorn, 1903-1908
Andreas Sommer, 1908-1913
Arboe Sonne Hansen, 1913-1948
Carl Phillipsen, 1948-1965
Gert Wulff Hansen, 1965-1996
Per Birk, 1996-

Uddeler Gert Wulff Hansen i en nyindrettet grønt & frugtafdeling i 1987. Foto Thor 
Kristoffersen, Bornholms Tidende. Pedersker Lokalarkiv.
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På et møde hos smed Christian Hansen 
13. februar 1901, som var arrangeret af 
mænd fra forskellige egne af Rø Sogn, 
blev det besluttet, at der skulle oprettes en 
brugsforening. I dette møde deltog 90 
personer, hvilket må siges at være en gan-
ske stor mødedeltagelse, og det vidner 
om, at der har været stor interesse.

Af disse 90 personer indmeldte de 78 
sig med det samme. Der blev også valgt 
en bestyrelse, som skulle arbejde videre 
med det forberedende arbejde, såsom at 
udarbejde vedtægter for foreningen, samt 
undersøge de muligheder som fandtes i 
sognet for enten at leje et egnet lokale el-
ler eventuelt købe en ejendom, som kunne 
anvendes til butik. Bestyrelsen kom til at 
bestå af følgende syv personer:

Gårdejer Lars Christian Munch, 
 25. slg. Maegård
Laurits Madvig, Kildevang
Avlsbruger Hans Peter Henriksen, 
 4. slg. grund
Gårdejer Carl Rømer Nørregård, 
 6. slg. Nørregård
Gårdejer Niels Peter Hansen Krøjer, 
 21. slg. Krogegård
H. Lind, Dalehuset

Skovfoged Frederik Lærkesen, 
 Rø Plantage

Den syv mand store bestyrelse valgte 
skovfoged Frederik Lærkesen til for-
mand. Der forelå allerede forskellige til-
bud til den nystiftede forening angående 
lokaler og uddeler. Bager Jensen, Røbro 
havde tilbudt foreningen, at den kunne 
leje eller købe hans lokaler og bruge dem 
som butik, samtidig med at han selv til-
bød at være uddeler. Sandemand Hans 
Mathias Hansen havde tilbudt, at forenin-
gen kunne leje hans sted, kaldet for »Ka-
ren Madsens«, og anvende det til butik. 
Der var samtidig kommet et tilbud fra 
frøken Anna Larsen i Gudhjem om, at 
hun gerne ville påtage sig at være forenin-
gens uddeler.

Den 23. februar 1901 blev der holdt be-
styrelsesmøde på »Dalehuset«. På dette 
møde gennemgik bestyrelsen et udkast til 
vedtægter. Et udvalg af bestyrelsen, be-
stående af Lærkesen, Munch og Madvig, 
havde sammen med snedker Holm, været 
ude og bese sandemand Hansens ejendom 
og foretaget en foreløbig forhandling med 
ham om vilkårene for at leje ejendom-

Rø og Omegns Brugsforening
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men, uden at man var nået til enighed. 
Snedker Holm havde samtidig set på, 
hvad der skulle laves af inventar, for at 
lokalerne kunne anvendes som butik. Han 
meddelte, at det ville være en udgift på 
175 kr. Der var også indkommet et tilbud 
fra købmand Jensen, Røbro, gående ud 
på, at foreningen kunne få lov til at købe 
hans ejendom. Som man kan se, havde 
bestyrelsen altså flere tilbud at behandle, 
og der blev da også foretaget flere under-
søgelser og forhandlinger, uden at der dog 
med det samme kom noget resultat ud af 
anstrengelserne.

Bestyrelsen havde en drøftelse med frk. 
Anna Larsen i Gudhjem, angående hendes 
tilbud om at være uddeler. Man havde set 
på de anbefalinger, hun havde fremskaffet, 

og ligeledes havde man set på den sikker-
hedsstillelse, hun skulle kunne fremskaffe.

 Men der skulle jo også penge til for at 
starte en forening. Bestyrelsen havde 
forespurgt forskellige private angående 
lån af kapital, men uden held. Kun banken 
ville gå ind med et lån til foreningen, og 
da det beløb ikke kunne række til køb af 
ejendom, enedes bestyrelsen om foreløbig 
at leje sandemand Hansens sted og starte 
Rø og Omegns Brugsforening med bu-
tikslokaler der. Man var også blevet enige 
med sandemand Hansen om en husleje på 
140 kr. om året.

Med disse foreløbige resultater indkald-
te bestyrelsen til en generalforsamling 15. 
marts 1901 på Rø Skole. Formanden af-
lagde beretning om, hvad bestyrelsen 

havde foretaget sig i den måneds tid, der 
var gået siden foreningen var stiftet. For-
eningens vedtægter blev vedtaget. Det 
blev også besluttet, at den foreløbige be-
styrelse, som blev valgt på den stiftende 
generalforsamling, skulle fortsætte som 
bestyrelse. Yderligere blev det vedtaget at 
udarbejde en liste over de medlemmer, 
som var ejer af heste og vogn, idet disse i 
starten på skift skulle hente varerne gratis 
i Gudhjem til foreningen.

Således blev de formelle beslutninger 
truffet på denne generalforsamling. Nu 
kunne man begynde uddelingen af varer 
til foreningens medlemmer. Op til for-
eningens start var der fremsendt vareprø-
ver og prislister fra både købmand Ex-
steen i Rønne og fra Nordlandets Han-
delshus i Allinge. Bestyrelsen besluttede, 
efter at have gennemgået prøver og priser, 
at foretage sine indkøb af varer hos Ex-
steen i Rønne.

Bestyrelsen havde også fået lavet en 
kontrakt med frk. Anna Larsen om at 
være foreningens uddeler. Anna Larsen 
meddelte, at hun ikke kunne stille den 
sikkerhed på 1.000 kr., som det var for-
langt, hun kunne kun skaffe sikkerhed for 
700 kr. Det accepterede bestyrelsen, An-
na Larsen indbetalte 100 kr. kontant som 
sikkerhed, samtidig med, at »6 Vederhæf-
tige Mænd stillede betryggende Selv-
skyldnerkaution for hver 100 Kr.«. Anna 
Larsen skulle have 4½ % af omsætningen 
i løn. Medlem af bestyrelsen, Lars Chri-
stian Munch, påtog sig at være kasserer.

Åbning af udsalget

Den 20. april 1901 åbnede Rø og Omegns 
Brugsforening sin butik i lokalerne i san-

Rø og Omegns Brugsforening i august 1905 efter at bygningen i sommerens løb var 
blevet udvidet vestpå med et fag samt en port. Bygningen havde også fået nyt tag i som-
merens løb. Hvem personerne på billedet er, vides ikke. Uddeleren frk. Anna Larsen, 
kan være den ene, den anden en butiksjomfru. Udsnit af postkort.
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demand Hansens ejendom, som senere 
kom til at hedde »Karens Minde«, og som 
lå inde i byen mellem det senere afholds-
hotel og stationsbygningen. 

At de mennesker, som var sat til at ad-
ministrere foreningens penge, var nøj-
somme, vidner følgende om. Der var 
kommet en anmodning fra Anna Larsen, 
om foreningen ville bevilge tapetpapir til 
den bedste stue, imod at hun selv ville 
sætte det op. Det blev vedtaget, at hun paa 
»Foreningens Regning maatte købe 6 
Ruller Tapetpapir til 30 Øre pr. Stk«.

På et bestyrelsesmøde 6. juli 1901 blev 
skolelærer Kierkegaard fra Rø Skole an-
sat som foreningens regnskabsfører og 
forretningsfører. For dette arbejde skulle 
han have 1 % af omsætningen i løn for at 
være regnskabsfører, og ¼  % af omsæt-
ningen for at være forretningsfører. På 
generalforsamlingen 19. juli 1901 blev 
gårdejer Lund, Brøddegård, og Martin 
Kjøller valgt som revisorer.

Brugsforeningen afholdt sin ordinære 
generalforsamling 30. januar 1902, hvor 
resultatet for den første periode af for-
eningens historie blev gennemgået. Regn-
skabet for perioden 20. april til 31. decem-
ber 1901 udviste en omsætning på 13.255 
kr. Der blev udbetalt 5 % i dividende. 

Det blev også vedtaget at indmelde for-
eningen i Fællesforeningen for Danmarks 
Brugsforeninger, og man bestemte, at va-
rekørsel til brugsforeningen fremover 
skulle udbydes i licitation. Det blev gård-
ejer Christian Nielsen, Stenbygård, der 
som den lavestbydende fik kørslen. Han 
skulle have 2,35 Kr. pr. læs á 1500 pund, 
afhentet i Gudhjem. Med i denne pris var, 
at han skulle tage den tomme emballage, 
samt de indsamlede æg med fra brugsfor-

eningen til Gudhjem. Bestyrelsen havde 
også på denne generalforsamling et punkt 
på dagsordenen som hed »Bayerskøldrik-
ning i Uddelerlokalerne«. Jeg er ikke klar 
over, om det har været et problem med 
umådeholdent drikkeri af øl i brugsfor-
eningens lokaler, eller om det blot har væ-
ret et udslag af den tids afholdsbevægelse 
eller den stærke missionsbevægelse i sog-
net, som har givet anledning til punktet 
på dagsordenen. Men det, der fik mig til 
at tage dette emne med i historien, var det 
resultat, der kom ud af drøftelserne, og 
som blev ført til protokols således: »Det 
blev vedtaget, at Brugsforeningens Med-
lemmer, samt ikke Medlemmer, i Følge 
med et Medlem, kun må drikke en Bayer 
ad Gangen i Uddelerlokalerne«. Det må 
være skriftføreren, der har formuleret sig 
lidt akavet, men det hører til sjældenhe-
derne, at man drikker mere end en øl ad 
gangen. Men den skal nu nok bare forstås 
rigtigt.

Køb af ejendom

Køb af egen ejendom spøgte stadig i be-
styrelsens hoveder. Da der kom et nyt til-
bud om at købe bager Jensens ejendom i 
Røbro, tog bestyrelsen beslutning om at 
undersøge, hvilke muligheder der nu fand-
tes, for at overtage denne ejendom. Det 
fremgår, at drøftelserne angående købet er 
ført med »Gårdejer Markman, Østerlars«. 
Det har muligvis været ham, der har ejet 
stedet. I hvert fald var det ham, der fik 
pant i ejendommen af foreningen.

På en ekstraordinær generalforsamling 
fredag 7. marts 1902, besluttedes det at 
bemyndige bestyrelsen til at købe ejen-
dommen for 4.500 kr. med ca. 500 kr. i 

udbetaling. Torsdag 19. marts 1902 flyt-
tede Rø og Omegns Brugsforening ind i 
de ny lokaler i deres egen ejendom ved 
Røbro. På dette sted har foreningen siden 
drevet sin forretning.

Det blev dog hurtigt klart, at der måtte 
en udvidelse af bygningerne til, for at 
man kunne klare udleveringen af varer. 
På generalforsamlingen 30. januar 1905 lå 
derfor to forslag, som man skulle tage 
stilling til. Det første gik ud på at lade 
opføre et vareskur i gården, hvor der i den 
østre ende skulle være hestestald. Det an-
det forslag gik ud på »at bygge 4 Alen til 
Butikken i Hovedbygningens Vestre Ende, 
samt bygge en lukket Port, hvorfra Va-
rerne kunne hejses op paa Loftet eller 
føres ned i Kælderen«.

Et flertal af medlemmerne stemte for, at 
det var forslag nr. to, som skulle iværk-
sættes, og byggeriet skulle udføres så hur-
tigt som muligt. Det blev samtidigt vedta-
get at lade den store ovn i bageriet rive 
ned, da det ikke havde været muligt at 
udleje bageriet. Det blev snedker Holm 
som den lavestbydende, der skulle opføre 
tilbygningen, og det blev snedker Jens 
Hansen, der for 150 kr. skulle fremstille 
inventaret. Lørdag 14. april var Lærkesen 
og Holm i Gudhjem for at købe materialer 
til byggeriet. Hos købmand Brandt blev 
indkøbt cement og brædder, mens tøm-
meret blev købt hos savmøller Jensen. Der 
skulle bruges 3.300 cementtegl, og disse 
blev købt på Cementfabrikken i Nexø. 
Bygningsudvidelsen blev udført i somme-
ren 1905 og blev afleveret til bestyrelsen i 
august måned. I regnskabsprotokollen er 
et udførligt og specificeret regnskab over 
udgifterne i forbindelse med byggeriet, 
der samlet beløb sig til 1.596 kr. En opgø-
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relse 1. januar 1906 viste, at foreningen 
havde 154 medlemmer, 102 medlemmer 
havde egen husstand, og af disse havde 82 
handlet for mere end 25 kr.

Forsamlingslokale

I 1906 besluttede man at indrette et for-
samlingslokale i den »Østre Længe«, som 
skulle lejes ud. Betingelsen var dog, at der 
ikke måtte nydes spiritus ved selskabelige 
sammenkomster, og at der ikke måtte af-
holdes »Baller«. Der blev åbenbart indret-
tet to forskellige lokaler, i det som frem-
over kaldes for »Forsamlingshuset«. Der 
blev nemlig vedtaget priser for udlejning 
af disse »Sale«. Det kom til at koste 3 kr. 
pr. gang at leje det store lokale om vinte-
ren, og 2 kr. pr. gang om sommeren. Det 
lille lokale kunne lejes for 1½ kr. pr. gang 
om vinteren og for 1 kr. pr. gang om som-
meren. Der var dog en undtagelse, hvis 
der ved møder forlangtes entre, så kostede 
det 2 kr. ekstra at leje lokalet, dog ikke 
hvis mødet var af oplysende karakter eller 
var »et religiøst foredrag«. Indretning af 
Forsamlingshuset kom til at koste for-
eningen 980,77 kr. Der blev indgået aftale 
med uddeler Anna Larsen om, at hun 
skulle have 1 kr. om vinteren for den sto-
re sal, og 65 øre for den lille sal til rengø-
ring, varme og belysning. Det var godt 
nok ikke meget.

Den 1. januar 1909 udarbejdes igen en 
opgørelse over medlemmerne. Foreningen 
havde da 218 medlemmer fordelt på 24 
gårdejere, 113 husmænd og andre, 12 ind-
siddere, 69 uden egen husstand (tyende 
mm.) Det skal bemærkes, at en indsidder 
er en gammel benævnelse for en person 
med egen husstand, der bor til leje hos en 

gård- eller husmand, i et jordløst hus, uden 
at have fast arbejde hos vedkommende.

I 1909 arbejdedes der med planer om 
igen at flytte butikken ind til stationsbyen. 
Beliggenheden skulle være et sted i nær-
heden af den ny jernbanestation. Det blev 
dog aldrig til andet end snak.

I stedet begyndte bestyrelsen at tænke 
på en udvidelse af »Forsamlingshuset«. 
Flere forslag var fremme, men det, der 
vandt fremme, var et forslag, som gik ud 
på at nedrive den gamle forsamlingsbyg-
ning, og i stedet for lade opføre »en helt 
ny Vinkelbygning, gående fra Hovedbyg-
ningens østlige Ende og sydpå langs med 
Brommevejen, 4 Alen fra denne«. Besty-
relsen havde ladet snedker Jens Hansen 
lave tegninger og give et overslag over 
prisen på at opføre tilbygningen. Dette 
overslag besluttede bestyrelsen sig for at 
fremlægge for medlemmerne på en eks-
traordinær generalforsamling 6. decem-
ber 1909. Her fik bestyrelsen frie hænder 
til at lade opføre tilbygningen ved Brom-
mevejen, og der skulle indhentes tilbud på 
arbejdet. Der kom dog kun et tilbud på 
opførelsen, og det var fra savskærer Jen-
sen i Gudhjem, det lød på 5.735 kr., et til-
bud som bestyrelsen ikke kunne tage 
imod. Bestyrelsen prøvede derfor igen på 
at få indhentet flere tilbud, men det lyk-
kedes ikke.

Efter endnu en generalforsamling, hvor 
det igen blev vedtaget, at der skulle byg-
ges, aftalte bestyrelsen med snedker 
Holm, at han skulle opføre tilbygningen. 
Den 5., 6. og 7. juli 1910, samtidig med 
optællingen, flyttede man butikken ind i 
de nyindrettede lokaler, som ved tilbyg-
ningen var blevet betydeligt udvidede. Det 
var blevet til den flotte vinkelbygning, 

som vi kender fra mange ældre billeder, og 
som nogenlunde ligner bygningen i dag. 
Hele herligheden kom til at koste 4.255,89 
kr. Bestyrelsen meddelte, at foreningen på 
grund af den ny lov om handel med spiri-
tus, var ophørt med at sælge »Bayersk Øl 
og Frugtvin« pr. 1. januar 1913. 

Ballade med uddeleren, ny uddeler

I foråret 1913 opstod der splid i bestyrel-
sen angående uddeler Anna Larsen. Det 
var noget, der havde stået på igennem læn-
gere tid. Nogle mente, at Anna Larsen 
skyldte foreningen for mange penge, og at 
hun havde for meget udestående hos med-
lemmerne, ja det hele bundede i grunden 
helt tilbage til foreningens start, hvor ikke 
alle kunne gå ind for, at hun kunne nøjes 
med det lille beløb i sikkerhed, som hun 
stillede dengang. Denne utilfredshed blus-
sede nu ud i lys lue. På et bestyrelsesmøde 
1. april 1913 besluttede et flertal i bestyrel-
sen at afskedige Anna Larsen til fratræ-
delse 1. juli 1913. Bestyrelsen var splittet, 
Ferdinand Holm, Hans Kofoed, Herman 
Hansen og Hans Peter Henriksen ville 
fyre uddeleren. Georg Johansen og Carl 
Rømer, Nørregård, undlod at stemme, me-
dens skovfoged Lærkesen stemte imod.

Denne beslutning skabte røre i med-
lemskredsen, og 16 medlemmer forlang-
te, at man indkaldte til en ekstraordinær 
generalforsamling. Her udtalte et stort 
flertal deres fulde tilfredshed med Anna 
Larsen. (Det har måske været alle dem, 
som skyldte mange penge). Formanden 
oplyste, at begrundelsen for afskedigelsen 
var den ringe kaution, en generel util-
fredshed, og at hun ikke længere var plad-
sen voksen. Se det var da rene ord for 
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pengene. Denne udtalelse blev kraftigt 
imødegået af forsamlingen, og ved en af-
stemning var der et stort flertal for, at 
Anna Larsen skulle blive i pladsen, idet 
88 stemte for Anna Larsen, medens kun 
17 stemte for at hun skulle fyres.

Derefter nedlagde Ferdinand Holm, H.P. 
Henriksen og Herman Hansen deres plad-
ser i bestyrelsen, idet de følte, at denne 
afstemning var udtryk for en klar mistillid 
til de i bestyrelsen, der ville have Anna 
Larsen afskediget.  Det kan man i grunden 
godt give dem ret i. Generalforsamlingen 
måtte så vælge tre nye medlemmer til be-
styrelsen, og man valgte gårdejer Søren 
Kattrup Dam, Offergård, gårdejer Laurits 
Peter Funch, Bondegård og skolelærer R. 
Sommer. På et bestyrelsesmøde umiddel-
bart efter valgte bestyrelsen skolelærer 
Sommer som ny formand.

Men det har nu nok alligevel gået frk. 
Anna Larsen på, for 15. december 1914 
sagde hun sin stilling op til fratrædelse 1. 
april 1915. Pladsen blev opslået ledig, og 
annonceredes i de bornholmske dagblade. 
Der nævnes ikke noget om, hvor mange 
ansøgere der var kommet, men blot at 
man på et bestyrelsesmøde 25. januar 
1915 havde besluttet at ansætte sadelma-
ger Julius Rønne, Gudhjem, som ny ud-
deler fra 1. april 1915. Julius Rønne ind-
betalte 1.000 kr. som sikkerhed, og som 
yderligere sikkerhed ville otte solide kau-
tionister hver garantere for 375 kroner. 
Bestyrelsen enedes også med Julius Røn-
ne om, at butikken skulle holdes åben fra 
kl. 6 om morgenen til kl. 19 om aftenen, 
dog skulle der om fredagen holdes åbent 
til kl. 20, medens der om lørdagen først 
måtte lukkes kl. 21. Det er vel der, vi snart 
er igen i dag.

Rø Brugsforening ud- og indvendig efter den store udvidelse i 1910. Det er uddeler 
Anna Larsen, som er ved at udmåle et stykke stof. Sådan så brugserne ud dengang, 
overfyldte med en mængde varer hængt op under bjælkerne. Spidsnæsede sko og støv-
ler, kasketter og spejle. I isenkramafdelingen bagerst i butikken stort udvalg af kopper 
og tallerkner. Postkort, foto Ch. L. Sundbøll, Rønne.
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1915 blev året, hvor brugsforeningen 
byggede en ny lager- og pakhusbygning. 
På en ekstraordinær generalforsamling 
vedtog medlemmerne enstemmigt, at den 
skulle opføres i løbet af sommeren, og at 
arbejdet skulle sendes i licitation. Der 
indkom ti tilbud på opførelse af bygnin-
gen. Lavestbydende var bygmester Jørgen 
Jensen fra Aarsballe, og det blev da også 
ham, der fik lov til at udføre arbejdet. 
Bygningen blev færdig i september må-
ned og den kostede 4.550 kr. 

Uddelerskifte igen

I 1917 skiftede foreningen igen uddeler. 
Gennem et stykke tid havde bestyrelsen 
givet flere påtaler til Julius Rønne angå-
ende hans alt for store gæld til foreningen. 
I februar måned sagde han sin stilling op 
til fratrædelse 1. maj 1917. Bestyrelsen 
tog opsigelsen til efterretning og opslog 
stillingen ledig. Der indkom 31 ansøgnin-
ger, så der var virkelig noget at vælge 
imellem. Bestyrelsen besluttede enstem-
migt at antage købmand H. A. Mortensen 
fra Rønne som ny uddeler fra 1. maj 1917.

I 1919 havde bestyrelsen igen planer om 
modernisering af butikken samt en ny til-
bygning. Planerne var så langt fremskred-
ne, at bestyrelsen havde fået lavet tegnin-
ger og overslag over tre mulige løsninger. 
En der gik ud på en nedrivning og nybyg-
ning af hele butikken. En der gik ud på, at 
butikken skulle flyttes til den østre byg-
ning, og at der skulle indrettes uddelerbo-
lig i den vestre ende. Et tredje forslag, som 
gik ud på at beholde butikken i den vestre 
ende og lave en tilbygning mod syd fra 
den vestlige ende af butikken. Bestyrelsen 
fik dog kolde fødder, og man besluttede at 

udsætte byggeriet, på grund af de usikre 
tider lige efter Første Verdenskrig.

Den 1. marts 1924 købte Rø Brugsfor-
ening naboejendommen af skomager Ak-
sel Pihl for 14.000 kr. Købet skete for at 
sikre foreningen mere plads, dels ved at 
etablere uddelerbolig i denne ejendom, og 
dels ved at sikre sig den tilhørende byg-
gegrund for fremtidens udvidelser. I 1925 
skiftede Rø Brugsforening igen uddeler. I 
december måned kom der en opsigelse fra 
uddeler H. A. Mortensen. Han ville fra-
træde til 1. marts 1925. Bestyrelsen aver-
terede pladsen ledig i de bornholmske 
aviser, og der indkom igen ikke færre end 
31 ansøgere. Ud af disse mange kvalifice-
rede ansøgere, valgte bestyrelsen kommis 
Lars Peter Hansen, ansat i Svaneke Brugs-
forening, som ny uddeler. Han skulle star-
te 1. marts 1925. Samme år blev der også 
installeret benzintank på pladsen foran 
brugsforeningen, jo, det gik fremad!

25 års jubilæum

Så kom jubilæumsåret 1926. Bestyrelsen 
havde valgt at markere festlighederne på 
åbningsdagen 20. april. Medlemmerne 
var indbudt til en festlig aften i forenin-
gens egne lokaler, og ca. 125 personer 
deltog denne aften. Blandt de mange gæ-
ster var også foreningens første uddeler, 
frk. Anna Larsen, som fik mange rosende 
ord for sin indsats i de første svære år af 
foreningens historie. Samtidig hyldede 
forsamlingen en af de mænd, som havde 
været aktiv lige fra starten, og som stadig 
var med i bestyrelsen. Det var skovfoged 
F. Lærkesen, han havde i alle 25 år været 
med i bestyrelsen, de første tre år som 
formand og de sidste 20 år som forenin-

gens kasserer. Også Lærkesen fik megen 
rosende omtale for sin store indsats.

Den 7. marts 1928 var der for første 
gang en revisor fra den nyoprettede Revi-
sionstjeneste i FDB til stede, for at revi-
dere foreningens regnskaber. 

Rø Brugsforening og  
ny butiksbygning

Bestyrelsen havde besluttet, at der skulle 
lægges nyt tag over den gamle butik, men 
ved en nærmere undersøgelse viste det 
sig, at taget, og bygningen i det hele taget, 
var i så ringe tilstand, at det næppe kunne 
betale sig at reparere på den. Derfor fik 
bestyrelsen på en ekstraordinær general-
forsamling bemyndigelse til at lade op-
føre en ny bygning. De besluttede at flyt-
te butikken over i forsamlingssalen i for-
bindelse med den ordinære optælling af 
varelageret, således at salg af varer kunne 
foregå herfra, så længe byggeriet stod på.

Men Bornholms Amt blandede sig i sa-
gen. Amtets vejinspektør meddelte, at 
man ikke kunne få lov til opføre den ny 
bygning på den gamle bygnings fodmur. 
Bygningen skulle ved nybyggeri flyttes ti 
meter tilbage fra vejens midte. Efter at 
vejinspektøren havde været oppe at se på 
forholdene, sendte foreningen en fornyet 
ansøgning til Bornholms Amt, om tilla-
delse til at lægge nybygningen på samme 
sted som før, med den begrundelse, at der 
ellers ikke kunne blive plads til nogen or-
dentlig bygning. Den 6. august 1931 var 
Bornholms Amts Vejudvalg, med amt-
manden og vejinspektøren i spidsen, oppe 
at besigtige forholdene. Vejudvalget gav 
da den fornødne tilladelse til at opføre 
bygningen på den gamle fodmur, ud fra 
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den erkendelse, at der ellers ikke var plads 
til at opføre bygningen med den rigtige 
afstand fra vejens midte. Rø Brugsfor-
ening skulle dog som kompensation købe 
et stykke jord af Rø Præstegårds jorder på 
330 m2, som skulle bruges til en udvidelse 
af vejen. Bestyrelsen forhandlede med 
menighedsrådet og fik lov til at købe jor-
den for 35 øre pr. m2.

Bestyrelsen var samlet 2. oktober 1931. 
På dette møde afleverede snedker Pihl 
byggeriet som værende færdigt. Den sam-
lede pris for hele byggeriet kom op i 
12.632 kr. Det er inden for disse ydre ram-
mer, Rø Brugsforening har fungeret si-
den, bortset selvfølgelig fra en del æn-
dringer og omlavninger som udviklingen 
nu har krævet.

Den 1.april 1933 løste Rø Brugsfor-
ening næringsbrev, således at der fra den-
ne dato også kunne handles med ikke-
medlemmer.

Anden Verdenskrig og  
efterkrigsårene

Anden Verdenskrig og årene efter var 
præget af stagnation i omsætning og ind-
tjening. Som en naturlig følge af den store 
varemangel, med efterfølgende ratione-
ring af mange varer, var perioden præget 
af mange besværligheder og kun få akti-
viteter. 

I året 1952 købte foreningen dog egen 
lastbil, så man selv kunne hente varer og 
foderstoffer hjem. Det blev en Bedford på 
fire tons til en pris af 20.000 kr. Der blev 
også i 1952 indrettet en viktualieafdeling 
i butikken, en følge af, at veterinærmyn-
dighederne havde besigtiget forholdene 
og meddelt bestyrelsen, at man ikke måt-
te forhandle fedevarer og ferskvarer, før 
forholdene var bragt i orden. Omsætnin-
gen i 1952 kom op på 971.291 kroner. 
Heraf var der for 513.534 kr. butiksvarer 

og for 457.756 kr. grovvarer. Dividenden 
var på 4 %. 

På generalforsamlingen 8. december 
1953 gav medlemmerne deres tilslutning 
til, at der skulle opføres et varehus i Røn-
ne. 38 stemte for, medens 12 stemte imod. 
Brugsforeningernes kredsrepræsentant 
på Bornholm, Harald Brandt Nielsen,  
Bodilsker, var til stede og redegjorde for 
»De bornholmske Brugsforeningers Ma-
gasin«, BF-Magasinet, som skulle etable-
res på Store Torv i Rønne. Rø Brugsfor-
enings andel i dette tiltag ville blive på 
10.000 kr.

57 år efter at Rø Brugsforening var stif-
tet, besluttede man at ansøge Rø Sogne-
råd om tilladelse til, at man måtte handle 
med stærke drikke. I alle de mange år 
havde man ikke kunnet købe spiritus i 
foreningen, men også det var tiden nu lø-
bet fra.

Rø Brugsforening i foråret 1930. Bemærk benzinstanderen, der blev installeret i 1925. Udsnit af postkort.
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Modernisering og selvbetjening

På en ekstraordinær generalforsamling 9. 
maj 1960 gav medlemmerne deres tilslut-
ning til en omfattende modernisering af 
butikken, samtidig med at den skulle la-
ves om til en selvbetjeningsbutik. Forny-
elsen skal ses i lyset af den store omvælt-
ning, der skete i dansk detailhandel i de 
år. Danmark, og dermed også Bornholm, 
red med på en bølge af fuld beskæftigelse 
og en varerigelighed i butikkerne, som 
aldrig var set før. Masser af nye varer fra 
udlandet så dagens lys. Alting var afvejet 
og blev solgt i strålende indpakninger. De 
gamle betjeningsbutikker, hvor alting 
blev vejet op og langet over disken, var 
færdige. Det ræs om kunderne, måtte Rø 
Brugsforening selvfølgelig også deltage i. 
Det var en tvingende nødvendighed. 

Men her startede måske nok vejen mod 
enden for de små butikker og således også 
for Rø Brugsforening. Enten man ville det 
eller ej, var det en uafvendelig rejse, som 
var begyndt. Men det var jo skægt, så 
længe det stod på, op gennem de gyldne 
60’ere og 70’ere, toget kørte bare derudad 
for fuldt fart. Det var bare at tage en dyb 
indånding og følge med. Den omfattende 
modernisering blev gennemført i løbet af 
sommeren 1960. Den 2. august 1960 kun-
ne uddeler Lars Peter Hansen, sammen 
med sin bestyrelse, byde kunderne vel-
kommen i en ny og moderne selvbetje-
ningsbutik. Hvilken herlighed at se på og 
hvilket vareudbud. Aldrig havde man set 
mage. De samlede omkostninger beløb 
sig til hele 73.128 kr. inkl. kurstab og om-
kostninger ved optagelse af lån. Omsæt-
ningen i 1960 nåede for første gang op 
over en mio., nemlig 1.175.251 kr. 

Ved en ekstraordinær generalforsam-
ling 20. juni 1962 vedtog man med et kne-
bent flertal, at Rø Brugsforening skulle 
indgå i en ny sammenslutning af grovva-
rehandelen på Nordbornholm. Det var 
brugserne i Rø, Olsker, Rutsker, Hasle 
samt Klemensker Grovvarehandel, der 
blev enige om en sammenslutning. Nav-
net blev »Nordbornholms Andels Grov-
vareforening«, og denne ny forening star-
tede 1. januar 1963. Der blev derfor ikke 
længere solgt grovvarer fra Rø Brugsfor-
ening. På et bestyrelsesmøde 7. januar 
1965 underskrev bestyrelsen en kontrakt 
til »Den frivillige Kæde«, en frivillig og 
gensidig overenskomst mellem FDB og 
brugsforeningerne.

Uddelerskifte

I 1968 skiftede foreningen uddeler. Efter 
godt 43 års arbejde for Rø Brugsforening, 
trak det afholdte uddelerpar, Esther og 
Lars Peter Hansen, sig tilbage for at nyde 
deres velfortjente otium, og overlod 2. 
april 1968 det videre arbejde til den nyan-
satte uddeler Kaj Koefoed Jespersen. 

Da Lars Peter Hansen meddelte besty-
relsen, at han ville holde op, blev stillingen 
opslået ledig. Der indkom syv ansøgnin-
ger, og på et bestyrelsesmøde på FDB i 
Rønne enedes man om at ansætte Gunnar 
Knudsen, Møllevangen i Knudsker, som 
ny uddeler fra 1. april 1968. Men få dage 
efter trak han sin ansøgning tilbage. Der-
efter besluttede bestyrelsen, i samråd med 
forretningsfører Svend Kock Hansen på 
FDB i Rønne, at man skulle bede kontor-
assistent Kaj Koefoed Jespersen, som på 
det tidspunkt var ansat på FDB’s afdeling 
i Rønne, om han ville overtage posten som 

uddeler. Han fik ikke lang betænknings-
tid, og efter at han og hans hustru havde 
været i Rø for at se på forholdene, og efter 
en samtale med bestyrelsen, påtog de sig 
hvervet som nyt uddelerpar.

Det skulle vise sig, at det havde været et 
godt valg, idet den ny uddeler stille, roligt 
og dygtigt fik foreningen til at fungere i 
de næste år. Det var ikke nogen nem op-
gave, han blev sat på, idet tiderne blev 
vanskeligere og vanskeligere for de små 
butikker. Det var vanskeligt at følge med 
i det opskruede tempo, hvormed hele den 
danske detailhandel accelererede, dels 
med hensyn til vareudbud og prispolitik, 
dels, og ikke mindst, med hensyn til kon-
centration af al handel i store butikker i de 
store bysamfund, hvor kunderne strøm-
mede til for at handle, og hvor de kunne 
få alt under samme tag. 

Befolkningsunderlaget ude i landområ-
derne svandt også stille og roligt ind og 
selv de, der boede i områderne, arbejdede 
i mange tilfælde også i de store byer. Det 
var derfor meget naturligt, at man gjorde 
sin handel i de store butikker, inden man 
kørte hjem. Så kunne man jo altid stille 
sig op på den lokale forenings generalfor-
samling derhjemme, og i den hellige idea-
lismes navn påstå, at selvfølgelig skulle 
der være en lokal brugsforening på stedet, 
hvordan skulle man ellers kunne leve for-
uden. Det lille samfund ville jo gå i stå. 
Mange opdagede blot dette for sent, og 
det først, når løbet var kørt, og der kun 
var lukning af foreningen tilbage. Så var 
der mange gode røster der fortalte, hvor-
dan det skulle have været gjort, og så var 
det altid nogle andre, der fik skyld for, at 
det var gået som det gik. Men det er nu 
engang medlemmerne og de lokale bebo-
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ere, der ved deres handel i deres lokale 
butik bestemmer, om den skal bestå eller 
lukke. Således også i Rø.

75 års jubilæum og uddelerskifte

Den 20. april 1976 fejrede Rø Brugsfor-
ening sin 75 års fødselsdag. Der var ind-
budt til reception i butikken, og der blev 
skænket kaffe til alle medlemmer hele 
dagen. Samtidig fik medlemmerne et lille 
askebæger med inskription udleveret som 
erindring. Askebægeret var fremstillet på 
keramikfabrikken »Søholm« i Rønne. Der 
stod »Rø Brugs 1901-20/4-1976«. 

I 1979 blev der igen foretaget en betyde-
lig modernisering og udvidelse af butiks-
arealet. Samlet pris, incl. inventar og var-
megenindvinding fra køle- og frostinven-
tar, blev på 175.000 kr.

Uddeler Kaj Koefoed-Jespersen døde 
pludseligt 8. september 1984, og forenin-
gen stod uden uddeler. Bestyrelsen rettede 
en forespørgsel til Østerlars Brugsfor-
ening, om en eventuel sammenslutning 
med dem. Samtidig spurgte bestyrelsen 
uddeler Carl Otto Kaas Hansen, om han 
ville påtage sig at overtage ledelsen af Rø 
Brugsforening, indtil der kom en afklaring 
af forholdene. Dette job påtog han sig frem 
til 1. december 1984. Østerlars Brugsfor-
ening var villig til en sammenslutning med 
Rø Brugsforening. Derfor indkaldte besty-
relsen til en ekstraordinær generalforsam-
ling 4. oktober 1984 for at høre medlem-
mernes mening. Resultatet blev, at 40 
stemte for en sammenlægning med Øster-
lars, mens 39 stemte imod og 5 stemmer 
var blanke. Bestyrelsens forslag var ifølge 
vedtægterne dermed nedstemt, og det blev 
besluttet at søge efter en ny uddeler.

Uddelerparret, Esther og Lars Peter Hansen, som blev fotograferet 2. august 1960, hvor 
brugsforeningen åbnede den moderniserede butik med delvis selvbetjening. Parret var 
uddelere i brugsen fra 1925 til 1968.

Rø Brugsforening efter moderniseringen i 1960.  
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Første kommis i Brugsen Rønne Syd, 
Carsten Jensen, tiltrådte 12. november 
1984. Carsten Jensen blev i Rø i godt fire 
år, hvorefter han 1. maj 1989 overtog job-
bet som uddeler i Klemensker Brugsfor-
ening. Igen var man uden uddeler. Besty-
relsen fik Niels Peter Steinlein, som på det 
tidspunkt var første kommis i Nyker 
Brugsforening, til at påtage sig jobbet. 
Men det blev kun en kort periode, idet 
Niels Peter Steinlein sagde op til fratræ-
delse 31. oktober 1990 for at tiltræde i 
Sandvig Brugsforening.  Det blev hurtigt 
klart for bestyrelsen, at det ville blive me-
get svært at få en ny uddeler ansat. Sam-
tidig var foreningens økonomiske situa-
tion forværret i en grad, der gjorde fortsat 
drift umulig.

Lukning af Rø Brugsforening

Distriktskonsulent Erling Knudsen fra 
FDB deltog i et bestyrelsesmøde 29. ok-
tober 1990, hvor han over for bestyrelsen 
redegjorde for foreningens vanskelige si-
tuation. En prognose frem til 1992 viste 
klart en for beskeden indtjening, til at 
man kunne fortsætte. Bestyrelsen så 
klart, at den eneste vej ud af den kedelige 
situation var en lukning af butikken og 
dermed nedlæggelse af foreningen.

Der blev indkaldt til en ekstraordinær 
generalforsamling 20. november 1990, 
hvor et forslag om at afvikle foreningen 
blev femlagt. Formanden redegjorde på 
generalforsamlingen for den kedelige si-
tuation, foreningen var kommet i. For-
eningen havde et driftsunderskud, som, 
hvis man fortsatte, vil blive større og 
større. Formanden meddelte endvidere, at 
hvis forslaget om nedlæggelse blev ned-

stemt, ville bestyrelsen nedlægge deres 
mandater. Borgerforeningen i Rø stillede 
et modforslag, om at udsætte afgørelsen i 
tre måneder, så der i den periode kunne 
findes en anden løsning. Distriktschef Er-
ling Knudsen FDB måtte derefter skære 
ud i pap for forsamlingen, hvilken alvor-
lig situation foreningen var i, og hvilket 
personligt ansvar en ny bestyrelse påtog 
sig, hvis forslaget nedstemtes. Stillet over 
for disse barske kendsgerninger trak Bor-
gerforeningen deres forslag tilbage, og 
bestyrelsens forslag blev sat til afstem-
ning igen. Resultatet af det blev, at 61 
stemte for, 22 stemte nej, 15 undlod at 
stemme og 1 stemme var ugyldig. Der-
med faldt bestyrelsens forslag, fordi de 15 
blanke stemmer gjorde udslaget, så der 
ikke blev opnået det nødvendige tre fjer-
dedeles flertal af alle stemmer. Forman-
den Knud Anker Kofoed takkede af for 
denne gang og meddelte, at bestyrelsen 
hermed var fratrådt.

Dirigenten meddelte herefter, at der 
skulle vælges en ny bestyrelse. Herefter 
suspenderedes generalforsamlingen, så 
medlemmerne kunne få lejlighed til at 
drøfte situationen. Efter at generalfor-
samlingen igen var blevet genoptaget, 
stillede dirigenten atter bestyrelsens for-
slag til afstemning, og denne gang blev 
resultatet, at 95 stemte for at foreningen 
skulle nedlægges, kun en stemte imod, og 
to undlod at stemme. Bestyrelsens forslag 
var dermed vedtaget, og bestyrelsen ind-
trådte igen. Bestyrelsen havde fået udde-
ler Karsten Rømer fra Rutsker Brugsfor-
ening til at lede butikken fra 1. november 
1990, hvor Niels Peter Steinlein fratrådte, 
og til 15. december 1990, hvor det blev 
besluttet, at butikken skulle lukke. 

Formænd

Skovfoged Frederik Lærkesen, 
 Rø Plantage, 1901-1903
Gårdejer H. P. Henriksen, 4. slg., 
 1903-1906
Skolelærer J. C. Kirkegaard, Rø Skole,
  1906-1911
Gårdejer Ferdinand Holm, 
 24. slg. Stenbygård, 1911-1913
Skolelærer R. Sommer, 
 Rø Skole, 1913-1915
Gårdejer Ferdinand Holm, 
 24. slg. Stenbygård, 1915-1923
Gårdejer Jens Hansen, 18. slg. 
 Fløjlegård, 1923-1945
Avlsbruger Johannes Ovesen, 
 Bøgeskoven,  1945-1951
Gårdejer Anker Svendsen, 
 19. slg. Gudmingegård, 1951-1958
Avlsbruger Anton Hansen, 
 Bøgeskoven, 1958-1962
Avlsbruger Svend Bidstrup, 
 Lindeskoven, 1962-1969
Avlsbruger Knud Anker Kofoed, 
 Søvang, 1969-1990

Uddelere

Frk. Anna Larsen, 1901-1915
Julius Rønne, 1915-1917
Hans Andreas Mortensen, 1917-1925
Lars Peter Hansen, 1925-1968
Kaj Koefoed Jespersen, 1968-1984 
Carl Otto Kaas Hansen, Østerlars
 Brugsforening, 1984-1984
Carsten Jensen, 1984-1989
Niels Peter Steinlein, 1989-1990
Karsten Rømer, Rutsker 
 Brugsforening, 1990-1990
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Den 5. marts 1902 mødtes en del beboere 
på Højskolehjemmet i Aakirkeby til et 
stiftende møde, hvor det blev vedtaget at 
danne en brugsforening. 

Der var tidligere afholdt flere møder for 
at gøde jorden for et sådant foretagende. 
Møder, hvor bølgerne gik højt, og hvor 
der blev diskuteret frem og tilbage og for 
og imod. Byens købmænd, og andre af 
byens næringsdrivende og borgere, så de-
res eksistens truet. De mødte talstærkt 
frem til disse møder og gjorde hvad de 
kunne, for at forhindre stiftelsen af en 
brugsforening. 

De gik så vidt, at de påstod, at en brugs-
forening ville blive til ruin for hele byen. 
De mænd, der havde fostret ideen, måtte 
stå for mange skarpe angreb. Men, som så 
ofte før, når mennesker kæmper for en 
sag, de tror på og møder modstand, ja så 
kæmper de blot endnu stærkere for sagen. 
Det samme gjorde sig gældende her, og til 
sidst sejrede de. For øvrigt er sådanne dis-
kussioner stadig sunde for vort demokra-
ti. 

På den stiftende generalforsamling blev 
der vedtaget love for foreningen. Der blev 
valgt en bestyrelse på fem medlemmer:

Parcellist Andreas Munk, Aaker, 
 formand 
Avlsbruger Mathias P. Olsen, 
 Aakirkeby, næstformand
Smed Jens Kristiansen, Aakirkeby,
  regnskabsfører og kasserer 
Maler J. Christiansen, Aaker   
Gårdejer Ludvig Olsen, 13. slg. 
 Store Klintegård, Aaker 

Til revisorer valgtes J. P. Grønnegaard, 
Limensgade og Carl Mathias Funch, 61. 
slg. Baunegård, Aaker.

Foreningen var blevet tilbudt at leje et 
lokale hos købmand Svend Andersen til 
udsalgssted og med Svend Andersen som 
uddeler. Dog således, at han ved siden af 
skulle passe sin egen forretning. Men hel-
digvis for det, må man sige, fik Svend An-
dersen selv betænkeligheder ved arrange-
mentet, så han trak sit tilbud tilbage. Det 
var vist nok godt det samme. Det havde 
ikke givet andet end bøvl og ballade. 

I stedet for at leje besluttede en general-
forsamling at købe købmand Ole Peter 
Hansens ejendom med butik og inventar. 
Den 22. marts 1902 købte foreningen den-
ne ejendom i Storegade for 9.600 kr. Sam-

tidig blev der købt 1.000 kvadratalen jord 
af avlsbruger Johan Kofoed for 500 kr. 
med forkøbsret til mere til en eventuel se-
nere udvidelse. Her blev samme år opført 
en staldbygning. De har været fremsynede 
de gode bestyrelsesmedlemmer. Som der 
også skrives i forhandlingsprotokollen: 

Aaker og Aakirkeby Brugsforening

Love for Aaker og Aakirkeby Brugsfore-
ning 1902.
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»Generalforsamlingen sanktionerer, at 
Foreningens Bestyrelse har kiøbt den Ole 
Peter Hansen hidtil tilhørende Ejendom 
Matr. Nr. 50 a og 50 b af Aakirkeby By-
grund, samt Matr. Nr. 18 b af Aakirkeby 
Markjorder med Bygninger, samt Køb af 
Jord og Opførelse af Bygninger til fornø-
den Udvidelse for derfra at drive Forenin-
gens Virksomhed, samt til at dække Købe-
summen for bemeldte Ejendom 9.600 Kr., 
dels ved Overtagelse af et i samme inde-
staaende Kreditlaan, oprindelig stort 
3.200 Kr., og for sammes Restbeløb at ud-
stede ny Obligation, og dels ved Laan med 
sekundært Pant i Ejendommen, for hvilket 
Laan Bestyrelsen ligeledes skal være be-
rettiget til at udstede Obligation.«

I de første vedtægter står skrevet: »For-
maal er ved Fællesindkøb at forskaffe 
dens Medlemmer gode og uforfalskede 
Varer til den billigere Pris, der haves ved 
Indkøb i større Partier«. Denne første pa-
ragraf er helt efter de gamle regler for 
brugsforeninger. Derimod var reglerne for 
indskud, som de står i § 6, vist nok ret spe-
cielle for sognet: »Ethvert Medlem erlæg-
ger ved Optagelsen efter Bestyrelsens 
Skøn: Gaardmænd og Avlsbrugere 5 – 3 
Kroner, Husmænd med Avl og Haand-
værkssvende med selvstændig Husstand 2 
Kroner. Jordløse Husmænd og Arbejds-
mænd 1 Krone og Tjenestefolk 50 Øre«.

Den var lidt speciel. Og foreningen skul-
le helt frem til 1935 før denne paragraf, 
ved en revidering af vedtægterne, blev æn-
dret til »at sætte nyindmeldte Medlemmer 
i Hartkorn«. Som et kuriosum ved de 
gamle vedtægter skal også lige nævnes, at 
§ 8 muliggjorde, at »Medlemmernes Hu-
struer kunne vælges ind i Bestyrelsen, dog 
kun forsaavidt de godvillig ville paatage 

sig sligt«. Der skulle dog gå adskillige år, 
inden det blev aktuelt. Den 27. marts 1902 
blev foreningen indmeldt i FDB.

Til uddeler havde bestyrelsen 19. marts 
1902 antaget møllersvend Anton Peder 
Nielsen fra Rønne. Der var også et post-
bud og en hjulmagersvend, der havde søgt 
stillingen, men møllersvenden sejrede, og 
det skulle vise sig at være til foreningens 
gavn. I Nielsen fik Aaker og Aakirkeby 
Brugsforening en dygtig, samvittigheds-
fuld og forstående uddeler, der har haft sin 
store del af æren for, at foreningen op gen-
nem årene har fået den position, som er 
tilfældet. 

Den 3. maj 1902 åbnede Brugsforenin-
gen dørene. Det første år nåede foreningen 
op på et medlemstal på 216 og en omsæt-
ning på ca. 32.000 kr., hvilket må siges at 
være et pænt resultat, idet man jo først 
havde startet udsalget i maj måned. Drifts-
kapital fik foreningen ved velvillige lån fra 
nogle medlemmer.

Om de små priser, der var dengang, 
kan den ældste, og sirligt førte varebog 
fra 1902 fortælle. Det lyder i dag som et 
eventyr, at et helt pund kaffe kun kostede 
72 øre, et pund flormel 10 øre, et pund 
sukker 12 øre, et pund havregryn ligele-
des 12 øre, og en »Ny Carlsberg Øl« også 
kun 12 øre. Men den var rigtignok også 
skattefri den gang. Det samme gjaldt »1 
Pot Brændevin«, som derfor kun kostede 
35 øre. Hvad også må betegnes som bil-
ligt, set med vore øjne, var at et helt pund 
»Dreyfus Melange« tobak kunne fås for 
blot 80 øre. Tobak var også fritaget for 
skat. Myndighederne havde endnu ikke 
fundet ud af, at der var penge at hente her. 
Afgifter på disse varer blev først opfundet 
senere. Ville man have en rigtigt fin fest 

i Aakirkeby, (men det var altså også kun 
for »de fine« borgere), så købte man en hel 
flaske »Muskatvin« til 65 øre, eller/og en 
hel flaske cognac for 75 øre. Men vi skal 
så også lige huske på, at lønnen var deref-
ter, en arbejdsmand skulle vel være heldig 
for at få en løn på en krone om dagen den- 
gang.

Allerede 28. januar 1905 døde forenin-
gens formand Andreas Munk. På den ef-
terfølgende generalforsamling blev skole-
lærer Martin Nielsen, Grødby Skole, valgt 
ind i bestyrelsen i stedet for, og avlsbruger 
Mathias P. Olsen blev valgt som ny for-
mand.

De første 25 års store udvikling  
og byggerier

Udviklingen begyndte i 1905 med, at man 
byggede en etage oven på staldbygningen 
i gården til lager for den stærkt voksende 
omsætning i foderstoffer og andre grov-
varer. Året efter købte foreningen nabo-
ejendommen mod syd af bygmester Janus 
Hansen for 14.000 kr. Dette hus blev nu 
lavet om til beboelse for uddeleren, og bu-
tikken blev så til gengæld udvidet til at 
omfatte hele den gamle bygning. Det var 
en udvidelse, der den gang ville noget.

I 1909 indmeldte foreningen sig i »Øer-
nes Andelsselskab for Indkøb af Foder-
stoffer«. Fra dette firma, hvis store pakhus 
lå på Rønne Havn, skulle Aaker og Aakir-
keby Brugsforening blive den største afta-
ger på hele Bornholm. Året efter måtte 
foreningen købe et nyt stykke jord af Jo-
han Kofoed for 965 kr. for at kunne udvide 
staldbygningen. Så kom Første Verdens-
krig, og med dyrtiden der fulgte, steg om-
sætningen naturligvis yderligere. I 1916 
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passerede omsætningen således den halve 
mio. 

Foreningen måtte atter skride til udvi-
delse af butikken. Man købte syv fag af 
Jørgen Rønnes ejendom nord for butikken, 
som da ejedes af bygmester P. Sonne, for 
4.000 kr. Derefter tog man porten i den 
gamle ejendom med til butik, og etable-
rede en ny, bred indkørsel til gården ved at 
rive den nyerhvervede bygning ned. Lige-
ledes blev der i 1916 bygget en tværbyg-
ning til bagbutik og lagerrum for kolonial-
varer. 

I 1920 oversteg omsætningen langt en 
mio. kr. Den største omsætning var i 1925, 
da blev der omsat for 1.322.173 kr. Med-
lemstallet var da nået op på ca. 1500 med-
lemmer, ret imponerende, og foreningen 
var på det tidspunkt så ubestridt øens stør-
ste brugsforening. I 1926 byggede man en 
stor, grundmuret pakhusbygning nede ved 
jernbanestationen, som fortrinsvis skulle 
anvendes til grovvarer, hvor omsætningen 
var vokset betydeligt.

25 års jubilæum 1902-1927

Så blev det dagen, hvor Aaker og Aakir-
keby Brugsforening havde bestået i 25 år. 
Det skulle selvfølgelig fejres, og det blev 
det! Der nævnes ingen dato, men festen 
blev holdt en sommerdag i »Hareløk-
kerne« i Almindingen. Alle deltagere 
blev befordret i særtog fra Aakirkeby til 
Almindingen Station. Forstander Frode 
Aagaard fra Højskolen holdt festtalen, og 
den da kendte luthsanger Saxtorph-Mik-
kelsen underholdt forsamlingen. Der blev 
serveret kaffe og tobak til de mange delta-
gere. Der blev også udgivet et lille jubilæ-
umshæfte med bidrag af Rasmus Madsen, 

To af en række billeder af Aakirkeby Brugsforening, fotograferet i 1927 af Th. Yhr, som 
både var fotograf i Aakirkeby og Rønne. Billederne er taget i forbindelse med brugsens 
25 års jubilæum og benyttet i et jubilæumsskrift. Øverst ser man indkørslen fra Eskilds-
gade til brugsens store gård og den hvide bygning til venstre er den gamle butik. Rød-
stensbygningen nederst er brugsens uddelerbolig (forretningen ses til højre).
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Anton Larsen, Martin Kofoed og Martin 
Nielsen. Skriftet, der er præget af megen 
idealisme og tro på fremtiden, beretter om 
de første 25 år. Læs lige her hvad Martin 
Kofoed skrev i jubilæumshæftet:

»Naar en kooperativ Virksomhed har 
bestaaet i femogtyve Aar, og i den Tid haft 
en saa blomstrende Udvikling, som tilfæl-
det er med Aaker og Aakirkeby Brugsfor-
ening, da er dette en Kendsgerning, som 
der er al Grund til at glæde sig over. Ikke 
alene er Brugsforeningen en glædelig 
Kendsgerning, som den ligger der paa By-
ens Hovedgade, som Byens største Forret-
ning, med den største Omsætning og den 
største Gaardsplads, med de største og 
bedst indrettede Lagre og Stalde, med de 
praktiske Butikslokaler, og Flaget til tops 
paa festlige Dage. Der er al Grund til at 
glæde sig over dette. Men det maa ikke 
glemmes, at alt dette gennem femogtyve 
Aar har været et Middel til at sprede øko-
nomisk Tilfredshed og Selvstændighed i de 
mange Hjem, i By og paa Land. Dette er 
utvivlsomt det vigtigste og det egentlige 
Resultat af Brugsforeningens Arbejde, (thi 
da har i Rigdom vi drevet det vidt – naar 
faa har for meget og færre for lidt)«.

Men det var ikke kun foreningen, der 
kunne fejre 25 års jubilæum. Også uddeler 
Anton Peder Nielsen og revisor J. P. Grøn-
negaard, Limensgade, Bestyrelsesmedlem 
og revisor Carl. M. Funch, »Solvang«, tid-
ligere Baunegård, og tidligere bestyrelses-
medlem og formand M. P. Olsen, Nyby, 
havde også alle været med fra starten i 
1902, og var det stadig. Anthon Larsen 
omtaler dem på denne måde i jubilæums-
heftet:

»Om dem alle gælder det, at de hver 
især har gjort et godt og ærligt Arbejde, 

og søgt at fylde den Plads, hvorpaa de var 
sat, og røgte det Hverv, der var dem be-
troet. Og naar Foreningen nu staar som 
en af de bedste i Landet, skyldes det ikke 
alene, at Medlemmerne trofast har holdt 
sammen om deres Forening, men ogsaa 
dette, at de Mænd, der har staaet for Le-
delsen, har kendt deres Ansvar, og altid 
efter Evne søgt at gøre netop det, der i det 
givne Øjeblik tjente Foreningen bedst«.

Lørdag 19. marts 1927 fejrede forenin-
gen disse fire mænd ved en højtidelig sam-
menkomst på Højskolehjemmet i Aakir-
keby, hvor bestyrelsen og festudvalget 
med damer samledes til et festligt kaffe-
bord med jubilarerne. Desværre måtte 
man savne formanden M. P. Olsen og 
gårdejer Blem, Soldatergård, idet de ikke 
kunne komme, fordi der på gårdene i sog-
net var udbrudt »Mund & Klovsyge« i be-
sætningerne, så de var isoleret der hjem-
me. 

Ved otte-tiden samledes man om det 
smukt pyntede kaffebord, og efter den før-
ste kop kaffe bød næstformanden, gård-
ejer Funch, Baunegård, velkommen, sær-
ligt til hædersgæsterne. Næstformanden 
fortsatte og takkede uddeler Anton Peder 
Nielsen og hans hustru for de 25 år og bad 
dem, som en tak og som et synligt minde, 
modtage et bornholmerur, som var opstil-
let i salen. Han fortsatte: »Naar Bestyrel-
sen i sin tid antog de unge Folk til Udde-
lerpladsen, var det grundet paa gensidig 
Tillid, og denne Tillid er ikke blevet rin-
gere i Aarenes Løb, men er tværtimod ble-
vet udviklet og styrket«. Næstformanden 
fortsatte og mindedes den fraværende for-
mand, der som tak for de 25 års arbejde 
ville få overrakt et dobbeltkapslet guldur 
med inskription. Også Carl M. Funch og 

J.P. Grønnegård blev hædret og fik hver en 
dejlig stol forærende. De to stole var ens, 
og var hver forsynede med en sølvplade 
med inskription. Derefter hævedes bordet, 
hvorefter bestyrelsen sammen med udde-
leren begav sig ned til formanden, M. P. 
Olsens ejendom, hvor man over tjørne-
hækken overrakte ham sin erindringsgave

De næste 25 år

Men det blev jo hverdag igen, og man tog 
fat på de næste 25 år med optimisme og 
megen tro på fremtiden. Det var der også 
god grund til, en rigere og bedre drevet 
brugsforening skulle der ledes længe efter. 
Tiden frem mod de næste åremål begynd-
te typisk nok med dannelsen af en »Med-
lemmernes Driftsfond«, for at skaffe den 
stærkt voksende forening en større og 
nødvendig egen driftskapital. Dygtig og 
fremsynet har bestyrelsen været. Det blev 
besluttet, at medlemmerne skulle lade 2 % 
af dividenden blive stående i denne fond i 
foreningen i 10 år, hvorefter de så kunne 
begynde at få også denne del udbetalt år-
ligt. Der blev udarbejdet og vedtaget nye 
vedtægter, hvori reglerne for den ny drifts-
fond blev lovfestet. Samtidig med at der 
blev nedskrevet udførligere og mere mo-
derne former for foreningens styre og drift 
i vedtægterne. 

I de vanskelige år for landbruget først i 
1930’erne blev der fremsat forslag om et 
fælles »Andelslager og Fællesudsalg for 
Skotøj for alle bornholmske Brugsforenin-
ger«. Den plan blev dog aldrig til noget. 
Tiden var nok ikke moden endnu. Senere 
oprettede FDB jo deres »FOX« skotøjsbu-
tik i Tornegade i Rønne. Derimod vedto-
ges en vigtig ændring lokalt i Aaker og 
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Aakirkeby Brugsforenings indre forhold, 
idet bestyrelsen foreslog, at foreningen 
skulle gå fra »solidarisk Ansvar« til »be-
grænset Ansvar« for medlemmerne. I ste-
det for måtte foreningen nu stille en garan-
tisum på 40.000 kr. til FDB. Men der er 
nok ingen tvivl om, at denne ændring sik-
kert har bidraget til foreningens stadige 
fremgang og bevaring af det gode samar-
bejde mellem egnens landmænd og byens 
borgere.

I 1930 gik skolelærer Martin Nielsen, 
Grødby skole, ud af bestyrelsen. Han hav-
de da været medlem af bestyrelsen i 25 år. 
I den anledning afholdt bestyrelsen en 
lille sammenkomst på Højskolehjemmet, 
for at takke og hylde Martin Nielsen for 
hans store arbejde for foreningen. Som en 
lille erkendtlighed fik han overrakt en ra-
dering udført af Ernst Køie.

Ny butik

Midt i 1930’erne var forholdene i butikken 
blevet så trange og umoderne, at bestyrel-
sen overvejede et betydeligt nybyggeri, for 
at give plads til alle de varer, en stadig sti-
gende omsætning medførte. Uddeler An-
ton Peder Nielsen og regnskabsfører An-
ton Larsen tog på studierejse til Sjælland 
for at se på forholdene i nogle af de større, 
nybyggede brugsforeninger. Det var et par 
inspirerede personer, der vendte tilbage 
efter den tur. Det blev derfor besluttet at 
foretage en fuldstændig nybygning af for-
retningen.

I samarbejde med FDB’s Arkitektkontor 
blev der udarbejdet planer, og i løbet af 
sommeren blev den gamle bygning revet 
ned, og arbejdet med den nye bygning 
skred rask frem, således at foreningen i 

Interiør fra den gamle butik i 1927. Uddeleren, der ses med briller til højre, var Anton 
Nielsen, der var brugsens første uddeler fra 1902 til 1938. Nederst et billede fra brugs-
foreningens gård med plads til vognene og med stalde til hestene. Foto Th. Yhr, 1927.
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efteråret 1936 kunne tage den moderne 
bygning i brug. Medens det hele stod på, 
havde foreningen lejet sig ind i lokalerne i 
købmand Engells butik, hvor der midlerti-
digt var indrettet en »brugsbutik«. 

Den 10. november 1936 kunne indflyt-
ningen finde sted. De samlede byggeud-
gifter, samt anskaffelse af inventar, var 
ansat til ca. 54.000 kr. Med denne nye mo-
derne forretning var Aaker og Aakirkeby 
Brugsforening blevet en betydelig faktor i 
byens økonomiske og handelsmæssige liv. 
Ja, både for byen og for hele sognet.

Indvielsen af den ny butiksbygning 
fandt sted 11. november 1936, ved en fest-
lighed på Højskolehjemmet, hvor ca. 100 
mennesker, bestående af bestyrelse, ud-
deler, arkitekter og håndværkere med 
flere indbudte. Formanden, rentier M. P. 
Olsen, bød velkommen til de forsamlede, 
og startede med at takke FDB’s Arkitekt-
kontor og håndværkerne for det smukke 
resultat af byggeriet, som nu kunne tages 
i brug. 

Omsætningen af butiksvarer og grovva-
rer voksede så stærkt i de næste år, at be-
styrelsen begyndte at overveje en deling af 
foreningen i en butiksvare- og en grovv-
areafdeling, hver med sin uddeler. Disse 
planer blev dog forkastet på generalfor-
samlingen i 1937. Men året efter var tiden 
moden til at gennemføre delingen. Udde-
ler Anton P. Nielsens søn, Andreas Niel-
sen, der gennem en årrække havde arbej-
det i forretningen, overtog ledelsen af bu-
tiksafdelingen, medens uddeler Anton P. 
Nielsen fortsatte med at varetage pladsen 
som uddeler for grovvareafdelingen. Der 
blev i samme forbindelse opført en ny bo-
lig til ham og hans hustru ved lagerbyg-
ningerne.

Den gamle forretningsbygning blev revet ned og man opførte en ny ejendom med en 
butik på 120 m2. Den blev indviet i 1936 og blev bygget og indrettet i samarbejde med 
FDB’s Arkitektkontor. Her ses den fra Doktorbakken. Nederst ses den butiksindretning, 
der da var moderne og som man efterhånden fik udstyret de fleste brugser med. Foto 
Kaare Rasmussen, Rønne. 1936. Billederne tilhører Aakirkeby Brugsforening
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Krig og efterkrigstid

Med Anden Verdenskrigs udbrud 1939 fik 
foreningen også et autoriseret statslager af 
korn, hvilket virkede til en yderligere for-
øget omsætning i grovvareafdelingen. I 
1942 blev der foretaget en fuldstændig ad-
skillelse af de to afdelingers regnskab. De-
res indbyrdes deltagelse i de fælles om-
kostningerne blev fastsat efter ganske be-
stemte regler.

I 1947 fratrådte uddeler Anton P. Niel-
sen sin stilling som uddeler efter 45 års 
utrætteligt, samvittighedsfuldt og dygtigt 
arbejde i foreningens tjeneste. Blandt 
mange ansøgere til den ledige stilling 
valgte bestyrelsen Henry Appel til ny ud-
deler for grovvareafdelingen. Samme år 
tilsluttede, efter forudgående forhandlin-
ger, de to lokalforeninger Brodal og Bøst-
høj sig, og sammen med Aaker og Aakir-
keby Brugsforenings grovvareafdeling 
dannede de en ny, selvstændig andelsfo-
derstofforening fra 1. juli 1947 ved navn 
Aaker og Aakirkeby Grovvareforening. 
Den ny forening lejede bygningerne af 
brugsforeningen, men købte og overtog 
maskiner og inventar som ejendom for 
13.000 kr. Samme år var der planer om at 
opføre et andelsfrysehus. Det blev senere 
en realitet, men blev stiftet som en selv-
stændig forening uden forbindelse til 
brugsforeningen.

I 1948 vedtog foreningen at sælge det 
grundmurede pakhus ved jernbanestatio-
nen på banens grund til Danske Landbo-
foreningers Frøforsyning for 45.000 kr. I 
stedet opførtes et stort og anseligt foder-
stofpakhus på foreningens egen grund, tre 
etager højt. Efter mange besværligheder 
med at få materialebevillinger fra Bolig-

ministeriet, stod det grundmurede pakhus 
færdigt i december 1949. Men virksomhe-
derne blev mere og mere pladskrævende, 
og i sommeren 1951 blev de to foreninger 
enige om at Aaker og Aakirkeby Foder-
stofforening overtog det ny pakhus og alle 
de øvrige anvendte bygninger, samt udde-
lerboligen med grundarealer til en samlet 
pris af i alt 175.000 kr., hvoraf det store 
pakhus alene var sat til 125.000 kr.

Den 5. marts 1952 fejrede Aaker og 
Aakirkeby Brugsforening sit 50 års jubi-
læum, uden dog at holde nogen større fest. 
Bestyrelsen mente ikke, det ville være mu-
ligt at holde en stor fest for de mere end 

1100 medlemmer, og det ville blive alt for 
dyrt. Der blev dog i anledning af jubilæet 
udgivet et lille festskrift, samlet og redige-
ret af bibliotekar Peter Frank.

Kredit og kontant

Der har alle dage været kontant betaling, 
men det har aldrig været overholdt særlig 
godt. Derfor har de udestående fordringer 
også alle dage været noget, der har været 
til debat. I 1955 begyndte man på general-
forsamlingen med at foreslå indførelse af 
kontant betaling. Tiden var dog ikke mo-
den til det, så forslaget blev ikke vedtaget. 

Brugsforeningen i Aakirkeby, medens den endnu lå i Eskildsgade. Gaden hed oprinde-
lig Storegade, men kom til at hedde Eskildsgade i 1926, opkaldt efter ærkebiskop Eskild 
i Lund. Foto Sylvest Jensen, 1958. KB.
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Efterfølgende har det hele tiden været til 
debat, men først i 1960 dukkede tanken for 
alvor frem igen. Det skete i forbindelse 
med et forslag om at lave butikken om til 
en selvbetjeningsbutik. Men der skulle 
igen gå nogle år, før det hele blev rystet på 
plads. 

I 1963 blev der afholdt ekstraordinær 
generalforsamling, hvor det blev vedtaget, 
at butikken skulle gennemgå en fuldstæn-
dig modernisering, som blev anslået ville 
koste 400.000 kr. Samtidig skulle der ind-
føres selvbetjening. I den forbindelse ville 
der også blive indført kontant betaling og 
kontrabøgerne ville blive afskaffet. Selv-
følgelig var der modstandere og skeptike-
re, det vil der altid være over for nye ideer, 
men forslagene blev som nævnt vedtaget. 
Medens den store omlavning blev gen-
nemført, lejede foreningen lokalerne i den 
gamle Aakirkeby Bank, som nu ejedes af 
smedemester Svendsen.

Den 1. maj 1964 åbnede den ny selvbe-
tjeningsbutik for kunderne. Allerede året 
efter så man resultaterne af det ny tiltag, 

og alle skeptikernes bekymringer blev 
godt og grundigt gjort til skamme. De 
udestående fordringer faldt fra 120.000 kr. 
til blot 19.000 kr. Omsætningen steg med 
300.000 kr. til nu at være på over to mio. 
kr., og Aaker og Aakirkeby Brugsforening 
var nu landets tredjestørste brugsforening.

I 1968 sagde uddeler Andreas Nielsen 
sin stilling op. Efter 30 års trofast og solidt 
arbejde, ville han og hans hustru nyde de-
res otium. Som ny uddeler blev ansat før-
stekommis Paul Nielsen, som allerede var 
ansat i Brugsen. Samme år valgte også 
formanden V. Juul Nielsen at stoppe. Som 
ny formand valgtes Markus Hansen. I 
1969 var omsætningen på blot fire år ble-
vet fordoblet, og var nu på 4,4 mio. kr.

En succeshistorie

Allerede i 1970 drøftede man i bestyrel-
sen, hvorvidt der skulle foretages en bety-
delig udvidelse af den bestående butik i 
Eskildsgade, eller om man skulle tage 
skridtet fuldtud, og lade opføre en ny bu-

tik, et andet sted i byen. Heldigvis valgte 
man det sidste. På en ekstraordinær gene-
ralforsamling i maj måned 1970 beslut-
tedes det at købe grunden af det tidligere 
Aakirkeby Skæreri på Rønnevej og der 
lade opføre et supermarked. Forventet 
pris 2,5 mio. kr. Butikken stod færdig i 
november 1971. De gamle bygninger i 
Eskildsgade blev solgt til BAF for 312.000 
kr.

Tidligere uddeler Paul Nielsen ser her 
tilbage på årene på Vesterbro, og han for-
tæller også om, at forholdene i Eskildsga-
de hurtigt blev for trange: »Der var ingen 
udvidelsesmuligheder i de eksisterende 
rammer, så derfor blev det nødvendigt at 
finde en ny placering. Der var flere mulig-
heder, men valget faldt på Axel Hansens 
Skæreri på Vesterbro. Jeg husker, at da vi 
henvendte os til ham, lod han os forstå, at 
han gerne ville sælge, men prisen var 
500.000 kr. for skæreriet og villaen. Det 
var mange penge, så han mente, at det be-
høvede vi vist ikke spekulere på. Det over-
raskede ham derfor ikke så lidt, da vi kort 
tid efter accepterede hans tilbud«. Bygge-
riet startede i foråret 1971 og tidsplanen 
holdt, så butikken blev vist frem for pres-
sen og en indbudt kreds 24. november. 
Dyrlæge Robert Alsing, der var viceborg-
mester dengang, sagde da ved indvielsen 
bl.a. »I andre byer mødes man på torvet, 
men i Aakirkeby mødes man i Brugsen«. 
Det håbede han man ville fortsætte med 
herude på Vesterbro. 

Han havde nok ret i det med at mødes i 
brugsen, og der er gennem årene truffet 
mange beslutninger i brugsen, når folk 
mødtes. »Det blev en festdag, da vi åbnede 
den nye butik, sammen med Professor Tri-
bini, 25. november 1971. Der var ikke byg-

Aakirkeby Brugsforening, 194 medlemmer kom til generalforsamling på Kanns Hotel i 
1973. Foto Gert Helmer Jørgensen for dagbladet Bornholmeren.
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get fuldt ud med parcelhuse omkring bu-
tikken, som det er tilfældet i dag, der var 
tale om spredt bebyggelse. Derfor var det 
lidt spændende, om kunderne ville flytte 
med«. Men kunderne blev meget glade for 
den ny butik, og handelen flyttede med 
»uden for byen«. 

Uddeler Paul Nielsen fortsætter: »Kvick-
ly og Netto var ikke opfundet endnu her-
ovre, så beslutningen om at flytte uden for 
byen var helt rigtig. Mange misundte os 
vores nye butiksanlæg i et plan. Det betød 
rationalitet i arbejdet, som igen betød, at 
vi driftsmæssigt havde sorte tal på regn-
skabet allerede det første år. Butikken var 
i 1971 pa 713 m2 i butiksareal, men den 
blev hurtigt for lille, og allerede efter fem 
år måtte vi udvide til det dobbelte. Senere 
blev bagbutikken bygget ud, vi fik ny fa-
cade med flaskemodtagelse. Vi fik nyt tag, 
og hertil kom, at vi hele tiden sørgede for 
at føre inventaret ajour med frysemøbler 
osv. Det kostede naturligvis mange penge, 
men vi havde altid pengene, før vi investe-
rede. Vi havde kun et 20-årigt kreditlån i 
forbindelse med det første byggeri, og det 
var en rar fornemmelse, da den sidste ter-
min blev betalt, og lånet var indfriet. Som 
uddeler ved man, at man kun får overdra-
get butikken til låns, at den skal afleveres 
igen en dag. For mig blev det min livsger-
ning. Jeg drev butikken som var det min 
egen. Det havde sine omkostninger, fordi 
jeg altid var på fuld tid i alle disse år. Det 
var altid butikken, der bestemte og kom i 
første række, hvad jeg end skulle foretage 
mig. Gennem årene var der en fast kerne 
blandt personalet, med det samme mål 
som jeg havde. Flere af dem havde 25 års 
jubilæum, og uden dem havde det ikke væ-
ret muligt at nå frem til den gode konsoli-

Efter en total ombygning kunne man i 1964 åbne den ny selvbetjeningsbutik i Aakirkeby 
Brugsforening. Øverst ses butiksbygningen, foto Bjarne Ilsted Bech. Nederst: Billedet 
af de nye kasseapparater er fotograferet af G.H. Jørgensen, Østermarie
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dering og standard, som butikken blev 
afleveret i«.

Paul Nielsen slutter således: »Hvis jeg 
skal fremsætte et ønske for fremtiden, skal 
det være, at butikken fortsat må bevare sin 
status som en selvstændig butik. Det vil 
sige, at den har sin selvstændighed, for det 
er aldrig godt, hvis FDB i Albertslund skal 
bestemme, hvad det skal ske i Aakirkeby. 
Det har krævet, og det vil fremover kræve, 
rettidig omhu fra ledelsens side. Siden for-
eningens start i 1902 og indtil marts 2000 
har der kun været ansat tre uddelere. Jeg 
var den tredje i rækken, og jeg fik aldrig 
spurgt min forgænger om, hvordan det føl-
tes at overdrage hvervet til sin efterfølger. 
Jeg ved ikke, hvordan Andreas Nielsen 
følte det, men for mig var det utroligt svært 
at skulle aflevere nøglerne en råkold aften 
29. februar 2000 til en for mig ukendt per-
son, og det gjorde ondt. Nu er det dejligt 
at iagttage butikken fra sidelinjen og kon-
statere, at der er gang i den, og at det går 

godt, og som tidligere uddeler skal man, 
som tidligere politikere, ikke blande sig. 
Man skal kun komme, når der skal festes«.

Ellers kørte Super Brugsen i Aakirkeby, 
som den kom til at hedde, videre med den 
ny uddeler Arne Holm Tved. Det var jo en 
veldrevet butik han overtog, så det var 
ikke så svært at fortsætte i samme retning. 
Under hans ledelse bevarede Aakirkeby 
Brugsforening sin position som øens stør-
ste supermarked. Sortimentet blev forøget, 
og der blev stadig udvidet og modernise-
ret, der kom »bagerbutik«, og især fersk-
vareområdet fulgte hele tiden med udvik-
lingen.

I nogle få år havde Aakirkeby Brugsfor-
ening overtaget Nylars Brugsforening. 
Den blev drevet som en filialbutik. Set i 
bagklogskabens lys, skulle man nok have 
holdt sig fra det eksperiment. Det kostede 
Aakirkeby Brugsforening penge, og det 
skulle vise sig, at Nylars Brugsforening al-
ligevel ikke kunne fortsætte. Der var ikke 

grundlag for en butik i området længere. 
Derfor måtte formand for bestyrelsen i 
Aakirkeby Brugsforening, Sture Anders-
son, meddele i en pressemeddelelse: bu-
tikken i Nylars ville lukke 1. maj 2013.

I dag ligger Super Brugsen i Aakirkeby 
ved siden af en stor Netto butik. Disse to 
butikker har i skarp konkurrence med 
hinanden skabt et stort butikscentrum 
midt på Bornholm, som trækker mange 
kunder til stedet, og som begge butikker 
har glæde af. Lad os håbe, at der også i 
fremtiden kan være plads til en selvstæn-
dig brugsforening i Aakirkeby. Aaker og 
Aakirkeby Brugsforening har gennem 
alle årene været til stor gavn for hele om-
rådet. Den har været en stor prisregule-
rende faktor til gavn og glæde for byens 
og sognets beboere.

Formænd

Parcellist Andreas Munch, 1902-1905
Avlsbruger Mathias P. Olsen, 1905-1939
Knud Hansen, 1939-1954
Vilmer Juul Nielsen, 1954-1968
Markus Hansen, 1968-1978
Svend Aage Rasmussen, 1978-1981
Svend Ipsen, 1981-1985
Margit Koefoed, 1985-1995
Sture Munk Andersson, 1995-

Uddelere

Anton Peder Nielsen, 1902-1947 
 (fra 1938 kun for grovvareafdelingen)
Andreas Nielsen, 1938-1968
Paul Nielsen, 1968-2000
Arne Holm Tved, 2000-2013
Allan Brogaard, 2013-

Personalet i Aakirkeby Brugsforening i 1970’erne. Uddeler Paul Nielsen ses yderst til 
venstre. 
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Klemensker Brugsforening blev stiftet på 
en generalforsamling på Klemens Kro 19. 
marts 1902. Forud har der sikkert været 
afholdt flere møder, hvor spørgsmålet har 
været drøftet. Først på året blev der holdt 
møde på kroen, hvor det blev besluttet at 
oprette »en Forbrugsforening ved Kir-
ken«. Der blev nedsat et udvalg, som skul-
le arbejde videre med sagen.

Udvalget kom til at bestå af følgende: 
Gårdejer Peder Olsen, 9. vdg. Aagård. 
Gårdejer Ole Dusinius Olsen, 11. slg. Sto-
re Knudegård, gårdejer Niels Christian 
Munch, 11. vdg. Kannikegård, skolelærer 
Knud Valdemar Bohn, Søndre Skole og 
mejeribestyrer Aage Hilmar Bergstedt, 
Bjørnedal Mejeri, Klemensker.

Forhandlingsprotokollerne for Klemen-
sker Brugsforening begynder med et be-
styrelsesmøde 28. marts 1904. Her blev 
det oplyst, at den første forhandlingspro-
tokol var brændt hos den forrige formand, 
gårdejer P. Riis, Risbygård. Regnskabsfø-
rer og skolelærer Knud Bohn fik til op-
gave at rekonstruere og indføre begiven-
hederne fra starten i 1902 til 1904 i den 
ny protokol. Det har han gjort fint, idet 
historien helt fra begyndelsen er indført 
på bedste vis. På den stiftende generalfor-

samling blev der vedtaget vedtægter for 
foreningen, og der blev valgt en besty-
relse på syv medlemmer til at varetage 
foreningens interesser. Bestyrelsen kom 
til at bestå af følgende:

Gårdejer Hans Jørgen Kristian Adolf
  Rottensten, 10. vdg. Bjørnegård
Gårdejer Jens Peter Rasmussen, 
 52. slg. Julegård
Skolelærer Knud Bohn, Søndre Skole
Murer Janus Hansen, 10. vdg. Parcel
Parcellist M. Kjøller, 23. slg. Parcel
Gårdejer Niels Christian Munch, 
 11. vdg. Kannikegård
Gårdejer P. Riis, Risbygård

Til revisorer blev valgt møller Kristian-
sen, Bjørnemøllen og gårdejer Rosinius 
Hjort, 2. slg. Dalegård i Nyker. Der var 
ved foreningens start tilmeldt 123 med-
lemmer. 

Det blev besluttet at købe en grund og 
lade opføre en bygning til brug for butiks-
lokale og bolig. Det blev også besluttet at 
låne op til 16.000 kr., som skulle bruges 
til bygningen og til foreningens drift. Be-
styrelsen fik et lån i Sparekassen Born-
holm på 12.000 kr. til 5 % i rente. Ved 

konstitueringen blev gårdejer P. Riis valgt 
til formand. Gårdejer Rottensten blev 
valgt til forretningsfører, gårdejer Jens P. 
Rasmussen som kasserer og lærer Knud 
Bohn som regnskabsfører.

Dermed var bestyrelsen klar til at gå i 
gang med arbejdet for foreningen. Det 
første var at få købt en byggegrund. Be-
styrelsen erhvervede en grund, matr. nr. 
87m (som fik matr. nr. 87v) af gårdejer 
Hans Jørgen Christian Adolf Rottensten 
for 600 Kr. Grunden var udstykket fra 10. 
vdg. Bjørnegård. Skødet blev underskre-
vet 2. september 1902, og der noteredes i 
skødet, at køberen for længst havde over-
taget grunden og udbetalt beløbet.

Man gik så i gang med at få bygget en 
butik med beboelse til uddeleren. Snedker 
Pedersen fra Nyker havde det laveste bud 
ved licitationen og fik arbejdet for 7.272 
kr. Med nogle senere justeringer kom 
denne sum op på ca. 8.000 kr. Derefter 
blev der averteret efter en uddeler i de 
bornholmske dagblade. Der kom 12 an-
søgninger, og af dem valgte bestyrelsen at 
ansætte handelskommis C. F. Stender, 
Rønne som uddeler, antagelig pr. 1. sep-
tember 1902. Der blev installeret telefon i 
butikken, og så var man klar til at betjene 

Klemensker Brugsforening
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medlemmerne. Udsalget åbnede 26. sep-
tember 1902.

Klemensker Brugsforening var en rig-
tig landbrugs, hvilket fremgår af, hvem de 
folkevalgte var. Det var sognets gårdejere 
og avlsbrugere, som fandt sammen i an-
delstankens sammenhold. Allerede fra 
starten blev foreningen også tilmeldt 
FDB. Det første regnskabsår, som var fra 
september 1902 til marts 1903, blev der 
omsat for 10.102 kr. med et nettooverskud 
på 877 kr. Dette overskud blev fordelt til 
medlemmerne med 6 % i dividende. Flot 
start på foreningens virke. Men allerede 
ved næste halvårlige regnskab gik det 
galt. Der var godt nok en omsætning på 
16.599 kr., men uddeleren havde desværre 
et svind og dermed en gæld til foreningen 
på hele 916 kr.

Ved generalforsamlingen 25. marts 
1904 ville gårdejer P. Riis ikke fortsætte. 
I stedet blev Hans Rottensten valgt som 
ny formand, og samtidig beholdt han stil-
lingen som forretningsfører. Bestyrelsen 
besluttede, at bede uddeleren flytte til 1. 
august 1904 på grund af den store gæld og 
samtidig afvikle gælden. Resultatet af 
forhandlingerne blev, at uddeler Stender 
fraflyttede stillingen 1. oktober. Ved op-
gørelsen ved uddelerskiftet viste det sig 
dog, at gælden var faldet til 650 kr.

Der blev averteret i de bornholmske 
dagblade efter en ny uddeler. Der kom 13 
ansøgninger, og af dem valgte bestyrelsen 
uddeler i Aarsballe Brugsforening Niels 
Mikkelsen Nielsen, som tiltrådte 1. okto-
ber 1904. Ved at vælge ham til uddeler, 
gjorde bestyrelsen et kup. Han var udde-
ler i Klemensker Brugsforening de næste 
35 år. I 1906 skiftede foreningen igen for-
mand og forretningsfører. Som ny blev 

valgt møller N. Christiansen i stedet for 
Rottensten. I 1907 blev posten som for-
retningsfører lagt over til regnskabsfører, 
lærer Knud Bohn. 

I 1907 blev der indført begrænsninger i 
udlevering af spiritus. Fremover måtte 
der kun sælges spiritus til medlemmer 
med egen husstand. Der var to medlem-
mer, som uddeleren ikke måtte sælge spi-
ritus til, på grund af et misbrug. De er 
endda angivet ved navn, men det vil jeg 
dog undlade at nævne her i bogen. Og så 
måtte der under ingen omstændigheder 
drikkes øl i butikslokalet. Ak ja, den spi-
ritus, den har givet mange problemer og 
hovedbrud, ikke kun i Klemensker Brugs-
forening. Den 1. september 1908 blev der 
underskrevet et skøde, hvoraf det frem-
går, at gårdejer H. Rottensten solgte yder-
ligere et stykke jord, matr. nr. 87ae til 
brugsforeningen for 400 kr.

I 1910 skiftede foreningen igen for-
mand. Mejeribestyrer Hans Christoffer-
sen, Bjørnedal Mejeri, overtog posten 
efter møller Christiansen. Foreningen var 
kommet ind i en god gænge og i de efter-
følgende år steg både medlemstallet og 
omsætningen hvert år. Udvalget af varer 
blev større og større. Der blev også hvert 
år lavet et pænt overskud, som blev udbe-
talt til medlemmerne i form af dividende.

Men en større omsætning og et større 
udvalg af varer krævede også mere plads 
i butikken. Bestyrelsen overvejede kraf-
tigt at lade opføre en større tilbygning i 
forlængelse af den bestående bygning 
mod øst. Den skulle benyttes som lager i 
underetagen og som uddelerbolig ovenpå. 
Derefter skulle uddelerboligen inddrages 
til butikslokale. Der gik alligevel nogle år, 
inden der kom rigtig gang i foretagenet. I 

1912 blev der udarbejdet forslag og teg-
ninger, og de blev vedtaget på en general-
forsamling. I maj måned fik bestyrelsen 
fem tilbud på opførelse og omlavning. 
Bestyrelsen valgte tilbuddet fra snedker-
mester Christensen fra Hasle, som lød på 
5.800 kr. Der blev sat gang i byggeriet, 
som skulle stå færdigt til efteråret.

I 1914 kom en henvendelse fra Mejeriet 
Bjørnedals bestyrelse, om brugsforenin-
gen var villig til at bygge en bygning til 
grovvarer og fremstilling af kraftfoder. 
Bestyrelsen så velvilligt på forslaget og 
fik også medlemmernes opbakning til at 
arbejde videre med sagen. Bygningen 
skulle opføres på den grund, som brugs-
foreningen havde købt af Præstegårdens 
arealer. Der blev udarbejdet tegninger og 
beskrivelse over byggeriet af snedkerme-
ster J. Jørgensen, og de blev forelagt på en 
ekstraordinær generalforsamling 10. 
august. Det blev det dog besluttet, at ud-
skyde byggeriet på grund af Første Ver-
denskrig, som lige var startet, og de deraf 
følgende usikre tider. Men 4. december 
1914 var der kommet lister fra 56 med-
lemmer. Man ønskede at afholde en eks-
traordinær generalforsamling med forslag 
om, at bestyrelsen hurtigst muligt gik i 
gang med opførelsen af en bygning til 
grovvarer og kraftfoder. Allerede 15. de-
cember blev generalforsamlingen afholdt 
på Klemens Kro. Her vedtog man med 
stort flertal at begynde på bygningen 
umiddelbart efter nytår 1915. Bestyrelsen 
fik også bemyndigelse til at optage et lån 
på 20.000 kr. i Diskontobanken i Rønne. 
Så var det bare om at komme i gang. Man 
fik senere aftaler med jernstøber Bidstrup 
i Rønne om installering af maskineriet i 
bygningen. Der blev også antaget en selv-
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stændig uddeler til den nye »Foderstof- og 
Grovvareafdeling«, som ansvarsmæssigt 
hørte under Klemensker Brugsforening. 
Det blev møller Anthon Nielsen, Bjørne-
møllen i Klemensker, der fik den stilling.

Endelig fik man valgt en selvstændig 
bestyrelse, men det var fortsat medlem-
merne, og dermed Klemensker Brugsfor-
ening, som stod for garantien af grovva-
rehandelen. Der blev på en generalfor-
samling 23. februar 1916 vedtaget selv-
stændige vedtægter for grovvareafdelin-
gen, og der blev ligeledes blandt brugsfor-
eningens medlemmer, valgt et udvalg på 
16 personer, som skulle repræsentere 
foreningen i Klemensker Grovvare For-
retning. Dette udvalg var hvert år på valg, 
med otte personer hvert andet år.

Mellemkrigsårene

I 1924 var foreningen nået op på en om-
sætning på 340.160 kr. med en nettofortje-
neste på 27.143 kr., som blev udbetalt med 
en dividende på 8 %. Så det var en stabil 
periode foreningen var inde i. Der var dog 
et problem, og det var de udestående for-
dringer hos medlemmerne. Det var nået 
op på over 50.000 kr. Bestyrelsen pålagde 
uddeleren at få kradset nogle af pengene 
ind, og der blev skrevet ud til alle skyld-
nere at de skulle få betalt deres gæld, el-
lers ville der blevet taget skridt til at få 
inddrevet beløbet. Men lige meget hjalp 
det. Det blev ved med at være et problem, 
ligesom i alle andre brugsforeninger. Ud-
deler Nielsen var måske også et for hjælp-
somt og skikkeligt menneske, der gav for 
meget kredit til nogle, som måske slet 
ikke skulle have det.

Men det store beløb i udestående ford-

Klemensker Brugsforening før 1912, muligvis ca. 1905. 

Tømmerrejsning 1912 i forbindelse med en udvidelse af bygningen. Tilhører Klemensker 
Brugsforening.
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ringer skyldtes måske også de dårlige ti-
der for landbruget. Også omsætningen i 
brugsforeningen faldt noget op gennem 
1920’erne. Således var omsætningen for 
regnskabsåret 1927 faldet til 260.540 kr. 
Der blev dog alligevel skabt et netto over-
skud på 25.676 kr. og der blev udbetalt 9 
% i dividende. 

I 1927 havde Klemensker Brugsfor-
ening bestået i 25 år, og det skulle selvføl-
gelig fejres. 27. juli blev der holdt fest i 
»Julius Hansens Have«. (Senere Bolster-
bjerg). Hvordan festen forløb melder hi-
storien ikke noget om, men det har sikkert 
været en vellykket fest. 

I 1929 var der på generalforsamlingen 
kommet klager over, at de gamle træskure 
i gården var tilholdssted for rotter, og at 
de burde rives ned og erstattes med en ny 
bygning. Det tog bestyrelsen til efterret-
ning, og det blev besluttet at lade opføre 
en ny, stor bygning, som skulle indeholde 
lager, hestestald og meget andet. Der blev 
indhentet tilbud på arbejdet, og det blev 
bygmester H. P. Andersen, der som den 
billigste, fik arbejdet for 8.093 kr. Det 
måtte selvfølgelig gennem en ekstraordi-
nær generalforsamling, før det kunne 
godkendes, fordi bestyrelsen kun havde 
fået mandat til at bruge op til 6.000 kr. 
Men bygningen blev opført, sikkert til 
glæde for alle. Om rotterne forsvandt be-
retter historien ikke noget om.

Den 1. oktober 1929 havde uddeler 
Niels Mikkelsen Nielsen og hans hustru 
Ane været uddelerpar i Klemensker 
Brugsforening i 25 år, og i den anledning 
blev bestyrelsen enige om at købe en erin-
dringsgave til ægteparret for godt og tro-
fast arbejde for foreningen.

Første halvdel af 1930’erne var en stabil 

periode for foreningen med en omsætning 
mellem 250.000 og 300.000 kr. Der blev 
hvert år lavet et pænt nettoresultat, hvoraf 
der blev udbetalt dividende. Det sorte får 
i alle disse år var klart de udestående for-
dringer hos medlemmerne. Dem kunne 
man ikke får styr på, uanset hvad der blev 
lavet af initiativer. Det blev så galt, at ud-
deleren måtte udvide sin garantikapital til 
foreningen ganske betragteligt. 

I 1938 opsagde uddeler Nielsen sin stil-
ling til fratrædelse 1. april 1939 efter 35 
års virke. Det var en fælles beslutning og 

aftale mellem Nielsen og bestyrelsen, at 
han skulle stoppe som uddeler, alderen 
begyndte at trykke. Foreningen lod af-
holde en fest for uddelerparret på Kle-
mens Kro, og som afskedsgave fik de hver 
forærende en lænestol. Bestyrelsen an-
noncerede stillingen ledig i Andelsbladet. 
Der kom hele 34 ansøgninger til den le-
dige stilling. Det vidner om, hvilken vel-
drevet forening en ny uddeler skulle over-
tage. Ud af disse mange ansøgere valgte 
bestyrelsen kommis Thor Jensen, Rønne. 
Som sikkerhed skulle han stille med 
8.000 kr. kontant og yderligere et kauti-
onsbevis på 8.000 kr. 1939 var også året, 
hvor foreningen tilmeldte sig Dansk An-
dels Ægexport, og fremover skulle alle 
indsamlede æg leveres dertil.

1940’erne og årene derefter

Så kom 1940’erne med alle de besværlig-
heder, som Anden Verdenskrig gav. Al-
lerede fra starten blev det vanskeligt at 
fremskaffe mange varer, og priserne steg 
stort set på alt. 1942 blev året hvor for-
eningen skiftede formand. Efter 28 års 
godt og stabilt arbejde takkede mejeribe-
styrer Hans Christoffersen fra Bjørnedal 
Mejeri af. Han havde udført et stort ar-
bejde for foreningen gennem de mange år. 
Som ny formand blev valgt avlsbruger 
Hans Olsen, Egevang, 62. slg. parcel i 
Klemensker.

1942 var også året, hvor Andelsbanken 
oprettede en filial i Klemensker, og som 
en naturlig ting benyttede Brugsen sig 
fremover af filialen som bankforbindelse. 
Gældsbeviserne fra Klemensker Grovva-
reforretning blev også indbetalt, således 
at Klemensker Brugsforening ikke læn-

Klemensker Brugsforening ca. 1939. Ud-
deler Niels M. Nielsen med sin hustru Ane 
i 1935.
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gere stod som garant for grovvareforenin-
gen. Som følge deraf blev der ændret i 
foreningens vedtægter det år. I 1943 var 
omsætningen på 413.718 kr., den største i 
foreningens hidtidige historie. Det skyld-
tes dog ikke, at der blev omsat flere varer, 
for der var ikke mange varer at få på 
grund af krigen. Det skyldtes mere, at de 
fleste varer der solgtes, var blevet meget 
dyrere. Nettoresultatet var dog udmærket, 
29.591 kr., og der blev udbetalt 8 % i divi-
dende. I 1946 overtog avlsbruger Herman 
Holm, Vennershøj, Præstegårds parcel i 
Klemensker posten som formand efter 
avlsbruger Hans Olsen. 

I 1946 købte foreningen nabohuset af 
dyrlæge J. Schouenborg, for at kunne ud-
vide bygningerne i fremtiden. Bestyrel-
sen havde fået et tilbud på 40.000 kr., men 
der nævnes ikke noget om, hvad den en-
delige pris blev. I 1947 opsagde pensione-
ret skolelærer Knud Bohn sin bestilling 
som regnskabsfører. Han ville fratræde til 
1. februar 1948. Det var et enestående 
stykke arbejde han havde udført for 
brugsforeningen. Han havde været med i 
foreningens bestyrelse og været regn-
skabsfører siden starten i 1902. I næsten 
46 år havde han ført foreningens regn-
skab med stor akkuratesse og til alles til-
fredshed. Han fik da også megen ros og 
tak, samt en lille erindringsgave, da han 
for sidste gang aflagde regnskabet for 
1947 på foreningens generalforsamling i 
1948. I det første regnskab han aflevere-
de, var omsætningen på 10.000 kr. og nu 
var den kommet op over den halve mio. 

I 1949 gik bestyrelsen med planer om 
en total modernisering og udvidelse af 
butikslokalerne, samt indlæggelse af cen-
tralvarme. Foreningen tilsluttede sig også 

Klemensker Vandværk, og dyrlægeboli-
gen skulle laves om til bolig for uddele-
ren. Foreningen henvendte sig til FDB’s 
Arkitektkontor for at få udarbejdet teg-
ninger og indhentet overslag på projektet. 
Det lød på ca. 71.000 kr. Der blev afholdt 
en ekstraordinær generalforsamling 30. 
september 1949, hvor forslag og tegninger 
blev fremlagt. Men forslaget blev ned-
stemt! 44 stemte nej og kun 28 for forsla-
get. Så der blev ingen bukser ud af det 
skind i første omgang. Derimod blev det 
besluttet, at foreningen skulle løse fuldt 
næringsbrev, således at der kunne handles 
med alle og enhver.

Bestyrelse og uddeler mente fortsat,  
at en modernisering og omlavning var 
nødvendig, hvis foreningen skulle kun-
ne klare den fortsat stigende omsæt- 
ning. 

Forslaget om moderniseringen blev 
derfor fremsat igen på den efterfølgende 
generalforsamling 28. februar 1950. Efter 
nogen debat blev forslaget vedtaget med 
69 stemmer for og 35 imod. Bestyrelsen 
blev også bemyndiget til at optage de nød-
vendige lån. Samme år skiftede man for-
mand, idet gårdejer Karl Munch, 14. slg. 
Krykkegård, overtog posten efter avls-
bruger Herman Holm. 

Klemensker Brugsforening 1946.
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I 1937 boede jeg i Rønne hos mine forældre 
Johannes og Kirstine Vang. 1. november 
søgte jeg stillingen som førsteekspedient i 
Klemensker Brugs. Jeg blev bedt om at 
møde til en samtale en søndag eftermiddag. 
Min daværende forlovede, Hartly Kofoed, 
og jeg cyklede til Klemensker. Mødet fore-
gik hos uddeler Niels Nielsen og hans kone 
Ane, som boede på 1. salen lige over for-
retningslokalerne. Hartly ventede på mig 
uden for brugsen. Jeg blev inviteret på mid-
dagsmad, og fortalte ikke at Hartly vente-
de. Jeg turde heller ikke afslå invitationen, 
så det tog jo et par timer før jeg igen kom 
derfra. Da var Hartly meget sur, skældte 
ud, det var ikke en måde at blive behandlet 
på. Men jobbet fik jeg. 

De var meget rare de gamle uddelerfolk, 
men Ane var nysgerrig. Hun sad i sin stol 
med håndarbejdet, foran et rundt søgræs-
bord med en stor rød lampeskærm over. Jeg 
var meget betaget af dette bord og lampen, 
lampestangen gik op midt gennem bordet 
og skærmen var enorm. Når jeg søndag af-
ten kom med toget fra Rønne, og når hun 
hørte mine skridt på trappen, kom hun ud 
og råbte: »Kom ned, Vang, og drik en kop 
kaffe sammen med os«. Det var ikke altid, 
jeg var oplagt, og mange gange listede jeg, 
men hun vidste, hvornår toget kom og holdt 
udkik efter mig. Hun frittede, spurgte, og 
kommenterede, så det var bare om at være 
på vagt. 

Alle boede dengang på arbejdspladsen. 
Om morgenen gik vi selv i spisekammeret 
for at smøre mader. Vi tog gerne morgen-
kaffen stående. Vi kunne godt få grød eller 
gryn, og så var det pigens opgave at lave det 

til os. Efter middagsmaden havde vi en ti-
mes hvil undtagen de to, der måtte blive i 
forretningen: Én i kolonialen og én i manu-
fakturen. Det hændte, at Ane måtte gå i 
manufakturen i middagspausen, hvis der 
skulle komme nogen, men det skete sjæl-
dent, fordi alle på landet holdt middagshvil. 

Om aftenen opholdt jeg mig helst på mit 
værelse, som jeg delte med Clara Munch 
(nu Clara Kofoed). Værelset lå på gavlen 
med vinduet til højre. Det til venstre havde 
kassereren frk. Stange, som jeg ikke havde 
så meget sammen med. »Pajan« havde det 
lille værelse med skråvindue. Vi havde va-
skefad, en kande vand og en vandspand, 
der skulle tømmes, når den blev fyldt med 
vaskevand. Morgenvasken var bare lidt 
koldt vand i øjnene. Der var langt ned i går-
den, hvor spanden skulle tømmes. Vores tøj 
vaskede vi hjemme om søndagen, og for-
resten blev der ikke skiftet så tit. På meje-
riet kunne man få et rigtigt bad. På værelset 
havde vi primusapparat, vi smeltede choko-
lade og lavede kikskage og hyggede os. 
Herrer på værelset var forbudt. Dog, når 
gamle Nielsens var borte stak vi tøser hen 
til kommis’erne. De boede i den anden ende 
af bygningen, og for at komme der, skulle 
man ned gennem butikken og op gennem 
loftslageret. Ved disse lejligheder var der 
igen smalle steder, her var sodavand og slik 
i lange baner. Hvor stort svindet var, ved jeg 
ikke, men i benzintanken var det en over-
gang stort, fordi der var nogle »venner«, der 
fik fyldt gratis op, for til gengæld at køre 
personalet til baller. Jeg blev også inviteret 
ud mange gange men afslog altid. Megen 
handel foregik i kælderen, hvor grovvarer-

ne befandt sig, og herfra blev der også »bå-
ret noget ud« altså uden om kassen. 

Jeg havde langt hår, opsat i en knude i 
nakken og brugte ikke sminke, det måtte 
man ikke dengang, når man stod i pinse-
missionen. Jeg havde ægte fald i håret, det 
gjorde jeg så endnu mere ud af. 

Dengang var det oftest mændene, der 
kom og handlede. Konerne skrev i kontra-
bogen, hvad de skulle handle af garn, tøj, 
strømper og for det meste vidste jeg besked 
om deres ønsker. Jeg husker en ekspedition 
af en mand, Kristian Mortensen fra »Krak-
ken«, som kom for at købe et par sko til et 
af sine børn. Konen havde glemt at skrive 
nummeret, og da jeg spurgte ham, sagde 
han, at det var lige meget, fordi der altid var 
en af ungerne, der kunne passe dem. De 
havde også en bunke børn. 

Uddrag af en beretning som Judith Vang har skrevet om sin tid i Klemensker Brugsforening som førsteekspeditrice 
og leder af manufakturafdelingen

Judith Vang i manufakturafdelingen i Kle-
mensker Brugsforening 1938.
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En gang om året kom den gamle Risby-
frue (enken). Hun handlede ind til alle kar-
lekammersengene: Lagenlærred, håndklæ-
der osv. Hun sad på en stol ved disken. Når 
jeg spurgte hende om, hvor mange meter 
hun skulle bruge, sagde hun gerne: Tak, jeg 
vil gerne have hele rullen. Det var bare om 
at have det hjemme, som vi vidste hun ple-
jede at købe. Som regel var hun fin at hand-
le med, der var ingen spørgen om prisen, og 
det skulle altid være den bedste kvalitet. En 
tid havde vi »den tavse sælger«. Her var tøj-
prøver af al slags tøj: Silke, bomuld, uld, 
tweed og mange flere. Hver dag kom der 
meddelelse om, at noget var udgået og nye 
prøver kom og at de skulle sættes ind. Der 
var mange fine silkeprøver som udgik, og 
jeg, der havde svært ved at kassere og smide 
bort, samlede dem sammen, og lavede man-
ge fine »hobbyting« af dem. Jeg tror, at det 
var her min fantasi kom i sving, om hvad det 
kan bruges til, og hvad man kan få ud af det 
og det. Folk bestilte tøj efter prøverne, men 
efterhånden blev »den tavse sælger« gam-
meldags, folk ville se tøjet i store ruller, og 
så kom den ud af »trit« og måtte opgives. 
Men den solgte meget i sin glansperiode, 
hvor folk havde tid til at vente. 

Jeg fik megen ros for mit salg. Jeg kom jo 
også lige fra en trikotageforretning i Røn-
ne, hvor jeg havde været i to år. Jeg havde 
stor viden om stoffers kvaliteter, og jeg 
kunne vejlede kunderne godt. Jeg hjalp til i 
kolonialafdelingen, når jeg havde tid. Om 
morgenen vejede vi stødt melis (sukker) af. 
Store sække blev båret ind til vægten, hvor 
vi vejede et og to kilo af. Gamle Nielsens  
arbejde om morgenen, var gerne at veje for 
5 øre gær af på en lille vægt. Men først 
skulle han ud og sige godmorgen til slagte-
grisen og klø den bag øret, han skulle også 

på WC i gården, og da han havde brokbind 
på, kunne det hænde at snorene hængte 
udenfor, jeg tror nok at gæren fik en ekstra 
hæveevne. Vi talte om, at om kunderne 
havde set ham om morgenen, havde de nok 
ikke købt gær i Brugsen. 

Nede i manufakturen, bagerst, hvor Ane 
ikke kunne se ham, havde han sin skråto-
bak liggende, det var i et jalousiskab, hvor 
jeg havde mine fakturaer liggende. Når han 
kom ned fra sin middagssøvn, kom han 
gerne ind til mig og sagde: »Nå, Vang, nu 
skal det gøre godt med en sveskesten«, og 
så skar han en skråtobak. Ane var sur på 
hans hang til skråtobak, så nede hos mig 
var han fredet, for der kom Ane aldrig ned. 
Deres private stuer lå jo oppe, forretnings-
lokalerne nede og kælderen allernederst. I 
forretningen var der et glasbur, hvor kas-
semanden eller damen sad. I min tid var det 
frk. Stange og senere kom Georg Kofoed 
Hansen. 

De to ærindedrenge og lagerdrengen 
hentede varer på jernbanestationen. De 
havde en gammel hest, der hed Peter. Når 
drengene skulle lave lidt »rov i gaden«, slap 
de Peter løs og så gik den vilde jagt for at 
fange hesten igen. De kunne også finde på 
at tabe en æggekurv, og så fik vi pandeka-
ger til middag, og det kunne vi alle sam-
men lide. Drengene kunne også finde på at 
lægge et par æg i førstekommis’ens lom-
mer. Han havde for vane at hænge sin kittel 
fra sig, inden han gik til middag. Når han 
så kom tilbage og tog sin kittel på, sørgede 
de for at løbe lige ind i ham, så der blev 
»æggekage« i hans lommer. Han måtte på 
vej og skifte kittel. Drengene kunne ikke 
lide førstekommis Højegaard, fordi han 
hersede med dem. 

Jeg havde med tiden slået min forlovelse 

op, da jeg følte mig så frygtelig bundet. Jeg 
kom meget sammen med min fætter Holger 
og hos onkel og tante i deres hjem »Fred-
hjem«, som lå lidt uden for Klemensker. 

Far og mor holdt uendelige moralprædi-
kener for mig, når jeg kom hjem lørdag af-
ten. Det var gerne sent, inden vi var færdige 
med rengøringen i Brugsen, så det var of-
test det sidste tog jeg kom med. Jeg var træt, 
men kunne ikke sove længe søndag mor-
gen, fordi jeg jo skulle op for at gå med på 
formiddagsmøde i pinsemenigheden. Der 
var også eftermiddagsmøde og aftensmø-
de. Så var det at jeg snød, enten stak jeg en 
»hvid løgn« fx at jeg måtte tage tidligere til 
min arbejdsplads (men det var jo utåleligt), 
eller jeg kunne have hovedpine. Men Mor, 
der altid har været i besiddelse af en sjette 
sans, fortalte mig, at hun havde hørt, at jeg 
havde været ude med kammerater i stedet 
for at gå til møde. Jeg blev efterhånden ked 
af alle de bebrejdelser, og jeg kom mere og 
mere til Onkel Ipsens og mindre og mindre 
hjem. Jeg blev, som Mor og Far udtrykte 
det, en »frafalden« og blev lukket ude af 
menigheden. 

Jeg var en aften ude at køre bil med An-
ker, fordi fætter Holger var så optaget af 
hans vogn og havde fået lov til at køre med 
den, hvis han kunne lokke mig med på en 
aftenkøretur. Anker forlangte også, at ba-
gerekspeditricen skulle med; hun skulle 
være Holgers dame. Så var det, at Anker 
gav flere ture, med eller uden Holger. Hol-
ger blev vred på mig, fordi jeg kørte alene 
med Anker. Så var det sket. Med Anker 
fulgte arbejde på gartneriet »Rosenvænge« 
og det endte med, at jeg sagde pladsen op i 
Brugsen. 

Judith Hansen, Rosenvænge, Klemen-
sker. 1988.
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Den 28. april 1950 var der indkommet 
tilbud fra murermester Karl Andersen på 
11.378 kr. Fra snedkermester Henning 
Larsen på 7.157 kr. og på centralvarme og 
vandinstallation fra Brd. Pedersen på 
8.312 kr. Disse tilbud blev antaget, og ar-
bejdet blev sat i gang med det samme. Der 
kom senere tilbud på nyt inventar både i 
kolonialbutikken og manufakturafdelin-
gen. Det blev snedkermester Anker Jen-
sen, der fik arbejdet i kolonialafdelingen 
for 5.517 kr. og snedkermester Henning 
Larsen i manufaktur for 8.352 kr. Derud-
over blev der senere indrettet en speciel 
fedevareafdeling i et nyindrettet lokale i 
kolonialbutikken. Da alt var færdigt, 
fremstod Klemensker Brugsforening som 
en stor og moderne butik, der kunne be-
tjene kunderne på bedste vis, samtidig 
med at personalet havde fået gode og 
bedre arbejdsforhold.

50 års jubilæum

Den 26. september 1952 fejrede Klemen-
sker Brugsforening 50 års jubilæum med 
pomp og pragt. Festen blev afholdt lørdag 
27. september i »Kyllingemoderen« i Al-
mindingen, hvor ca. 400 medlemmer og 
indbudte gæster fejrede dagen med fælles 
kaffebord om eftermiddagen. Gårdejer 
Karl Munch, Krykkegård, åbnede festen 
med at byde velkommen. Derefter fik 
gårdejer Helge Olsen, Degnegård, ordet. 
Han gav en historisk oversigt over de for-
løbne år og mindedes de mænd, der havde 
stået i spidsen for foreningen fra starten i 
1902. Han fremhævede særlig den da af-
døde uddeler Niels M. Nielsen og hans 
hustru Anna, som i 35 år havde passet ud-
delerjobbet, samt afdøde skolelærer Knud 

Bohn, som i 46 år havde været forenin-
gens regnskabsfører. Han udtalte videre 
håbet om, at disse to personers særlige 
egenskaber: idealisme, retfærdighed, ær-
lighed og sparsommelighed, måtte vide-
reføres i fremtiden. Der blev selvfølgelig 
også holdt masser af taler, men det vil 
føre for vidt at nævne alle. Efter festlighe-
derne om eftermiddagen blev den med-
bragte mad indtaget.

I jubilæumsåret nåede foreningens om-
sætning op på 1.147.661 kr., et resultat, der 
også var grund til at fejre. Nettoresultatet 
var på 44.013 kr. og der blev udbetalt 3 % 
i dividende. Bestyrelsen i jubilæumsåret 
bestod af følgende medlemmer:

Gårdejer Karl M. Munch, 14. slg.
  Krykkegård
Gårdejer og bankbogholder Helge
  Olsen, Degnegård
Forpagter Axel Olsen, Præstegården
Avlsbruger Hans Rasmussen, Grøn-

vang, 27. slg. parcel
Slagter Henry Marcher, Nyhavn, 
 8. slg. parcel
Fru Judith Hansen, Rosenvænge, 
 16. slg. parcel
Avlsbruger Herman Holm, Venners-

høj, Præstegårds parcel

Ved generalforsamlingen i 1954 viste 
man filmen »Øen i Øst«, en film om an-
delsbevægelsen på Bornholm. (Omtales 
andet sted i bogen). Ved samme general-
forsamling var mødt FDB’s kredsrepræ-
sentant Harald Brandt Nielsen for at for-
tælle om planerne med oprettelsen af de 
»Bornholmske Brugsforeningers Vare-
hus« i Rønne. Klemensker Brugsfor-
enings andel ville være på 20.600 kr. Ved 

den efterfølgende afstemning blev forsla-
get nedstemt med 52 nejstemmer og 37 
jastemmer. Medlemmerne i Klemensker 
havde nok i sig selv.

Kredit og kontant

På generalforsamlingen i 1961 blev det be-
sluttet, at bestyrelsen skulle arbejde mod 
en ændring af vedtægterne, således at for-
eningen skulle overgå til kontant betaling. 
Indførelsen af kontant betaling skulle dog 
først indføres fra 1. marts 1963. Forslaget 
blev igen fremsat på generalforsamlingen 
i 1963, men der blev det nedstemt, så hver-
ken kontant betaling eller ændring af ved-
tægterne blev til noget. I 1962 var fuld-
mægtig og konsulent Ernst Simonsen fra 
FDB’s afdeling i Rønne tilstede på årets 
generalforsamling for at orientere om en 
eventuel modernisering af butikken, såle-
des at man kunne gå over til fuld selvbe-
tjening. Bestyrelsen blev bemyndiget til at 
arbejde videre med planerne.

I januar måned opsagde uddeler Thor 
Jensen sin stilling til fratrædelse 15. maj 
1963, hvilket bestyrelsen tog til efterret-
ning. Der blev holdt afskedsfest på Kle-
mens Kro for uddeler Thor Jensen og frue 
med stor deltagelse. Man blev så enige om 
at opslå stillingen ledig i de bornholmske 
dagblade og i Uddelerbladet. Der kom 29 
ansøgninger, og ud af dem valgte besty-
relsen uddeler Niels Otto Dam fra Bodil-
sker Brugsforening. Efter at Dam tiltrådte 
1. maj 1963, blev der fra samme dato givet 
3 % i kontantrabat til kunderne, for at 
prøve at reducere kreditgivningen, som 
stadig var et stort problem. Regnskabsåret 
var lavet om til at gå fra 1. oktober til 1. 
oktober. Brugsen havde overtaget salg af 
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mælk i Klemensker, og efter endt omlav-
ning af butikken, åbnede man 18. oktober 
dørene til en ny selvbetjeningsbutik. Om-
sætningen steg til hele 1.859.000 kr. Fra 1. 
oktober 1964 var foreningen også blevet 
tilsluttet »Den frivillige Kæde«, en samar-
bejdskontrakt mellem FDB og brugserne, 
der betød. at regnskabet blev ført af FDB ś 
Regnskabsafdeling, og det blev revideret 
af Revisionstjenesten for Danske Andels-
selskaber. Vedtægterne blev ændret, såle-
des at mellemmer over 67 år kunne få 
udbetalt deres indestående i medlemmer-
nes driftslånskonto.

Bygning af ny butik

I 1967 blev det klart for bestyrelsen, at der 
skulle gøres noget ved butikken, hvis den 
fortsat skulle kunne klare udviklingen i 
omsætningen. Bestyrelsen gik med pla-
ner om at bygge en ny butik på det sted, 
hvor butikken lå. Man ville også finde ud 
af, om foreningen kunne købe en grund 
af ejeren af Bjørnegård på 6.000 kvadrat-
meter, for så ville man bygge et nyt super-
marked der. Det var driftskonsulent Hen-
ning Holch Nielsen fra FDB’s afdeling i 
Rønne, der var til stede og orienterede 
bestyrelsen om disse muligheder.

Det vedtoges at bede ejeren af Bjørne-
gård om foreløbig at få grunden på hån-
den, samtidig med at man bad FDB’s Ar-
kitektkontor om at lave tegninger og over-
slag over en bygning med et butiksareal på 
600 kvadratmeter. På en ekstraordinær 
generalforsamling 7. maj 1968 blev disse 
planer forelagt medlemmerne, og det blev 
vedtaget med stort flertal, at bestyrelsen 
skulle arbejde videre med planerne. FDB’s 
Arkitektkontor udarbejdede tegninger 

over nybyggeriet, og der blev indhentet til-
bud fra forskellige håndværkere. Grunden 
blev købt for 125.000 kr. og så var man 
ellers klar til at gå i gang med byggeriet.

Den 5. marts 1969 åbnede så det flotte 
supermarked på Lindevej. Der var 900 
kvadratmeter bebygget areal, hvoraf de 
ca. 500 kvadratmeter var butiksareal. Af-
tenen før blev der afholdt reception i lo-
kalerne for en række indbudte gæster. Der 
blev af formanden Karl Munch og uddeler 
Niels Otto Dam givet en grundig oriente-
ring om den ny, supermoderne butik, som 
beboerne i Klemensker havde fået. Der 
blev holdt adskillige lykønskningstaler 
fra mange af gæsterne. De samlede hånd-
værkerudgifter for den ny bygning blev 
på ca. 1,5 mio. kr. De gamle bygninger 

var blevet solgt for 125.000 kr., og udde-
lerboligen var solgt for 115.000 kr.

I 1973 skiftede foreningen uddeler. 
Niels Otto Dam havde fået job på FDB ś 
afdeling i Rønne som distriktskonsulent, 
så han havde sagt sin stilling op pr. 1. 
marts 1973. Der kom syv ansøgninger til 
den ledige stilling, og i samråd med FDB 
antog bestyrelsen førstekommis i Kle-
mensker Brugsforening Ulf Rønne Han-
sen som ny uddeler.

Gårdejer Karl Munch, 14. slg. Krykke-
gård, havde i 1975 været formand i for-
eningen i 25 år. Ved generalforsamlingen 
takkede uddeler Ulf Rønne Hansen ham 
for tiden, der var gået, og overrakte ham 
et solur som gave fra foreningen. Samti-
dig takkede Karl Munch af og gik ud af 

Klemensker Brugsforening 1952. Foto Algot, BM.
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bestyrelsen efter 25 års dygtigt arbejde. 
Avlsbruger William Kofod overtog po-
sten som ny formand.

75 års jubilæum

I 1977 havde Klemensker Brugsforening 
bestået i 75 år. Det skulle selvfølgelig fej-
res. I hele jubilæumsugen var der gode 
tilbud i butikken, der blev bl.a. solgt 1¼ 
tons blandet fars. Selve festen blev holdt 
lørdag 24. september kl. 19 i »Klemen-
sker Hallen«, med 450 medlemmer og 
indbudte gæster. Formanden bød vel-
kommen og gav ordet til forretningsfører 
Tage Jensen, FDB’s afdeling i Rønne, 
som holdt festtalen. Derefter blev maden, 
som var en platte leveret fra Kvickly i 
Rønne nydt. Senere på aftenen underholdt 
sangeren Peter Westh, der blev serveret 
kaffe m.m., og der var dans til efter mid- 
nat. 

I 1978 foretog foreningen en større ud-
videlse af butiksarealet, idet der blev til-
bygget yderligere 250 m2. Der blev fore-
taget modernisering af det bestående med 
yderligere køle- og frostmontrer. Hele 
balladen kom til at koste ca. 2 mio. kr., 
hvilket var betydeligt mere end der var 
regnet med. Det var især det nye inventar, 
der var blevet noget dyrere. Den ny butik 
åbnede 26. oktober 1978. Aftenen før var 
der en reception for indbudte gæster.

Så skete det, som er enhver forretnings-
mands mareridt. Der udbrød brand i bu-
tikken 29. december 1979 kl. lidt i 10 om 
formiddagen. En kunde fjumrede med 
noget ild ved udstillingen af nytårsfyr-
værkeriet og pludselig gik der ild i det 
hele. Det gik hurtigt og i løbet af ingen-
ting bredte branden sig. Da brandvæsenet 

ankom, fik man hurtigt bugt med ilden, 
men da var skaden sket. Hele butikken var 
totalskadet af røg og pvc-dampe fra de 
mange plastikvarer, der var ild i. Heldig-
vis kom ingen mennesker til skade.

Og hvad gør man så? Der blev indkaldt 
til samråd med det samme. Bestyrelse, 
uddeler, bygmester og ledelsen fra FDB 
drøftede, hvad der kunne gøres for hurtigt 
at få oprettet en nødbutik. Nytårshande-
len var jo gået fløjten. Men man tog fat 
med krum hals. I løbet af søndagen blev 
hele butikken ryddet for varer ved hjælp 
af mange hjælpende hænder. Bestyrelse, 
personale og ikke mindst en flok uddeler-
kollegaer fra andre brugsforeninger på 
hele øen. Efter aftale med forsikringssel-
skabet blev alle fødevarer kørt til destruk-
tion på Forbrændingsanstalten. Alle øv-
rige beskadigede varer blev midlertidig 
kørt til FDB’s lager i Rønne og opbevaret 
der. Der blev hurtigt etableret en nødbutik 
i nogle baglokaler, der blev opført en mid-
lertidig bygning og andre arealer blev 
overdækket. Allerede mandag 7. januar 
1980 var butikken igen åben for kunder-
ne, dog med et meget reduceret sortiment 
af fødevarer.

Straks efter nytår gik håndværkerne i 
gang med reparation af bygningerne, som 
havde taget alvorligt skade. Bestyrelsen 
regnede dog med at kunne åbne butikken 
igen først i maj 1980. I januar blev der 
holdt et stort brandudsalg på de resteren-
de varer. Det var nogle strenge måneder 
at komme igennem både for kunderne, 
men i særdeleshed for personalet. Men 
tirsdag 21. maj åbnede en ny og fuldstæn-
dig istandsat butik for kunderne, som 
strømmede til i stor mængde. Dermed var 
foreningen igen klar til at tage kommende 

udfordringer op og betjene sine kunder på 
bedste måde.

Bestyrelsen havde besluttet at holde en 
dividendepause for i stedet at konsolidere 
foreningen yderligere. Regnskabsåret var 
også ændret, så det nu fulgte året. Det var 
betingelsen for at få ført regnskabet via 
edb på regnskabsafdelingen i FDB. Op 
gennem 1980’erne var Klemensker 
Brugsforening inde i en meget stabil pe-
riode, med en fortsat god omsætning og 
indtjening, som fortrinsvis blev brugt til 
afskrivninger og konsolidering af fore-
ningen.

Så kom 1987, hvor foreningen både 
skiftede formand og uddeler. Avlsbruger 
William Kofod ville ikke modtage gen-
valg til bestyrelsen. Det blev næstforman-
den, fru Agnes Dam, som blev valgt til at 
overtage posten som foreningens nye for-
mand. Uddeler Ulf Rønne Hansen sagde 
sin stilling op til fratrædelse 1. august. 
Han skulle være bestyrer på den nye ki-
osk/benzintank i Klemensker. Bestyrel-
sen søgte efter ny uddeler, og i samråd 
med FDB antog man Kim Ole Jørgensen, 
som da var uddeler i Hårlev Brugsfor-
ening på Stevns. Uddelerskiftet skete 3. 
august 1987. Kim Ole Jørgensen var født 
og opvokset i Klemensker, og hvad var 
mere naturligt, end at han kom i lære i 
Klemensker Brugsforening, først under 
Niels Otto Dam og siden under Ulf Rønne 
Hansen. I en periode var han uddeler i 
Rutsker Brugsforening, men flyttede så 
over vandet, hvor han arbejdede i forskel-
lige brugsforeninger. Så det var en erfaren 
og kendt person, der vendte tilbage til 
Klemensker.

For første gang i mange år var der i 
regnskabsårene 1987 og 1988 en reel ned-
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gang i omsætningen. Desværre var der 
også i begge år et betydeligt underskud på 
bundlinjen. Det kunne jo ikke blive ved 
med at gå.  Uddeler Kim Ole Jørgensen 
havde sagt sin stilling op. Der blev søgt 
efter ny uddeler, og af de ansøgninger der 
kom, valgte bestyrelsen, i samråd med 
FDB, at ansætte Carsten Jensen som ny 
uddeler med tiltrædelse 1. maj 1989. Car-
sten Jensen var uddeler i Rø Brugsfor-
ening. Det skulle vise sig at være et godt 
og fornuftigt valg, der blev foretaget. Car-
sten Jensen er fortsat uddeler i Klemen-
sker Brugsforening, og holdt i 2014 25 års 
jubilæum. Et lidt forsinket tillykke skal 
lyde her fra mig.

I 1990 blev der foretaget en større mo-
dernisering af inventaret i butikken. Der 
blev nedgravet nye tanke til benzin, hvil-
ket var en bekostelig affære. Formanden 
omtalte på et bestyrelsesmøde den æn-
dring og reducering, der var sket med re-
gionerne i FDB. 

Det betød at regionskontoret på Rønne 
Afdeling blev nedlagt, og at konsulenter 
og rådgivning fremover kom fra regionen 
Roskilde. FDB’s Distributionsafdeling 
fortsatte dog uforandret i Rønne. Det var 
også året, hvor der kom en forespørgsel 
fra Rø Brugsforening om en sammenslut-
ning af de to foreninger, fordi det ikke gik 
så godt i Rø, og at man om kort tid ville 
stå uden uddeler. Anmodningen blev dog 
afslået. Der var i 1990 igen kommet gang 
i omsætningen, som det år rundede 20 
mio. kr. Der var et positivt resultat på 
bundlinjen, selv om foreningen havde 
brugt et stort beløb til butiksinventar og 
nyt benzinanlæg.

Foreningen besluttede fra 1. januar 
1992 at gå med i kædesamarbejdet med 

5. marts 1969 åbnede brugsforeningens supermarked på Lindevej.  Her ses uddeler Ulf 
Rønne Hansen og forretningsfører Tage Jensen.  

Luftfotografi af brugsforenings nye bygning på Lindevej 1980’erne. 
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FDB under navnet »Super Brugsen«. Det 
var et endnu tættere samarbejde mellem 
FDB og landets superbrugser, som skulle 
give mange fordele, bl.a. billigere ind-
købspriser på en del varer, samt en fælles 
markedsføring over hele landet. Der blev 
indgået samarbejde med Postvæsenet om, 
fra 15. december 1991 at overtage postbe-
sørgelsen, og der var etableret postbutik i 
brugsens lokaler. Der var også blevet 
plads til lotto, medicinudlevering fra Al-
linge Apotek, tips og udlejning af video-
bånd. I 1992 havde foreningen også 90 års 
jubilæum, som blev markeret med kaffe 
mm. i butikken. Det var også året, hvor 
det blev lagt nyt tag på bygningen, fordi 
det gamle var utæt. Medlemstallet var på 
ca. 700 medlemmer.

I 1993 skiftede foreningen formand. 
Jørgen Sonne overtog posten efter Agnes 
Dam, som takkede af efter 24 års arbejde 
i bestyrelsen, heraf de sidste seks år som 
formand. I 1998 overtog Karen Inger Kri-
stoffersen formandsposten efter Jørgen 
Sonne. Årene op gennem 1990’erne gik 
udmærket for Klemensker Brugsforening. 
Omsætningen steg støt hvert år, og der 
blev lavet fornuftigt positivt nettoresultat 

næsten hvert år. De store omlavninger var 
der ikke, ud over regelmæssige moderni-
seringer af butikken og almindelig vedli-
geholdelse. Det var jo nødvendigt hele ti-
den at følge med udviklingen med hensyn 
til moderne inventar mm. især køle- og 
frysemontrer. De investeringer, der blev 
foretaget, blev alle taget over driften. Et 
godt, fornuftigt og solidt årti for forenin-
gen, trods skærpet konkurrence fra de 
store butikker i Rønne. I 1997 nåede om-
sætningen således op over 30 mio. kr. I 
2000 overtog Steffen Munch posten som 
formand for foreningen, indtil Poul Ko-
foed i 2008 blev valgt som ny formand.

Til sidst vil jeg vil blot konstatere, at 
Super Brugsen i Klemensker i dag lever i 
bedste velgående. Hvordan udviklingen i 
de kommende år vil være, kan ingen spå 
om, men at konkurrencen vil blive skær-
pet er helt sikkert. Derfor er et fortsat fæl-
lesskab omkring Brugsen nødvendigt, 
hvis den skal overleve. Men fællesskab 
gør det ikke alene, medlemmerne må 
også handle i Brugsen. Der skal omsæt-
ning til, der skal tjenes penge, således at 
foreningen kan følge med udviklingen. 
Omkostningerne er enorme, og røde tal 

på bundlinjen kan enhver forretning kun 
have i en begrænset periode, så må den 
lukke, det er en naturlov. Derfor kære be-
boere i Klemensker, stå sammen om jeres 
Brugsforening, så vil den leve i mange år 
endnu. Held og lykke fremover, det får I 
brug for.

Til slut vil jeg godt have lov til at gengive 
K. V. Rasmussens relevante tanker i jubi-
læumsheftet, som han skrev i anledning af 
foreningens 100 års jubilæum i 2002:

»Ved læsningen af Brugsens gamle og 
nyere protokoller ser man, at hver gang 
der har været behov for at løfte en opga-
ve, har man, ligesom i mange andre sam-
menhænge i vores område, været handle-
kraftige og kreative, har udtænkt fremad-
rettede planer og har ført dem ud i livet 
og derved skabt en levende udvikling her 
på stedet. Man ser det gang på gang, helt 
fra begyndelsen af Brugsens lange leve-
tid. I alle årene har der været mennesker 
omkring denne udvikling, som har for-
stået, hvad det hele handler om: nemlig et 
fællesskab og et sammenhold om både 
ideologiske og praktiske forhold, til gavn 
og glæde for alle deltagere heri. 

K. V. Rasmussen«.

Formænd

Gårdejer P. Riis, 1902-1904
Gårdejer Hans J. Kr. A. Rottensten,
  10. vdg Bjørnegård, 1904-1906
Møller N. Christiansen, 1906-1910
Gårdejer Hans J. Kr. Ad. Rottensten,
  10. vdg Bjørnegård, 1910-1914
Mejeribestyrer Hans Christoffersen,
  Bjørnedal Mejeri, 1914-1942
Avlsbruger Hans Olsen, Egevang, 
 62. slg. Parcel, 1942-1946

Avlsbruger Herman Holm, Venners-
høj, Præstegårds Parcel, 1946-1950

Gårdejer Karl Munch, 14. slg. Kryk-
kegård, 1950-1975

Avlsbruger William Kofod, 1975-1987
Fru Agnes Dam, 1987-1993
Jørgen Sonne, 1993-1998
Karen Inger Kristoffersen, 1998-2000
Steffen Munch, 2000-2008 
Poul Kofoed, 2008-

Uddelere

C. F. Stender, 1902-1904
Niels M. Nielsen, 1904-1939
Thor Jensen, 1939-1963
Niels Otto Dam, 1963-1972
Ulf Rønne Hansen, 1973-1987
Kim Ole Jørgensen, 1987-1989
Carsten Jensen, 1989-  
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Det er ikke ret meget den første forhand-
lingsprotokol beretter om baggrund og 
stiftelse af Listed og Omegns Brugsfor-
ening. Ej heller skrives der noget om, hvor 
og hvornår foreningens udsalg begyndte 
sit virke. Det var der selvfølgelig heller 
ingen grund til, det vidste bestyrelsen jo, 
og det vidste alle andre der boede i Listed. 
Forhandlingsprotokollen begynder med at 
fortælle, at der 22. februar 1902 blev af-
holdt en stiftende generalforsamling, hvor 
det blev vedtaget at starte en brugsfor-
ening i Listed. Man vedtog de fremlagte 
vedtægter, og der blev valgt en bestyrelse, 
der bestod af følgende fem medlemmer af 
foreningen:

Skolelærer Edvard Henrik Hansen, 
 Listed Skole
Avlsbruger Julius Kofoed
Stenværksformand David Johansen
Fisker Jens Christian Jensen
Avlsbruger Klaus Jensen 

Til revisorer valgtes N. Christian Holm 
og Hans C. Nielsen. Det blev også beslut-
tet at indmelde foreningen i FDB med det 
samme. Der havde selvfølgelig tidligere 
været afholdt møder i Listed for at lodde 

stemningen, om hvorvidt der var et ønske 
om at få en brugsforening i Listed. Det 
blev der givet tilslutning til, og der blev 
nedsat et udvalg til at arbejde videre med 
sagen. Hvilke personer der blev valgt til 
udvalget nævnes der ikke noget om. Den 
24. februr 1902 samledes bestyrelsen til 
deres første møde, hvor de konstituerede 
sig på følgende måde:

Fisker Jens Christian Jensen, formand
Stenværksformand David Johansen,
 næstformand
Avlsbruger Klaus Jensen, kasserer
Skolelærer Edvard Henrik Hansen,
  regnskabsfører

Og så fortsætter beretningen med, at 
bestyrelsen valgte fi sker Herman Mathias 
Hermansen som foreningens uddeler. 
Hvad, hvor og hvornår? Heldigvis fi ndes 
den originale kontrakt mellem brugsfor-
eningen og fi sker Hermansen, og den for-
tæller noget mere. Ifølge kontrakten skul-
le foreningen leje lokaler til butik og lager 
af fi sker Hermansen i hans ejendom på 
matr. nr. 30 a. I husleje for lokalerne og 
deres renholdelse, samt løn for uddeling 
af varer, skulle Hermansen afl ønnes med 

Listed og Omegns Brugsforening
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5 % af »Brutto Omsætningen«, altså ud-
salgsprisen. Det ændredes dog i 1905 til, 
at han kun skulle have 3 % for grovvarer. 
Som sikkerhed skulle han stille en kauti-
on på 1.000 kr. og for denne sikkerhed 
kautionerede avlsbruger og fisker Hans 
Junius Hermansen og skipper Jens Chri-
stian Skov. Kontrakten blev underskrevet 
af formanden og uddeleren 9. maj og af 
kautionisterne 21. maj 1902.

Ifølge foreningens »Hovedbog nr. 1« fik 
han i 1902, som jo kun var på knap otte 
måneder, en løn på 5 % af 9.551,89 kr. = 
477,59 kr. Set i relation til vore dages pen-
ge, var det ikke noget særligt stort beløb, 
men set i lyset af datidens priser og løn-
ninger, og hvad han i øvrigt kunne tjene 
som fisker, har det vel alligevel været et 
godt supplement til hans øvrige indtje-
ning. I 1903 holdt han en årsløn på 919,26 
kr. Det fortælles, at det mest var datteren, 
Elise Hermansen, der passede udsalget 
for sin far. På en generalforsamling var 
der nogle medlemmer der brokkede sig 
over, »at han var for lidt hjemme«.

Men der nævnes stadig ikke noget om, 
hvornår udsalget åbnede, men formentlig 
en dag midt i maj 1902. Heller ikke det 
første regnskab omtaler nogen dato. Der 
er blot skrevet »Listed Brugsforenings 
Regnskab i Tiden fra maj 1902 til 1. ja-
nuar 1903«. Den første varebog er beva-
ret, og af den fremgår det, at den første 
levering af varer er indført 7. maj og var 
leveret fra FDB, som den gang havde sit 
koloniallager i Ny Toldbodgade i Køben-
havn. Så en skøn forårsdag i maj måned 
1902, har beboerne i fiskerlejet Listed 
kunnet handle i deres egen brugsforening. 
Det er sikkert blevet modtaget med glæde 
af mange.

Som i så mange andre brugsforeninger 
dengang, blev der også i Listed og Om-
egns Brugsforening lavet halvårsregnska-
ber, og der blev afholdt ordinære general-
forsamlinger hvert halve år. Fra starten 
var åbningstiden ifølge vedtægterne »fra 
første Oktober til første April fra Kl. 7 
Morgen til Kl. 8 Aften; i den øvrige Del af 
Aaret fra Kl. 6 Morgen til Kl. 9 Aften. Om 
Lørdagen skal dog altid holdes aabent til 
Kl. 10 Aften. Paa Søn- og Helligdage fin-
der Uddeling ikke Sted«. Det ligner jo næ-
sten vore dages åbningstider.

I 1905 ændredes vedtægterne, det var 
især angående medlemmernes vilkår over 
for foreningen, der blev ændret ved ud-
meldelse af foreningen. Samme år i 
august opsagde Hermansen stillingen 
som uddeler. Han var meget utilfreds med 
lønnen og ville ikke fortsætte. Stillingen 
som uddeler blev averteret ledig, og der 
kom fire ansøgere til pladsen. 

Bestyrelsen valgte foreningens kasse-
rer, fisker Niels Peter Nielsen, til ny ud-
deler fra 1. november. Niels Peter Nielsen 
ejede og beboede matr. nr. 58b og 58c, 
nuværende adresse Hans Thygesensvej 
22. Der indrettede han butik til forenin-
gen. Også her er vi i besiddelse af den 
originale kontrakt mellem Nielsen og Li-
sted Brugsforening ved formanden Jens 
Christian Jensen. Den indeholder stort set 
de samme betingelser som den forrige ud-
deler havde. For leje og renholdelse af bu-
tik, samt for lys og varme og betjening af 
kunderne, skulle Nielsen have 5 % af ud-
salgsprisen for butiksvarer. 4 % for »Øl 
og Drikke«, samt 3 % for »Sæd og Foder-
stoffer«.

I 1914 skete der noget morsomt. Der var 
indkaldt til ordinær generalforsamling 1. 

august. Da generalforsamlingen skulle 
begynde, var der ikke mødt et eneste 
medlem, ud over de fem personer fra be-
styrelsen. Efter yderligere en times ven-
ten, og der stadig ikke var dukket nogen 
frem, erklærede bestyrelsen generalfor-
samlingen for afviklet og slut. Kan hænde 
at augustvejret har været for flot.

Uddelerskifte og nyt  
uddelingssted

Den 25. maj 1915 døde uddeler Niels Peter 
Nielsen, og bestyrelsen skulle se sig om 
efter en ny uddeler og et nyt uddelings-
sted. Den 26. juni var der indkaldt til en 
ekstraordinær generalforsamling for at 
tage stilling til køb af afdøde Herman 
Mathias Hermansens ejendom, matr. nr. 
30a nede ved havnen. Der hvor forenin-
gen få år tidligere startede sin virksom-
hed. Et stort flertal besluttede at købe 
ejendommen. 

Utrolig nok beretter forhandlingsproto-
kollen ikke mere om den sag. Det var da 
ellers lidt af en epoke, der startede her, 
med køb af egen ejendom. Men hva’, alle 
i Listed vidste jo sikkert alt om det køb, 
så det var der vel heller ingen grund til at 
spilde papir på.

Heldigvis for eftertiden findes det origi-
nale skøde, og ud fra det får vi noget 
mere at vide. Her kommer en afskrift af 
første del af skødet: »Undertegnede Lods 
Jørgen Alfred Nielsen af København sæl-
ger, skøder og endelig overdrager herved 
til Listed Brugsforening den mig ifølge 
Arveudlægsskøde tinglæst 25. Juni 1915 
tilhørende Ejendom beliggende i Listed 
Fiskerleje, Ibsker Sogn og skyldsat under 
Matr. N0 30a«. Købesummen var på 4.600 
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kr. og skødet er underskrevet 24. juli 1915. 
Købesummen er berigtiget ved en 4½ % 
panteobligation til lods Jørgen Alfred 
Nielsen med førsteprioritet i ejendom-
men.

Den 25. juli 1915 var bestyrelsen samlet 
for at se på de indkomne tilbud på omlav-
ning og tilbygning af den nyerhvervede 
ejendom, så den kunne blive klar som ud-
salgssted. Det var bygmester Julius Ko-
foed fra Gudhjem, der var den lavest by-
dende, og derfor fik han overdraget arbej-
det for 3.607 kr.

Hvornår foreningen tog den ny butik i 
brug, nævnes der ikke noget om, men på 
en generalforsamling 18. december 1915 
blev bestyrelsen bevilget 35 kr. »som Ve-
derlag for udført Arbejde ved Opvejning 
og Flytning af Brugsforeningens Varer«. 
Så butikken er vel taget i brug i løbet af 
sommeren 1915. I øvrigt lånte bestyrelsen 
yderligere 2.000 kr. af lods Jørgen Alfred 
Nielsen i København, mod et pantebrev 
som andenprioritet i den nyligt erhverve-
de ejendom.

Det nævnes ikke med et ord i forhand-
lingsprotokollen, at foreningen samtidig 
med indflytningen i den ny butik også 
skiftede uddeler. Heller ikke hvem der 
passede butikken fra Niels Peter Nielsen 
døde til en ny uddeler overtog jobbet 1. 
november. Måske nogen i Nielsens fami-
lie? Her er vi også privilegerede ved at 
have kontrakten, som bestyrelsen under-
skrev med den ny uddeler, købmand 
Charles Andreas Mogensen fra Aakirke-
by 1. november 1915. Han skulle som sik-
kerhed stille et beløb på 3.000 kr., de 
2.000 kr. indbetaltes kontant, og de 1.000 
kr. blev givet som sikkerhed med to kau-
tionister.

Krig og dyrtid

I 1917 kneb det med skaffe tilstrækkelig 
likvid kapital til at klare foreningens for-
pligtelser. Det skyldtes dyrtid i forbin-
delse med Første Verdenskrig. Priserne 
på stort set alle varer steg, og det bevir-
kede selvfølgelig, at varelageret i kroner 
og øre blev større og større. FDB havde 
rykket for sine penge, og flere leverandø-
rer gjorde det samme. Bestyrelsen blev 
derfor bemyndiget til, på foreningens 
vegne, at optage et midlertidigt lån på 
5.000 kr., så man kunne få betalt gælden.

Forhandlingsprotokollen fortæller ikke 
ret meget om perioden 1902 til 1915. Der 
blev holdt de vedtægtsmæssige general-

forsamlinger, men der blev ikke refereret 
noget om, hvad der i øvrigt skete på dem. 
Der stod som regel bare »Formanden af-
lagde sin Beretning, som blev godkendt«, 
ikke et ord om, hvad formanden havde 
sagt. Kan hænde der heller ikke skete no-
get, der var værd at berette om. I det dag-
lige fungerede det vel bare som det skulle. 
Listed sov sin egen tornerosesøvn, uden 
de store lokale stridigheder eller begiven-
heder. 

Her slutter den første forhandlingspro-
tokol i 1915. Derefter findes der ikke no-
gen ny protokol, før vi kommer frem til 
1954. Så hvad der er foregået i de mel-
lemliggende mange år, ved vi desværre 
ikke noget om.

Listed Brugsforening med bedste beliggenhed ud mod havnen, her foreviget o. 1905 af 
Valdemar Myhre. Her lejede brugsforeningen sig ind i de første år, fra 1902-1905. I 1915 
købte man ejendommen. Det er Listed Havn til venstre. Svaneke Byforenings arkiv.
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Stille efterkrigstider

Den næste forhandlingsprotokol begyn-
der med et bestyrelsesmøde 11. september 
1954. Det underskrives af en bestyrelse 
på syv personer, som er følgende: Poul 
Hansen, Karl Madsen, Gunnar Svendsen, 
Johan Ipsen, Ludvig Hansen, Helmudt 
Madsen og Hans Jensen. Hvem der har 
været formand eller regnskabsfører i den 
lange periode vides ikke. Heldigvis ved vi 
hvem der har været uddeler.

I januar måned 1956 løste foreningen 
almindeligt næringsbevis, således at der 
kunne handles med alle.

Jeg ved ikke, om der ikke er sket noget 
i Listed Brugsforening, der var værd at 
notere i forhandlingsprotokollen, eller om 
det bare ikke er blevet skrevet ned. Fakta 
er imidlertid, at der op gennem 1950’erne 
og 1960’erne ikke er noteret andet end at 
der blev afholdt bestyrelsesmøder og ge-
neralforsamlinger. De sidste indeholder 
bare formandens beretning, men ikke no-

Listed Brugsforening, Strandstien 2, o. 
1915, hvor brugsforeningens bestyrelse 
erhvervede ejendommen, der fra 1902 til 
1905 havde været udsalgssted for den ny-
oprettede forening. Man satte forretnings-
vinduer i bygningen ud mod Strandstien og 
etablerede lagerrum i fløjen mod vest. 

Listed Brugsforening 1949. I 1934 udvi-
dede man med en toetagers høj bygning, 
hvori man indrettede butik. Samtidig fjer-
nede man butiksvinduerne ud mod Strand-
stien og isatte almindelige vinduer igen. 
Foto Sylvest Jensen, KB. 
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get om hvad beretningen gik ud på. Der-
efter gennemgik regnskabsføreren regn-
skabet. Det man gik mest op i var valg af 
nye bestyrelsesmedlemmer, og det er nøje 
beskrevet i forhandlingsprotokollen.

Jeg kan blot konstatere, at Listed Brugs-
forening i alle disse år bare stille og roligt 
fungerede til alles tilfredshed. Forenin-
gen øgede hvert år omsætningen en smu-
le, og hvert år lavede man et rimeligt 
overskud, som blev udbetalt til medlem-
merne i form af dividende, efter at der var 
foretaget de vedtægtsmæssige afskrivnin-
ger og henlæggelser, som der skulle fore-
tages. Bygningsmæssigt ved vi, at der i 
1934 blev udvidet med en sidebygning 
mod vest i to etager, hvor der blev indret-
tet butik. Ellers er der sikkert bare foreta-
get almindelige vedligeholdelser og min-
dre moderniseringer.

Moderne tider kommer til Listed

Først i 1966 skete der noget. Uddeler Lud-
vig Koch, der havde været uddeler de sid-
ste 20 år, opsagde sin stilling til 1. april. 
Nu ville han og hans hustru nyde tilværel-
sen som pensionister. Stillingen blev op-
slået ledig, og der kom 14 ansøgninger. 
Bestyrelsen valgte kommis Finn Winberg 
som ny uddeler fra 1. april 1966.

Listed Brugsforening tilmeldte sig 
»Den Frivillige Kæde« fra 1. oktober 
1966. Et gensidigt samarbejde mellem 
FDB og brugsforeningerne over hele lan-
det. Samtidig tilmeldte foreningen sig 
FDB’s Revisionstjeneste, der skulle revi-
dere regnskabet.

Så begyndte der at ske noget. Bestyrel-
sen blev klar over, at det snart var nødven-
digt at foretage en udvidelse og moderni-

sering af den gamle butik, sikkert godt 
inspireret af den ny uddeler. På et besty-
relsesmøde havde man indbudt driftskon-
sulent Henning Holck Nielsen fra FDB’s 
afdeling i Rønne til at forelægge tegnin-
ger og overslag over, hvad det ville koste 
at lave det hele om. Overslaget lød forelø-
big på godt 80.000 kr.

Den 16. april 1966 blev der afholdt eks-
traordinær generalforsamling, hvor for-
slaget om en omlavning blev forelagt af 
driftskonsulenten. Der var ikke sket noget 
de sidste 30 år med hensyn til butiksfor-
holdene, så det var en generel omlavning 
af hele butik og lager der forestod. Det 
blev enstemmigt vedtaget at overlade til 
bestyrelsen at foretage det videre arbejde 
med at få Listed Brugsforening ændret, så 
den kunne fremtræde som en moderne 
butik, som kunderne kunne lide at kom-
me i og som personalet også ville påskøn-
ne at arbejde i. Da den store omlavning af 
butikken stod færdig, viste det sig, at det 
hele havde kostet små 100.000 kr. Der 
blev optaget et nyt kreditforeningslån i 
Østifternes Kreditforening på 69.500 kr. 
til 7 %, og kassekreditten i Svaneke Bank 
blev forhøjet til 20.000 kr.

Efter at foreningen havde fået ny udde-
ler og gennemført en modernisering af 
butikken, steg omsætningen de følgende 
år. Det første år med hele 33 %, hvoraf 
prisstigningen kun var på 7 %. Det for-
tæller måske lidt om, hvorfor der ikke var 
sket noget i Listed Brugsforening i de 
mange foregående år. Omsætningen nå-
ede da også i den følgende periode op 
over en mio. Et flot arbejde der blev udført 
af uddeler Finn Winberg og hans perso-
nale. Der blev endda råd til varebil og en 
større dybfryser i butikken. Bestyrelsen 

havde også indsendt ansøgning om en ud-
bygning af butikken, men havde i første 
omgang fået afslag fra Bornholms Amt. 
Først i 1970 forelå der tilladelse til udbyg-
ning og omlavning af Brugsen. Der blev 
bygget til, og butikken blev udvidet med 
50 m2. Omlavningen kom til at koste ca. 
45.000 kr. 

I februar måned 1969 skete der noget 
kriminelt i Listed Brugsforening! Natten 
mellem 25. og 26. februar 1969 havde en 
indbrudstyv været på spil og blandt andet 
stjålet 6.000 kr. i kontanter fra pengeska-
bet samt nogle cigaretter og andet fra bu-
tikken. Nøglen til pengeskabet havde han 
fået fat i ved at gå ind i privatboligen og 
åbne en skrivebordskuffe, hvor nøglen lå. 
Han var kommet ind gennem et vindue ud 
mod havnen. Han havde meget elegant 
brugt butiksdøren til at komme ud igen. 
Uddeler Finn Winberg og hans hustru lå 
og sov ovenpå og havde ikke hørt noget. 
Ifølge Bornholms Tidende 28. februar 
1969 var tyven en ung bornholmer, som 
boede ovre. Han var kommet med flyve-
ren, havde stjålet en bil i Rønne, kørt til 
Nexø, stjålet en ny bil, og kørt til Listed, 
hvor han begik indbruddet, kørte tilbage 
og tog morgenflyveren inden anmeldelsen 
var nået til politiet. Han var i forvejen ef-
terlyst for andre indbrud i et par brugsfor-
eninger på Fyn. Historien melder ikke 
noget om han blev fanget, men det er han 
sikkert blevet!

Uddelerskifte

I november 1970 opsagde uddeler Finn 
Winberg sin stilling pr. 1. januar 1971. 
Han skulle tiltræde en ny stilling som ud-
deler i Gudhjem Brugsforening. Bestyrel-
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sen var lidt på den, for det var en kort frist 
at få ansat en ny uddeler så hurtigt. Besty-
relsen blev dog enige med uddelerparret 
om, at de skulle blive boende i lejligheden 
til 1. februar, og at fru Winberg skulle be-
styre forretningen i januar måned. I mel-
lemtiden håbede bestyrelsen at have ansat 
en ny uddeler. Der kom tre ansøgninger, 
og bestyrelsen besluttede at ansætte kom-
mis Aksel Pedersen fra Nexø som ny ud-
deler fra 1. februar 1971.

1970’erne gik for Listed Brugsforening 

helt udmærket. Foreningen var inde i en 
stabil periode med stigning i omsætnin-
gen og et positivt resultat på bundlinjen, 
der betød, at foreningen efter afskrivnin-
ger og henlæggelser, hvert år kunne udbe-
tale et par procent i dividende til medlem-
merne. Der blev heller ikke slået de store 
brød op, bygninger og butik blev vedlige-
holdt. I det hele taget et stabilt årti for for-
eningen. Og som FDB’s Revisionstjeneste 
hvert år berettede i revisionsrapporten, at 
året økonomisk havde været særdeles til-

fredsstillende, og at foreningen roligt 
kunne se fremtiden i møde, som en vel 
konsolideret brugsforening.

Formandsskifter

I 1975 overtog Goldi Walentini posten 
som formand for Listed Brugsforening. 

I 1978 besluttede bestyrelsen at foretage 
en større udbygning og modernisering af 
butikken for at få mere plads til varerne 
og i det hele taget få en mere kundevenlig 

Listed Brugsforening, luftfoto 1962. Foto Sylvest Jensen. BM.
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butik. Byggetilladelsen tog det lang tid at 
få fra myndighederne, så det hele var 
først færdigt i starten af 1980. Men så 
havde foreningen igen en fuldstændig op-
dateret og moderne butik. Men den var 
dyr. Det hele kostede 334.000 kr. Det var 
mange penge, og bestyrelsen måtte ud og 
låne for at kunne betale det hele. Til gen-
gæld håbede bestyrelsen på, at medlem-
mer og turister ville handle mere i den nye 
butik og dermed forøge omsætningen. 
Men det gik ikke helt som ønsket. På 
grund af de begyndende dårlige tider i 
samfundet, faldt omsætningen derimod. 
Så bestyrelsen besluttede at holde en divi-
dende pause. Fornuftigt nok.

I 1982 skiftede foreningen igen for-
mand. Ketty Fuglsbjerg Hansen overtog 
posten efter Goldi Walentini. Foreningen 
var nu også gået over til, at regnskabsåret 
fulgte kalenderåret. Uddelerboligen blev 
ledig fra 1. december, fordi uddeler Aksel 
Pedersen havde købt eget hus. Lejligheden 
blev gjort klar til udlejning og blev istand-
sat. Den blev udlejet fra 1. februar 1983. 

Regnskabet for 1983 udviste en omsæt-
ning på 5.118.416 kr. en lille fremgang på 
1 %, men prisstigningen havde været på 
8 %, så det var reelt en mængdemæssig 
tilbagegang på 7 %. Regnskabet udviste 
også et underskud på 10.405 kr., som blev 
dækket af reservefonden. Listed Brugs-
forening havde på det tidspunkt 213 med-
lemmer. Det begyndte at gå mindre godt 
for foreningen. Årsagen var til dels at løn-
udviklingen i samfundet ikke fulgte med 
prisudviklingen, hvilket betød mindre 
købekraft blandt medlemmerne. Fiskeri-
erhvervet havde det ikke godt. Havde Li-
sted Brugsforening ikke haft en betydelig 
omsætning på turisterne om sommeren, 

havde det set sort ud. Alle blev opfordret 
til at gøre deres indkøb i Listed Brugsfor-
ening og dermed være med til, at forenin-
gen kunne blive ved med at eksistere. 
Men konkurrencen fra de større byers 
supermarkeder kunne mærkes.

I december måned 1984 skiftede for-
eningen uddeler. Efter nogle regnskabs-
mæssige uoverensstemmelser mellem ud-
deleren og bestyrelsen, enedes begge 
parter om, at Aksel Pedersen sluttede som 
uddeler i Listed Brugsforening. I perioden 
indtil der kunne blive ansat en ny uddeler, 
var Allinge Brugsforening så venlig at 
udlåne Gurli Nørregaard til at varetage de 
daglige opgaver i butikken.

Nye uddelere

Der blev averteret efter en ny uddeler, og 
blandt de indkomne ansøgninger antog 

bestyrelsen bornholmeren, Hans Jørgen 
Munch fra Valby, som ny uddeler fra 4. 
marts 1985. Samme år udlejede Listed 
Brugsforening nogle af sine bygninger til 
Peter Finne, »Østbornholms Kutterser-
vice« i Listed. Lejemålet gik over 10 år. 
Samme år ansøgte man også »Det rådgi-
vende udvalg for landsbybutikker«, om at 
få nogle tillægsfunktioner tilknyttet brug-
sen. I første omgang fik foreningen afslag, 
men ansøgningen ville igen blive behand-
let i næste ombæring.

I 1991 blev Listed Brugsforening tilslut-
tet den landsdækkende kæde »DAGLI’ 
BRUGSEN«. En kæde af mindre butikker 
i tæt samarbejde med FDB. I 1994 skif-
tede Listed Brugsforening igen uddeler. 
Hans Jørgen Munch havde sagt sin stil-
ling op til fratrædelse 1. februar 1994. 
Han skulle til Østerlars Brugsforening og 
være uddeler. Bestyrelsen opslog pladsen 

Her handles fra en brødbil i Listed i 1960’erne.  
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ledig og ansatte butiksassistent i Øster-
marie Brugsforening, Benny Hansen, 
som ny uddeler fra 7. februar 1994.

Året 1994 og 1995 blev nogle skæbne-
svangre år for Listed Brugsforening. Det 
gik rivende galt. Et dyrt uddelerskifte, en 
ny, ung og uerfaren uddeler. Faldende om-
sætning. Stigende omkostninger, bl.a. nye 
og dyre fragtomkostninger fra FDB. Et 
alt for stort varelager. Varegæld til FDB. 
Et stort svind og et kæmpe underskud i 
regnskabet. Alt hvad kunne gå galt gik 
næsten galt. Derfor kom bestyrelsen da 
fornuftigt nok også frem til, at det var 
nødvendigt at indkalde til en ekstraordi-
nær generalforsamling 27. oktober 1995, 
med det ene punkt på dagsordenen, at 
lukke og nedlægge Listed Brugsforening, 

medens der endnu var penge til at betale 
enhver sit. Et år til på denne måde ville 
have været katastrofalt.

Uddeleren sygemeldte sig, og for at 
klare dagen og vejen i butikken, lånte be-
styrelsen førstekommis Ole Hansen i 
Snogebæk Brugsforening til at være vi-
kar, indtil der kunne ansættes en ny ud-
deler. Hvornår dette skete nævner histo-
rien ikke noget om, men i en beretning fra 
RVT Revision dateret 9. marts 1995, næv-
nes Rose Schwarz som uddeler i Brugsen.  

På generalforsamlingen blev det beslut-
tet at lukke Listed Brugsforening pr. 31. 
december 1995. Det blev uden problemer 
vedtaget på endnu en generalforsamling 
15. november. Dermed var endnu en af de 
små brugsforeninger blevet et offer for 

udviklingen i samfundet. Af denne histo-
rie kan man se, hvor hurtigt det kan gå 
den forkerte vej. Der blev nedsat et likvi-
dationsudvalg, der skulle foretage det vi-
dere nødvendige arbejde, med at få afvik-
let boet og få betalt enhver sit.

Formænd

Fisker Jens C. Jensen, 1902-1910
Skolelærer Edvard Henrik Hansen,
  1910-1914
Particulier Niels Mauritsen, 1914-1917
Fisker Niels Jensen, 1917-1921
Jens Christian Jensen, 1921-1930
Ukendt på grund af manglende 
 forhandlingsprotokol 
Poul Hansen, -1966
Leo Ipsen Dam, Søfryd, 1966-1972
Bent Jensen, 1972-1974
Goldi Walentini, 1975-1982
Ketty Fuglsbjerg Hansen, 1982-1995

Uddelere

Fisker Herman Mathias Hermansen,
  1902-1905
Niels Peter Nielsen, 1905-1915
Charles Andreas Mogensen, 1915-1919
Niels Nielsen, 1919-1946
Ekspedient Ludvig Koch, 1946-1964
Finn Winberg, 1964-1971
Aksel Pedersen, 1971-1984
Gurli Nørregaard, (Allinge Brugsfore-

ning), 1984-1985
Hans Jørn Munch, 1985-1994
Benny Hansen (sygemeldt), 1994-1995
Ole Hansen, (Snogebæk Brugsfore-

ning), 1994-1995 
Rose Schwarz, 1995-1995 

Listed Brugs i 1980’erne. Foto BM.
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Den 11. februar 1902 blev der afholdt 
møde på Lobbæk Mejeri for alle, der var 
interesserede i stiftelsen af en brugsfor-
ening, som skulle ligge ved Lobbæk Sta-
tion. På det møde blev der nedsat et ud-
valg på fem medlemmer, som også senere 
blev valgt til bestyrelse:

Gårdejer og sandemand Hans Peter
  Christian Lohmann, 5. slg. Tvillinge-

gård, Vestermarie 
Gårdejer Jens Peter Kofoed, 18. slg.
  Klintgård, Vestermarie 
Gårdejer Laurits Antonius Larsen, 
 68. slg. Løkkegård, Vestermarie 
Gårdejer Carl Mathias Jensen, 2
 8. slg. Sosegård, Vestermarie 
Gårdejer Andreas Juul Dam, 
 9. slg. Lille Strandbygård, Nylars

Udvalget skulle foretage de videre un-
dersøgelser angående tegning af medlem-
mer og interessen for stiftelse af en brugs-
forening og allerede få dage senere ud-
sendte udvalget indbydelse til stiftende 
generalforsamling. Den blev afholdt på 
Nylars Samlingshus 17. februar 1902, og 
her vedtog man love og vedtægter for 
Lobbæk Brugsforening. Der blev også 

valgt en bestyrelse, som meget naturligt 
kom til at bestå af det valgte udvalg. Der 
blev tillige givet bestyrelsen bemyndi-
gelse til at lade opføre en ejendom, belig-
gende ved Lobbæk Station, når der var 
tegnet 100 fastboende medlemmer fra 
sognet. Den skulle indeholde butik og be-
boelse for uddeleren. Bestyrelsen fi k også 
bemyndigelse til at optage de nødvendige 
lån til byggeriet og til den nødvendige 
driftskapital.

En stor eller fi re små brugser?

Forud for dette var der dog i nogen tid 
blevet talt meget, og afholdt mange mø-
der, om dannelsen af en brugsforening i 
Nylars og Vestermarie. Som i alle andre 
sogne og byer på Bornholm, spirede jo 
brugsforeningstanken frem, og beboerne 
i Vestermarie og Nylars drøftede da også, 
hvordan disse tanker kunne realiseres. 
Området var stort og afstandene store, set 
ud fra datidens samfærdselsmidler, så det 
kneb gevaldigt med at blive enige om be-
liggenhed af udsalgsstedet. Beboerne i 
Arnager, Nylars og i det sydlige Vester-
marie mente meget naturligt, at beliggen-
heden skulle være i nærheden af Nylars 

Lobbæk Brugsforening
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Kirke, som det naturlige midtpunkt, me-
dens beboerne i det øvrige område ville 
have uddelingsstedet til at ligge ved Lob-
bæk Jernbanestation. Resultatet blev, som 
vi kender det i dag, man kunne ikke enes 
om noget som helst. I stedet for én brugs-
forening i de to sogne, blev der stiftet fire 
brugsforeninger, nemlig i Vestermarie, 
Lobbæk, Nylars og senere også i Arnager.

Forinden havde to udvalg, valgt af be-
boerne i henholdsvis Nylars og Lobbæk, 
forhandlet for at finde ud af, om det ikke 
var muligt at blive enige om et fælles ud-
delingssted, men disse forhandlinger 
endte også resultatløse. Udvalgene, som 
var på hver tre mand, var blevet valgt på 
møder, der for Nylars’ vedkommende var 
blevet afholdt 30. december 1901. I Lob-

bæk blev mødet afholdt 31. december 
1901. 

I Nylars havde man valgt gårdejer Carl 
Otto Jespersen, 5. slg Brunsgård, gårdejer 
Jochum Peter Kaas, 8. vdg. Gildesgård 
samt Jørgensen på Myremøllen. Medens 
det for beboerne i Lobbæk var gårdejer 
Hans Christian Lohmann, 5. slg. Tvillin-
gegård, gårdejer Karl Mathias Jensen, 28. 
slg. Sosegård og murermester Jensen ved 
Vestermarie Kirke. Dette fællesudvalg 
indkaldte, som et sidste forsøg, til et møde 
pa Nylars Samlingshus 5. februar 1902, 
hvor resultatet blev det samme. Ingen 
kunne blive enige om noget som helst, så 
mødet var resultatløst, det var især udde-
lingsstedets beliggenhed, man ikke kun-
ne blive enige om.

Brugsforening i Lobbæk

Derfor gik beboerne i Lobbæk som omtalt 
i gang med at stifte deres egen brugsfor-
ening. Der gik ikke ret lang tid før besty-
relsen havde tegnet 120 fastboende med-
lemmer, og det blev derfor vedtaget at 
købe et stykke jord ved Lobbæk Station af 
gårdejer Jens Peter Kofoed på 5.250 kvar-
dratalen for 274,29 kr. Murermester J. 
Jensen ved Vestermarie Kirke udarbej-
dede, for en betaling på 25 kr., et overslag 
og tegninger til en ny bygning, hvorefter 
arbejdet blev udbudt i licitation. Det lavest 
bydende tilbud kom fra snedkermester 
Christian Larsen i Nylars og var på 7.500 
kr. Dette tilbud blev antaget.

Brugsforeningen skulle jo også have en 
uddeler. Der blev annonceret i de born-
holmske dagblade, og der indkom seks 
ansøgninger til stillingen. Af dem valgte 
bestyrelsen mejerist på Lobbæk Mejeri, 
Carl A. Hansen, som foreningens uddeler. 
Han skulle indbetale 2.000 kr. kontant 
som kaution, et efter datidens forhold ret 
stort beløb, når vi betænker, at hans år-
sindtægt i følge kontrakten ikke kunne 
blive på mere end 1.200 kr. Bestyrelsen 
valgte også en formand, det blev gårdejer 
A. Juul Dam på Ll. Strandbygård. Gård-
ejer Jens Peter Kofoed på Klintgård blev 
valgt til forretningsfører. Det blev ligele-
des bestemt, at formanden også skulle 
være kasserer.

Bygningen blev opført og stod færdig i 
løbet af sommeren 1902, og på et besty-
relsesmøde 19. september 1902 blev det 
vedtaget, at man skulle begynde udleve-
ringen af varer fra butikken 24. oktober 
1902. Åbningen er sikkert foregået stille 
og roligt uden vore dages store postyr.

Lidt af Lobbæk »By« o.1909. Den hvide bygning er Lobbæk Brugsforening, opført 1902, 
udvidet i 1909. Bygningen til højre er Lobbæk Station. Den var i brug fra 1900 indtil 
1968, da jernbanen mellem Rønne og Nexø, som den sidste strækning på Bornholm, blev 
nedlagt.
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Af foreningens vedtægter skal her blot 
nævnes følgende: I § 6 stk. a »Ethvert 
Medlem erlægger ved Optagelsen et 
Medlemsbidrag som er 5 Kroner for alle  
Gaardmænd, 2 Kroner for Husmænd med 
2 Heste eller flere, 1 Krone for Husmænd 
med Avl til 2 Køer eller flere, og 50 Øre 
for andre Medlemmer«. Der blev skam ta-
get hensyn til medlemmernes indtægter 
dengang. Man ønskede også, at forenin-
gen skulle være mobil fra starten, idet 
der blev anskaffet en »Pladevogn og en 
Trillebør«, således at der kunne afhentes 
varer på jernbanestationen.

Den 5. marts 1905 meldte Lobbæk 
Brugsforening sig ind i FDB. Den første 
halvårlige generalforsamling blev udsat, 
fordi regnskabet ikke kunne gøres fær-
digt, fordi forretningsfører Jens Peter Ko-
foed var syg. I første omgang et par må-
neder, men vi skal helt hen til 14. juli 
1905, før der kunne forelægges et regn-
skab for medlemmerne. Til gengæld slog 
man to fluer med et smæk, idet man af-
holdt den sædvanlige sommergeneralfor-
samling samtidig. Jo da, der var meget, 
der kunne lade sig gøre dengang. Med-
lemmerne havde dog fået udbetalt et 
aconto overskudsbeløb på 5 % allerede i 
februar måned, dog på den betingelse, at 
de skulle aftage varer i butikken for belø-
bet. Smart. I øvrigt fremgår det ikke af 
forhandlingsprotokollen, hvordan dette 
første regnskab så ud. Ingen tal nævnes, 
hverken hvor stor omsætningen havde 
været, eller overskuddets størrelse.  

Efter anmodning fra uddeleren vedtog 
en generalforsamling 24. marts 1905 æn-
drede lukketider for butikken: For maj-
juni-juli-august lukkes kl. 21.50. I marts, 
april og i september, oktober lukkes kl. 

20. November og december, januar og fe-
bruar lukkes kl. 19.50. Det gjaldt dog ikke 
om lørdagen, hvor der hele året rundt 
skulle holdes åbent til kl. 21.30. 

I 1908 var pladsen blevet for lille, så på 
en ekstraordinær generalforsamling 20. 
oktober 1908 vedtoges det at købe et 200 
kvadratalen stort areal vest for brugsfor-
eningens bygning af fru Thora Elisabeth 
Kofoed, enke efter afdøde gårdejer, Jens 
Peter Kofoed på Klint, til en pris af 50 øre 
pr. kvadratalen. På dette areal skulle den 
bestående bygning udvides med en til-
bygning. Tilbud var indhentet, og det blev 
snedker Lind, som skulle udføre arbejdet 
for en pris på 1.785 kr. Samtidig skulle der 
foretages en del omlavninger i den bestå-
ende bygning. Tilbygningen blev opført i 

løbet af første halvår 1909. Den 26. juli 
1909 gav bestyrelsen snedker Lind en på-
mindelse om hurtigt at få afleveret byg-
ningen i færdig tilstand.

I 1915 købte Lobbæk Brugsforening 
igen et stykke jord af enkefru Thora Eli-
sabeth Kofoed på 990 kvadratalen af 50 
øre pr. kvadratalen. Jordstykket var resten 
af den parcel, som brugsforeningen fik 
forkøbsret på ved tidligere køb. I 1914 
vedtog generalforsamlingen, at man skul-
le undlade at afholde den halvårlige som-
meroptælling af varelageret, da man anså 
den optælling for at være uden værdi, og 
på en generalforsamling 30. juli 1915 ved-
tog man nye vedtægter for foreningen. 
Vedtægterne skulle træde i kraft 15. 
august 1915. Efter disse vedtægter blev 

Lobbæk Brugsforening fotograferet en gang i 1930’erne, med brugsens første benzin-
stander foran bygningen.
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bestyrelsen udvidet til syv medlemmer. 
De siddende bestyrelsesmedlemmer ned-
lagde alle deres mandater, og der blev 
indkaldt til en ny generalforsamling 12. 
august 1915, hvor der så blev valgt en ny 
bestyrelse. I 1915 vedtog man også nye 
lønninger til de forskellige tillidsposter i 
bestyrelsen: Posten som formand var 
ulønnet. Posten som kasserer lønnedes 
med ¼ % af hele omsætningen. Posten 
som regnskabsfører lønnedes med ½ % af 
hele omsætningen. Posten som forret-
ningsfører lønnedes med ¼ % af hele om-
sætningen. Det besluttedes, at butikken 
skulle lukke hver dag kl. 19. undtaget lør-
dage, hvor der skulle lukkes kl. 20. Det 
blev også besluttet at lade trykke 500 ek-
semplarer af de nye, reviderede vedtægter 
til uddeling til medlemmerne. 

Krigstider

Så kom Første Verdenskrig med alle dens 
besværligheder og varemangel. Bestyrel-
sen vedtog, at butikken skulle lukke al-
lerede kl. 17, på grund af vanskeligheder 
med at skaffe petroleum til belysning. 
Man vedtog tillige at købe to stk. »Kar-
bidlygter«. Men så kom sommeren, og det 
lysnede.

Uddeler Carl Hansen, som var blevet 
ansat i 1902, aflønnedes i 1930 således: 
butiksvarer 7½ %, grovvarer 3 %, mark-
frø 3 % og rør og sten, afhentet på fabrik-
ken i Rønne 1 %. Men i 1934 overgik ud-
delerens frihandel med æg, huder, skind 
og fjerkræ pr. 1. august 1934 til brugsfor-
eningen. Uddeleren skulle dog fortsat 
have den fortjeneste, som fremkom ved 
denne handel, men fra 1. januar 1935 
overtog brugsforeningen helt denne han-

del. Samme år indkom et forslag fra 
»Brugsforeningernes Kredsudvalg« på 
Bornholm, som gik ud på, at alle brugs-
foreninger på Bornholm skulle være med 
til en fælles annoncering i dagbladene. 
Lobbæk Brugsforening vedtog, at man 
ville deltage. 

På generalforsamlingen 27. februar 
1935 besluttede man at lade regnskabsåret 
overgå til at løbe fra 1. oktober til 30. sep-
tember, i stedet for som hidtil fra 1. januar 
til 31. december. Derfor blev regnskabs-
året 1935 kun på tre kvartaler. 

På generalforsamlingen 8. december 
1937 fik bestyrelsen bemyndigelse til at 
foretage en gennemgribende modernise-
ring af butikken ifølge overslag fra FDB’s 
Arkitektkontor lydende på ca. 9.000 kr. På 
et bestyrelsesmøde 30. marts 1938 åbnede 
man de indkomne tilbud på modernise-
ring af butikken. Følgende håndværkere 
fik overdraget arbejdet: Snedker, tømrer 
og murerarbejdet gik til bygmester Svend 
Aage Christiansen, Vestermarie for 3.050 
kr. Malerarbejdet til malermester Ludvig 
Ipsen, Smørenge for 900 kr. Elinstalla-
tion fik installatør P. Larsen i Rønne for 
287 kr. Centralvarme fik smedemester P. 
Jacobsen i Sose for 1.140 kr. Levering af 
inventar overdroges til Frederik Nielsen, 
Allerslev Maskinsnedkeri for 3.960 kr. I 
alt 9.337 kr. Frederik Nielsen, Allerslev, 
var kendt for sit butiksinventar, som han 
leverede til rigtig mange af de moderni-
seringer af brugsforeningerne, som skete 
i hele landet i mellemkrigsårene. Disse 
nyindrettede butikker gik under benæv-
nelsen »1930’ernes Brugsforenings Butik-
ker«. Tilsynet med omlavningen havde 
arkitekt B. Kool, FDB’s Arkitektkontor. 
Arbejdet blev udført i sommeren 1938. 

Anden Verdenskrig og tiden  
derefter

De store vanskeligheder under Anden 
Verdenskrig ramte selvfølgelig også Lob-
bæk Brugsforening med varemangel, ra-
tioneringskort og det store arbejde, der var 
med at fordele de knappe varemængder 
retfærdigt til medlemmerne. Alle følte, at 
de blev forfordelt, og at alle andre fik me-
re end dem selv. Gamle koner, som aldrig 
havde drukket snaps eller spist snus, skul-
le absolut have deres andel af varerne. Jeg 
vil gå let hen over alle disse besværlighe-
der, de er omtalt andre steder, og de var 
ens for samtlige butikker. Men heldigvis 
holdt alt dette op, og tiderne begyndte så 
småt at bedres. Også for Lobbæk Brugs-
forening gik det fremad mod lysere tider.

Men så besluttede uddeler Carl A. Han-
sen, at han ikke ville mere. I januar 1946 
sagde han sin stilling op til fratrædelse 1. 
april. Carl A. Hansen havde været uddeler 
lige fra starten i 1902, så det ville sige i 
samfulde 44 år. En lang og tro tjeneste 
som Lobbæk Brugsforening havde nydt 
godt af. Han havde været foreningen en 
solid og ærlig mand med god forstand på 
at drive forretning. Stillingen blev opslået 
ledig og averteret i de bornholmske dag-
blade. Der indkom ikke færre end 26 an-
søgninger. Bestyrelsen valgte Knud Kri-
stensen, som var førstekommis i Peder-
sker Brugsforening, til ny uddeler. Han 
tiltrådte 1. april 1946, og det skulle vise 
sig, at man havde fundet en værdig afløser 
for Carl. A. Hansen, idet Knud Kristensen 
fortsatte i samme gode ånd som forgæn-
geren. Han blev da også i Lobbæk Brugs-
forening frem til 1971, hvor han gik på 
pension. En lang og stabil periode.
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På generalforsamlingen 5. december 
1946 ændres vedtægterne således, at po-
sten som regnskabsfører og forretningsfø-
rer blev lagt sammen til én stilling, en 
regnskabsfører. Det blev også besluttet at 
denne stilling og stillingen som kasserer, 
kunne besættes af personer uden for be-
styrelsens kreds. I 1947 overtog FDB’s 
regnskabs- og revisionskontor arbejdet 
med at revidere foreningens regnskaber. 
Revisionschef Chr. P. Nielsen, som senere 
i mange år blev en kendt person i de born-
holmske brugsforeninger, kom for første 
gang til et bestyrelsesmøde 6. november 
1947.

Først på året 1949 rettede bestyrelsen 
en henvendelse til FDB’s Arkitektkontor 
i København, om at udarbejde tegninger 
og overslag til en ombygning og moder-
nisering af beboelse samt en ny lagerbyg-
ning. Den 27. marts 1950 afholdtes en 
ekstraordinær generalforsamling, hvor 
arkitekt Enevoldsen forlagde et projekt, 
som blev godkendt. Forslaget gik ud på at 
ændre butik og beboelse og lade opføre en 
ny lagerbygning. Overslaget lød på i alt 
66.000 kr., fordelt på lagerbygning 58.000 
Kr., omlavning af butik 8.000 kr., central-
varme 10.000 kr., omlavning af beboelse 
10.000 kr. Der foreligger ikke noget om, 
hvem der har udført arbejdet. Omlavning 
og nybyggeri stod færdigt i 1951. Det 
nævnes på et efterfølgende bestyrelses-
møde, at det hele nok nærmere kom til at 
koste 80.000 kr. 

På et bestyrelsesmøde 30. november 
1951 vedtog man, at det fremover skulle 
være FDB’s regnskabs- og revisionskon-
tor, som foruden at revidere også skulle 
føre foreningens regnskab. Den 9. januar 
1954 besluttede bestyrelsen at tegne Lob-

bæk Brugsforening for en aktie på 8.000 
kr. til det varehus, som de bornholmske 
brugsforeninger i fællesskab ville opføre 
på Torvet i Rønne. De 8.000 kr. var Lob-
bæk Brugsforenings andel ud af en samlet 
budget på 500.000 kr. Varehuset blev op-
ført og kom til at hedde BF-Magasinet i 
Rønne. Det vil jeg behandle særskilt i et 
andet afsnit i bogen.

Den 1. oktober 1964 overgik foreningen 

til kontant betaling. Nå!! Og 24. septem-
ber 1964 underskrev bestyrelsen kontrak-
ten med FDB angående »Den frivillige 
Kæde«. I 1965 drøftede man med besty-
relsen for Nylars Brugsforening mulighe-
derne for en eventuel sammenlægning af 
de to foreninger. Det var så meningen at 
lade opføre en ny fælles butik, men disse 
forhandlinger blev ikke til noget. Den hi-
storie forekommer det mig at have hørt 

Lobbæk  Brugsforening 1958.  Et stort anlæg er det blevet til med god lagerplads. For-
rest i billedet ses Lobbæk Station. Foto Sylvest Jensen, KB. 
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før. Heller ikke denne gang førte forhand-
lingerne til noget. Tiden var ikke moden 
endnu, sagde man. Men det skulle vise sig 
at komme senere, ikke af lyst, men da af 
nød.

I stedet drøftede bestyrelsen, om der 
skulle ske en modernisering af butikken 
som de moderne selvbetjeningsbutikker, 
som da skød op over alt. Det vedtog man 
på generalforsamlingen i 1966, og allere-
de i januar 1967 gik håndværkerne i gang. 
Den 28. februar 1967 åbnede Lobbæk 
Brugsforening dørene til den moderne 
selvbetjeningsbutik. Og hvilket vidunder, 
nu kunne kunderne selv gå rundt i butik-
ken og vælge og vrage mellem alle de 
flotte, farvestrålende pakninger af snart 
sagt alt, hvad man kunne forestille sig af 
herligheder. De samlede udgifter ved om-
lavning, modernisering og nyt inventar 
mm. beløb sig til ca. 115.000 kr.

Uddelerskifte

På et bestyrelsesmøde 4. november 1970 
sagde uddeler Knud Kristensen sin stil-
ling op til fratræden 1. februar 1971. Nu 
ville han ikke mere, nu ville han nyde sit 
otium sammen med sin hustru efter man-
ge års trofast tjeneste for Lobbæk Brugs-
forening. Bestyrelsen drøftede derfor 
endnu en gang en eventuel sammenslut-
ning med Nylars Brugsforening, men 
også denne gang forgæves. Man blev så 
enige om at se tiden an og foreløbig an-
sætte en ny uddeler. Der indkom kun fire 
ansøgninger. Kan I huske, hvor mange 
der kom sidst foreningen søgte uddeler? 
Ja, rigtigt, 26 ansøgninger som bestyrel-
sen kunne vælge imellem. Tiderne havde 
forandret sig. Blandt disse fire valgte be-

styrelsen afdelingsleder Bent Haas fra 
Sandvig Brugsforening. Han tiltrådte 1. 
februar 1971. 

I 1972 kom der for alvor gang i forhand-
lingerne om en sammenlægning af Nylars 
og Lobbæk Brugsforeninger. Nu var det 
nemlig nødvendigt. I bestyrelsen var man 
enige om at gå fuldt og helt ind for en 
sammenslutning. Der blev afholdt et fæl-
les bestyrelsesmøde med de to foreninger 
på FDB’s Rønne Afdeling 18. april 1972. 
På dette møde blev alle enige om at anbe-
fale begge foreningers generalforsam-
linger at stemme ja til en sammenslutning 
pr. 1. oktober 1972. 

Uddeler Otto Koch i Nylars skulle fra-
træde 1. august 1972. Der skulle vælges 
en ny bestyrelse på syv medlemmer, hvor 
de fire skulle vælges fra Lobbæk afdeling, 
og de tre fra Nylars. Den ekstraordinære 
generalforsamling i foreningen blev af-
holdt 5. maj 1972, og sammenslutningen 
blev enstemmigt vedtaget.

Rent juridisk og teknisk blev Lobbæk 
Brugsforening sammenlagt med Nylars 
Brugsforening 1. oktober 1972. Men først 
7. december 1972 afholdt Lobbæk Brugs-
forenings deres sidste generalforsamling i 
Nylars Samlingshus. Formanden omtalte 
sammenlægningen med Nylars Brugsfor-
ening. Bestyrelsen afgik alle sammen på 
denne generalforsamling. Fire medlem-
mer skulle vælges til den ny fælles besty-
relse for Nylars-Lobbæk Brugsforening. 
Valgt blev Knud Jensen, Karen Marie 
Nielsen, Jens Schou og Sigrid Larsen. En 
epoke var afsluttet, en ny skulle til at be-
gynde i fællesskab med Nylars Brugsfor-
ening. Læs videre under Nylars-Lobbæk 
Brugsforening, som er behandlet i et nyt 
afsnit i bogen.

Formænd

Gårdejer Andreas Juul Dam, 
 9. slg. Lille Strandbygård, Nylars,
  1902-1921
Gårdejer Marcus Blem, 1. slg. Enge-

gård, Nylars, 1921-1923
Gårdejer Hans V. Ahlman, 10. vdg.
  Lille Dalbygård. Vestermarie, 
 1923-1933
Gårdejer Jens Hjorth, 8. slg. Lynggård, 

Vestermarie, 1933-1940
Gårdejer Herluf Schou, 18. vdg. Enge-

gård, Vestermarie, 1940-1944
Gårdejer Ejner Kristian Funk, 18. slg. 

Klintgård, Vestermarie, 1945-1960
Gårdejer Poul Jensen, 28. slg. Sose-

gard, Vestermarie, 1960-1968
Avlsbruger Knud Emil Jensen, »Kjøl-

lersminde«, 1969-1972
Som det fremgår af denne liste over 

formænd, var Lobbæk Brugsfore-
ning helt igennem en landbrugsfor-
ening, som hele tiden havde en land-
mand i spidsen for bestyrelsen.

Uddelere

Mejerist Carl A, Hansen, Lobbæk 
 Mejeri, 1902-1946
Førstekommis Knud Kristensen, 
 Pedersker Brugsforening, 1946-1971
Afdelingsleder i Sandvig Brugsfore-

ning, Bent Haas, 1971-1972

Kun tre uddelere, vi skal vel næsten 
sige kun to uddelere, har i Lobbæk 
Brugsforenings 70-årige historie pas-
set butikken. Det må siges at være no-
get nær en rekord.
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Det er her tænkt at gennemgå brugsfor-
eningens historie, fra den blev stiftet i 
marts 1902 og til den blev sammenslut-
tet med Lobbæk Brugsforening 1. oktober 
1972. Den egentlige stiftende generalfor-
samling blev holdt 7. marts 1902 på Nylars 
Samlingshus. Her blev love vedtaget, og 
den valgte bestyrelse blev bemyndiget til 
at optage lån og lade opføre de nødvendige 
bygninger, således at foreningen kunne 
komme i gang med udlevering af varer til 
medlemmerne. 

Forud for stiftelsen var der afholdt flere 
offentlige møder i sognet, dels for at be-
lyse hvad brugsforeningsbevægelsen var, 
og dels for at finde ud af, om der var inte-
resse for at få stiftet en brugsforening i 
Nylars Sogn. Det hele startede med et of-
fentligt møde i Nylars Samlingshus 30. 
december 1901. Mødet var indkaldt på 
foranledning af gårdejer Jochum Peter 
Kaas på 8. vdg. Gildesgård, samt gårdejer 
Hans Andreas Sonne på 17. slg. Damme-
gård. De havde fået folketingsmand Mar-
cus Blem og skolelærer Hansen, formand 
for Østermarie Brugsforening, til at del-
tage og fortælle lidt om brugsforeninger-
nes oprindelse, historie, deres drift, og om 
hvordan man greb tingene an, hvis man 

ønskede at få stiftet en brugsforening i 
sognet.

Brugsforening med Vestermarie?

Efter foredragene forhandledes der om 
at oprette en brugsforening for Nylars og 
omegn. Det fremgik på mødet, at der var 
stor interesse for at få en brugsforening i 
sognet, men enigheden holdt op, da man 
skulle finde ud af, hvor den skulle ligge. 
Nogle foretrak at den skulle placeres i 
Lobbæk, medens andre mente, at den lå 
bedst et sted i nærheden af kirken. Da 
der ikke kunne opnås enighed om, hvor 
udsalget skulle ligge, og da man under 
mødet erfarede, at der også var indkaldt 
til et møde i Vestermarie Forsamlingshus, 
angående oprettelse af en brugsforening i 
Vestermarie sogn, enedes man om at væl-
ge tre mænd, som skulle tage kontakt med 
beboerne fra Vestermarie, for at få drøftet, 
om man kunne få noget fælles op at stå, 
sammen med dem. Til at foretage disse 
undersøgelser blev valgt gårdejer Carl Ot-
to Jespersen, 5. slg. Brunsgård. Gårdejer 
Jochum Peter Kaas på 8. vdg. Gildesgård 
og møller J. P. Jørgensen på Myremøllen. 
Fra Vestermarie Sogn deltog gårdejer og 

sandemand Hans Peter Christian Loh-
mann på 5. slg. Tvillingegård. Karl Jensen, 
Sose og murer Jensen fra Vestermarie.

Den 5. februar 1902 indkaldte det sam-
lede kontaktudvalg til et nyt offentligt 
møde i Nylars Samlingshus. Udvalget 
meddelte på dette møde, at de ikke havde 
kunnet opnå enighed om, hvor en even-
tuel brugsforening skulle ligge. Der blev 
derfor foretaget en afstemning om belig-
genheden af et udsalgssted. Der var tre 
forslag, enten at lægge udsalgsstedet ved 
Lobbæk Station, ved Myremøllen, eller i 
nærheden af Nylars Kirke. Afstemningen 
viste et klart flertal for at lægge en kom-
mende butik ved Nylars Kirke. De fleste 
af de mødedeltagere, som var imod denne 
afgørelse, forlod derefter mødet. 

Forhandlingerne fortsattes derefter, og 
det blev vedtaget at forsøge at indtegne 
medlemmer til en brugsforening, og når 
antallet af tegnede medlemmer var kom-
met op på 120 personer, skulle der foreta-
ges det fornødne for at få stiftet en brugs-
forening. På mødet tegnede sig med det 
samme ca. 70 personer, som gerne ville 
være medlemmer. Den 24. februar 1902 
afholdtes et medlemsmøde i Nylars Sam-
lingshus. Det blev da oplyst, at indtegnede 

Nylars Brugsforening
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medlemmer til foreningen havde passeret 
tallet 120. 

Men i tiden siden sidste møde, var Lob-
bæk Brugsforening blevet stiftet med en 
butik i Lobbæk Stationsby, og man beslut-
tede derfor at vælge to mænd til at optage 
forhandlinger med Lobbæk Brugsfor-
enings bestyrelse om en eventuel sam-
menslutning. Ideen var, at der kun skulle 
være én forening med to udsalgssteder, ét 
ved Kjøllergård Station og ét ved Lobbæk 
Station. Til at forhandle med bestyrelsen 
for Lobbæk Brugsforening blev valgt 
gårdejer Herman Kristian Hansen på 11. 
slg. Lille Myregård og gårdejer Mads An-
dersen Munch på 12. slg. Vellensbygård. 
Det blev samtidig besluttet, at hvis Lob-
bæk Brugsforening ikke ville være med 
til en sammenslutning, skulle der arbej-
des videre med planerne om at stifte en 
brugsforening i Nylars, som skulle ligge 
ved kirken. 

Man har nok ikke troet meget på, at 
medlemmerne i Lobbæk ville være med til 
noget fællesskab, for forsamlingen valgte 
også en bestyrelse på dette møde. (Kan 
man i øvrigt vælge en bestyrelse for en 
forening, som endnu ikke er stiftet?) Nå, 
men valgt blev altså følgende medlemmer: 

Møller J. P. Jørgensen, Myremøllen
Gårdejer Jochum Peter Kaas på 
 8. vdg. Gildesgård
Gårdejer Hans Peter Mathias Holm på 

24. slg. Blemmegård
Martin Madsen, Uglegaden
Kristian Thorsen i Arnager
Gårdejer Marcus Andreas Jensen 
 på 4. slg. Spagergård
Gårdejer Hans Andreas Sonne på 
 17. slg. Dammegård

Den 2. marts 1902 afholdt man et mø-
de på Gildesgård. Her gav Hansen, Lille 
Myregård og Munch, Vellensbygård en 
kort beretning om forhandlingerne med 
Lobbæk Brugsforening, og meddelte, at 
man ikke i Lobbæk Brugsforening ville 
være med til de stillede forslag, hvorfor 
yderligere forhandlinger blev afbrudt. Det 
blev derfor besluttet at indkalde til en stif-
tende generalforsamling, der blev afholdt 
7. marts 1902 i Nylars Samlingshus, hvor 
forskellige punkter blev behandlet og ved-
taget. Vedtægter for Nylars og Omegns 
Brugsforening blev oplæst og vedtaget. 
Beretningen om forhandlingerne med 
Lobbæk Brugsforening blev taget til ef-
terretning. Den tidligere valgte bestyrelse 
blev genvalgt, undtagen Markus Jensen, 
som ikke havde deltaget i møderne, og som 
derfor betragtedes som udtrådt. Til yderli-
gere supplering af bestyrelsen valgtes:

Gårdejer Herman Kristian Hansen,
  11. slg. Lille Myregård
Gårdejer Mads Andersen Munch, 
 12. slg. Vellensbygård
Kaptajn Jens Marcus Sonne, 32. slg.
  Almegård

Brugsens bygninger opføres

Bestyrelsen bestod nu af ni personer. Den 
nyvalgte bestyrelse fik derefter bemyn-
digelse til at lade opføre de nødvendige 
bygninger til udlevering af varer og til 
bolig for uddeleren. Bestyrelsen fik også 
bemyndigelse til at optage de nødvendige 
lån til opførelse af bygningerne. Efter ge-
neralforsamlingen samledes den ny be-
styrelse, og det blev besluttet at udbyde 
opførelsen af bygningen i offentlig licita-

tion. Tegninger og beskrivelse ville være 
fremlagt på Myremøllen. 

Den 25. marts 1902 afholdtes bestyrel-
sesmøde på Myremøllen. Der var indkom-
met fem tilbud på opførelse af bygning 
m.v., og disse blev gennemgået. De to bil-
ligste tilbud var fra henholdsvis snedker J. 
P. Lund på 5.982,85 kr. og fra snedker Kr. 
Larsen på 5.989,00 kr. De to laveste tilbud 
lå så tæt på hinanden, at de måtte betragtes 
som ligeværdige, og man vedtog at fore-
tage en lodtrækning om, hvem der skulle 
have arbejdet. Lodtrækningen faldt ud til 
fordel for snedker J. P. Lund, som hermed 
fik overdraget arbejdet med opførelse af 
bygninger til Nylars Brugsforening for 
5.982,85 kroner. Bygningerne skulle op-
føres på en grund ved Rønne-Aakirkeby 
landevejen, matr.nr. 45c, som bestyrelsen 
havde købt af gårdejer Herman Christian 
Hansen, 6. vdg. Søndregård for 464,59 kr. 
Det fremgår ikke af forhandlingsprotokol-
len, hvordan byggeriet gik, eller hvornår 
bygningerne stod færdige. Det fremgår 
heller ikke, hvornår udlevering af varer til 
medlemmerne begyndte, eller hvem der 
blev antaget som uddeler. Ej heller hvor-
dan bestyrelsen konstituerede sig, efter at 
foreningen var startet. I det hele taget skri-
ves der ikke noget i forhandlingsprotokol-
len, før der refereres til et bestyrelsesmøde 
11. februar 1903, hvor det bl.a. besluttedes 
at afholde generalforsamling den 19. fe-
bruar i Nylars Samlingshus. 

Vi er dog i den heldige situation, at for-
eningens første regnskabsprotokol findes. 
Af den fremgår det, at foreningen havde 
begyndt sit virke med udlevering af va-
rer til medlemmerne 27. september 1902, 
idet det første regnskab går fra denne dato 
og frem til 6. januar 1903. Af regnskabet 
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fremgår det også, at Andreas Sommer var 
foreningens første uddeler, men det frem-
går ikke helt klart, fra hvilken dato han 
var ansat; men et kautionsbevis er dateret 
1. juli 1902, så det må antages, at ansæt-
telsen også er fra denne dato. For øvrigt 
var omsætningen i de første få måneder 
på 6.344,69 kroner med et nettoresultat på 
486,35 kroner, som overførtes til næste års 
regnskab. 

Ellers må man jo nok sige, at det var 
modigt og imponerende, at åbne en brugs-
forening dengang midt ude på landet. Vi 
skal jo regne med, at for det første var der 
ingen by som hed Nylars på det tidspunkt, 
den er kun opstået flere år senere. Det ene-
ste samlingssted, som kunne begrunde, at 
en brugsforening blev lagt der, var kirken, 
men det har så også vejet tungt nok. For 
det andet var der lige blevet oprettet en 
brugsforening både i Lobbæk og i Vester-
marie umiddelbart forinden, så det var lidt 
af en satsning. Men historien har jo vist, 
at oprettelsen den gang havde sin beretti-
gelse. Der var jo også et stort opland med 
mange store gårde, så der har været kun-
der nok til alle tre brugsforeninger. 

Der var på forhånd tegnet det antal med-
lemmer, som man havde stillet som betin-
gelse, og beliggenheden var rigtig valgt, 
set ud fra det synspunkt, at foreningen 
skulle tilgodese alle sine medlemmer, som 
var bosat i sognet omkring kirken og i den 
sydlige del af sognet ned mod Arnager, ja 
selv i Arnager Fiskerleje havde foreningen 
flere medlemmer. Vi skal vel også se det 
ud fra datidens samfærdselsmidler, som 
dengang var hest og vogn og »apostlenes 
heste«, så afstandene skulle ikke være alt 
for store til medlemmernes indkøbssted.

Som nævnt refererer forhandlingsproto-

kollen til foreningens første rigtige gene-
ralforsamling 19. februar 1903, hvor bl.a. 
regnskabet for den første periode blev 
fremlagt. Der blev også på denne gene-
ralforsamling gennemgået regnskabet for 
de samlede omkostninger for etablering 
af brugsforeningen og for dens opstart, 
herunder byggeriet af bygningen samt in-
ventar samt for køb af grunden. Vi er her 
i den heldige situation, at der i foreningens 
første »Hovedbog« findes en specificeret 
opgørelse over dette regnskab, som jeg 
vil gengive her, fordi det viser, hvad der 
skulle til, når der skulle opføres en brugs-
forening, og vi ser nogle priser for ydelser, 
som er morsomme at sammenligne med 
i dag. 

Opførelse af Ejendom, 5.982,85 kr.
Areal 5.420 Kvadrat Alen, 464,59 kr.
Landinspektør Kofoed, 9,00 kr.
Komfur og murgryde, 76,63 kr.
Maler Hansen, 306,53 kr.
Smed Didrichsen, 9,31 kr.
A. Jensen Arnagerbro, 3,50 kr.
Vurdering af Bygninger til Assurance, 

4,00 kr.
Møder i Samlingshuset, 4,50 kr.
Karm med Laage indsat, 4,00 kr.
180 Tegl, 14,40 kr.
Cement og Sand, 1,50 kr.
Arbejdsløn, 6,85 kr.
1 Brandstige, 8,40 kr.
Gartner Bjerregaard for anlæg af Ha-

ve, 132,00 kr.
Brændevinsbevilling, 224,00 kr.
Skøde på Jordarealet, 18,79 kr.
Omkostninger ved lån af Hansen og 

Lund, 30,61 kr.
Avertissementer, 7,30 kr.
I alt: 7.338,76 kr.

Det var så de samlede omkostninger, 
foreningen havde for at komme i gang 
med uddelingen af varer til sine medlem-
mer. Bemærk, at bevillingen til at sælge 
brændevin kostede hele 224 kroner, ret 
mange penge i forhold til øvrige omkost-
ninger. (Staten har altid forstået at få, hvad 
den skulle have). Denne bevilling skulle 
oven i købet hvert år fornyes, det kostede 
50 kroner. Det blev også vedtaget på gene-
ralforsamlingen, at bestyrelsen skulle for-
handle med herredsfogeden, om nogle få 
redaktionelle ændringer af vedtægterne, 
således at man kunne få myndigheder-
nes godkendelse. Der har åbenbart været 
nogle småting at rette, og det fremgår da 
også af foreningens første trykte vedtæg-
ter, da de først er dateret i juli måned 1903. 
Generalforsamlingen valgte to revisorer, 
nemlig sandemand Hans Georg Jensen, 
14. slg. Kølleregård og avlsbruger J. Kjøl-
ler, Arnager. 

Brugsen betjener medlemmerne

Foreningen er tilsyneladende ellers kom-
met godt fra start, det viser referaterne i 
forhandlingsprotokollen med al ønskelig 
tydelighed. Som nævnt tidligere, beretter 
forhandlingsprotokollen ikke noget om, 
hvordan bestyrelsen fra starten har kon-
stitueret sig, men 19. februar 1903, umid-
delbart efter generalforsamlingen, sam-
ledes bestyrelsen, og ifølge referatet fra 
dette bestyrelsesmøde genvalgtes gårdejer 
Hans Andreas Sonne på 17. slg. Dam-
megård som formand. Gårdejer Herman 
Kristian Hansen på 11. slg. Lille Myregård 
som kasserer og Adolf Michael Jespersen 
på 25. slg. Immingsgård som regnskabsfø-
rer, så ud fra dette, må man antage, at det 



1902-1972

180

er de tre personer, der har varetaget disse 
poster fra starten. 

Medlemmerne fi k første gang udbetalt 
overskud 25. februar 1904. Det er over-
skuddet fra regnskabets start 27. septem-
ber 1902 og frem til og med regnskabs-
året 1903, som sluttede 8. januar 1904, der 
udbetales på én gang. Det besluttedes, at 
der skulle udbetales 7½ % i dividende af 
medlemmernes køb i denne periode.

Allerede i starten af 1904 kom der et 
andragende fra 40 beboere i Arnager fi -
skerleje, om at få foreningen til at lægge 
en fi lial af Nylars Brugsforening derned, 
men sagen udsattes til en senere drøftel-
se, og historien har senere vist, at denne 
ide aldrig blev til noget. Ellers fungerede 
brugsforeningen tilsyneladende godt i de 
efterfølgende år. Den kom godt fra start, 

og stille og roligt betjente den sine med-
lemmer. Forhandlingsprotokollen beretter 
ikke om de store ændringer i de følgende 
år. Foreningen skiftede uddeler i 1908. 
Andreas Sommer ønskede at fratræde, 
idet han skulle tiltræde stillingen som ud-
deler i Pedersker Brugsforening. Til ny ud-
deler ansatte bestyrelsen William Jensen, 
som tiltrådte 23. januar 1908. 

Det skal kort nævnes, at foreningen i 
1906 fi k indlagt telefon, et af datidens sto-
re fremskridt, som vi i dag, i vor teknolo-
giske tidsalder med IT, mobiltelefoner og 
Ipad ikke rigtigt kan forstå, kunne være 
noget særligt, men som dengang har været 
et kæmpe fremskridt for brugsforeningen 
og for beboerne i nærheden, som sikkert 
har kunnet låne telefonen, hvis der var et 
behov for det.

Det første tiår af foreningens historie 
bærer præg af stabilitet og fremgang. Ro-
ligt og sikkert arbejdede foreningen med 
en dygtig ledelse, for medlemmerne. Man 
betalte hvert år af på de lån, det var nød-
vendigt at optage i starten. Der blev henlagt 
til reservefonden, ja, på alle måder konsoli-
derede man sig, samtidig med, at der hvert 
år udbetaltes dividende af årets overskud 
på mellem 7 % og 10 %, ja i 1913 udbetal-
tes der hele 11 %. Omsætningen mere end 
fordobledes i disse år, fra ca. 28.000 kr. i 
1903, til næsten 59.000 kr. i 1913. Så man 
må konkludere, at foreningen er kommet 
godt fra start og stod godt rustet til at tage 
fat på de kommende års opgaver.

I 1913 blev pladsen åbenbart for trang. 
Bestyrelsen bad om godkendelse af gene-
ralforsamlingen til at foretage en tiltrængt 
udvidelse af både butik og uddelerbolig. 
Samtidig ville man lade opføre en ny he-
stestald. Det blev overladt til snedker Chr. 
P. Jacobsen at udføre arbejdet for et tilbud 
på 2.885 kr.

De følgende år og tiden 
efter Anden Verdenskrig

Også de efterfølgende år var en stille og 
rolig tid med god udvikling for Nylars 
Brugsforening, selvom årene umiddelbart 
efter den Første Verdenskrig var besvær-
lige. Omsætningen steg støt hvert år, og 
hvert år kunne foreningen udbetale en 
dividende på omkring 10 % til sine med-
lemmer. Ved 25 års jubilæet i 1927 kunne 
formanden derfor i sin festtale berette om 
en forening, som havde en god drift og var 
inde i en periode med en positiv og sta-
bil udvikling. I 1926, næsten 25 år efter 
foreningens begyndelse, fi k man indlagt 

Nylars Brugsforening o. 1915. Bemærk at Nylars Kirke netop er kommet med på billedet 
til venstre. Postkort fremstillet af Ch. L. Sundbøll, der startede sin virksomhed på Born-
holm i 1912.
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elektrisk lys i butik og beboelse, så efter 
den dag var det slut med den hyggelige 
belysning med den særlige duft i butikken 
med petroleumslamperne.

De næste 25 år gik på samme stille og 
rolige facon, når der ses bort fra krigsåre-
ne i 1940’erne, hvor omsætningen faldt på 
grund af den store vareknaphed. I jubilæ-
umsåret 1952 var omsætningen således på 
354.862 kroner, med et overskud på 12.768 
kroner, og medlemmerne fik udbetalt 4 % 
i dividende. 50 års jubilæet blev festlig-
holdt i forsamlingshuset med kaffe og ci-
garer. Det var stadigvæk en forening i god 
gænge, som så lyst på fremtiden. Samme 
år løste foreningen næringsbrev, således at 
der fremover også kunne handles med ik-
kemedlemmer. 

Foreningen havde i 1940 skiftet uddeler, 
idet William Jensen efter 32 års virke for 
Nylars Brugsforening, trak sig tilbage for 
at nyde sit otium. Den 1. juli 1940 over-
tog Otto Koch hvervet, og det var således 

ham, der havde alle besværlighederne med 
vareknaphed og rationering under Anden 
Verdenskrig. Der var i disse år ikke lavet 
særlig meget om på butikken, andet end at 
der var blevet bygget til lageret, og så var 
der sket nogle små forandringer i butik-
ken. Man klarede sig med forholdene, som 
man havde gjort det i mange år. Bestyrel-
sen var for øvrigt i 1948 blevet formind-
sket til kun syv medlemmer.

Sammenslutning med Lobbæk 
Brugsforening

Enden på denne historiske gennemgang af 
Nylars Brugsforenings historie i perioden 
fra 1902 til 1972, skal omhandle sammen-
slutningen med nabobrugsen i Lobbæk. 
Det tog 70 år for de to foreninger at beslut-
te sig for en sammenlægning. Første gang, 
det kom på tale, var i 1902, før Nylars 
Brugsforening endnu var kommet rigtig i 
gang. 70 år senere måtte bestyrelsen se i 

øjnene, at det igen var aktuelt med en sam-
menlægning. Nu var det af nød, og ikke 
af lyst. I 1966 kunne man, på baggrund 
af FDB’s landsanalyse, herunder »Born-
holms Analysen«, som havde til formål at 
beskrive detailhandelen på Bornholm og 
herunder de enkelte brugsforeningers mu-
ligheder i fremtiden, klart forudsige, at det 
på længere sigt ville blive for meget med 
så mange små brugser, liggende så tæt på 
hinanden.  Det ville også blive svært at be-
holde omsætningen i de små samfund, på 
grund af koncentrationen af store butikker 
i byerne, først og fremmest i Rønne. Men 
på det tidspunkt henlagde man sagen, man 
var endnu ikke moden til en sammenslut-
ning. Omsætningen var stadig god og sta-
dig stigende, og der blev stadig udbetalt 
dividende til medlemmerne.

Nylars Brugsforening var 1. januar 1963 
kommet med i FDB’s Regnskabscentral, 
hvor regnskabet blev ført. Bestyrelsen 
var i 1967 blevet yderligere reduceret, så 

Til venstre: Uddeler William Jensen og hustru Petra Jensen sammen med ekspeditrice Bodil Jensen. Fotograferet i 1939. Til højre: 
Uddeler Otto Koch og hustru Inger Koch sammen med ekspeditrice Bodil Jensen. Fotograferet i 1940.
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den nu kun var på fem medlemmer. Men 
planerne om en sammenslutning af de 
to foreninger diskuterede man stadig, og 
på generalforsamlingen i december 1971 
kom det igen frem, at det kunne blive 
nødvendigt med en sammenslutning med 
Lobbæk Brugsforening. 

I foråret 1972 kom der rigtig gang i pla-
nerne og forhandlingerne mellem de to for-
eninger. Uddeler Otto Koch havde været 
syg og ønskede at fratræde sin stilling, så 
det var et oplagt tidspunkt at træffe denne 
beslutning. Det var driftskonsulent Hen-
ning Holck Nielsen fra FDB’s afdeling i 
Rønne, der koordinerede planerne mellem 
de to foreninger. På en ekstraordinær gene-
ralforsamling 3. maj 1972, vedtog medlem-
merne i Nylars Brugsforening i enighed, at 
foreningen ønskede sammenlægning med 
Lobbæk Brugsforening pr. 1. oktober 1972. 
Det samme var vedtaget på en generalfor-
samling i Lobbæk 5. maj 1972. Formanden 
meddelte samtidig, at uddeler Otto Koch 

ville fratræde 1. august 1972, efter mere 
end 32 års godt og trofast virke i brugsen. 
Den 1. august 1972 tiltrådte Bent Toftte 
som ny uddeler for Nylars Brugsforening.

Foreningens sidste generalforsamling 
blev afholdt 7. december 1972 på Nylars 
Samlingshus, hvor så mange tidligere ge-
neralforsamlinger var blevet afholdt. Efter 
gennemgangen af det sidste, selvstændige 
regnskab, sluttede man sig til Lobbæk 
Brugsforenings generalforsamling, som 
blev afholdt samtidig, og på samme sted. 
Nylars Brugsforening sluttede med en 
omsætning på over en mio. kr. det sidste 
regnskabsår.

Hermed slutter beretningen om Nylars 
Brugsforenings 70-årige historie som 
selvstændig brugsforening. Men butikken 
fortsatte jo, nu blot sammen med Lob-
bæk Brugsforening, under det nye navn 
»Nylars-Lobbæk Brugsforening«, Nylars 
Afdeling. Men det er en helt anden histo-
rie, som der omtales et andet sted i bogen.

Formænd

Gårdejer Hans Andreas Sonne, 17. slg. 
Dammegård, 1902-1909   

Sandemand, gårdejer Hans Georg Jen-
sen, 14. slg. Kølleregård, 1909-1912   

Postbud P. Pedersen, 1912-1921   
Sandemand, gårdejer Hans Georg Jen-

sen, 14. slg. Kølleregård, 1921-1922 
Postbud P. Pedersen, 1922-1927   
Gårdejer Axel Severin Dam, 26. slg.
  Smedegård, 1927-1935 
Gårdejer Karl Kristian Andersen, 
 18. slg. Uglegård, 1935-1939   
Gårdejer Markus Jensen Landschoff, 

14. & 16. slg. Kølleregård, 1939-1965 
Gårdejer Erling Jørgensen, 26. slg. 

Smedegård, 1965-1972

I perioden fra Nylars og Omegns 
Brugsforening startede sine aktiviteter 
i 1902, og indtil den blev sammenslut-
tet med Lobbæk Brugsforening 1. ok-
tober 1972, har foreningen kun haft 
fire uddelere, ja reelt er det to af dem, 
der har virket langt det meste af denne 
periode på 70 år, idet både William 
Jensen og Otto Koch har ydet en stor 
indsats i hver 32 år. Selvfølgelig må vi 
heller ikke glemme Andreas Sommer, 
som jo var den uddeler, der havde alle 
besværlighederne i starten, og som fik 
foreningen ind i en god gænge.

Uddelere

Andreas Sommer, 1902-1908 
William Jensen, 1908-1940     
Otto Koch, 1940-1972      
Bent Toftte, 1972-1972   

Nylars Brugsforening 1964. Odense Luftfoto. KB.
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I slutningen af 1800-tallet og i begyndel-
sen af 1900-tallet tog interessen for brugs-
foreningsbevægelsen her på øen rigtig 
fart, og det førte til oprettelse af mange 
nye brugsforeninger. 

Også i Vestermarie Sogn havde man 
syslet med tanken i længere tid, men uden 
resultat. 

I begyndelsen af 1902 var der en del 
mænd, der besluttede at få undersøgt, om 
der blandt beboerne i den midterste og 
vestlige del af sognet kunne vindes så stor 
tilslutning, at det var forsvarligt at oprette 
en brugsforening.

Blandt de mænd, der gjorde en indsats 
for at tegne medlemmer til Vestermarie 
Brugsforening, var daværende murerme-
ster Jens Andreas Jensen på Karensmin-
de. Han var blandt datidens bygnings-
håndværkere kendt som en meget dygtig 
murermester. 

Men foruden interesse for sit håndværk, 
blev han ofte let begejstret for nye tanker 
og ideer, der kom frem. Heldigvis havde 
han også evnen til at gøre andre interes-
serede deri.

Da tegningen af medlemmer var beslut-
tet, fik han brug for alle sine agitatoriske 
evner til at forklare og inspirere de for-

skellige listebærere om, hvorledes de 
skulle oplyse beboerne om alle de fordele, 
der var ved at få oprettet en brugsfor-
ening. Det var vigtigt at få det størst mu-
lige antal underskrifter, inden der blev 
indkaldt til en stiftende generalforsam-
ling. 

Der foreligger ingen skriftlige optegnel-
ser over tegningens forløb, men sandsyn-
ligvis blev der tegnet mellem 130 og 150 
interesserede personer, og dette må vel 
betragtes som tilfredsstillende. Der var 
dog adskillige, der var skeptiske og tilba-
geholdende, det var jo også en økonomisk 
forpligtelse, de gik ind til. Da tegningen 
var sluttet, blev der indkaldt til en stif-
tende generalforsamling 24. februar 1902 
i Vestermarie Forsamlingshus, hvor et 
udkast til vedtægter enstemmigt blev 
vedtaget, og ligeledes blev det vedtaget, 
at foreningen skulde dannes. 

Endelig blev man enige om, at forenin-
gen ikke skulle søge samarbejde med de 
andre foreninger, som var under oprettel-
se i nærheden (Lobbæk og Nylars). Der 
blev valgt en bestyrelse på ni medlemmer, 
som var følgende:

Møller L. P. lpsen, Smørenge Mølle
Gårdejer Hans Madsen Koefoed, 
 17. slg. Store Klintegård
Gårdejer Hans Jørgen Kofod, 8. vdg.
  Vestergård
Gårdejer Peder Olsen Lyngberg, 
 32. slg. Lillegård
L. Sadsersen, 30. slg. Lynglod
Mejeribestyrer P. Vibe, Mejeriet
  Central
Møller O. Poulsen, Kirkemøllen
Murermester Jens Andreas Jensen,
  Karensminde
Gårdejer Rudolph Andreas Skov-
 gaard, 65. slg. Skovgård

Til Revisorer valgtes forpagter Krag, 
Præstegården og snedker Chr. Jensen, 31. 
slg. pc. Den 28. februar 1902 blev der på et 
bestyrelsesmøde besat følgende poster: 

Formand, gårdejer Rudolph Andreas 
Skovgaard, 65. slg. Skovgård 

Kasserer, gårdejer Peder Olsen
  Lyngberg, 32. slg. Lillegård
Forretningsfører, murermester Jens
  Andreas Jensen, Karensminde

Vestermarie Brugsforening
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Så skulle der ansættes en uddeler. Når 
høker L. A. Jensen blev ansat som uddeler, 
var der måske to gode grunde til, at besty-
relsen traf denne beslutning. Høker Jensen 
havde til at begynde med haft en høkerbu-
tik i vestre længe på Kirkemøllen, men da 
forsamlingshuset blev bygget, blev dette 
ikke alene indrettet til forsamlingslokaler 
og beboelse, men også til butik, og høker 
L. A. Jensen opgav da sit lejemål på Kirke-
møllen og flyttede sin butik til forsam-
lingshuset. Da Vestermarie Brugsforening 
nu var stiftet, skulde bestyrelsen jo finde 
nogle lokaler. De havde valget mellem at 
købe en grund til at bygge ny butik på, el-
ler at leje lokalerne i forsamlingshuset, 
hvis disse kunne blive ledige. Ved at an-
sætte høker L. A. Jensen som uddeler, slog 
man tre fluer i et smæk, nemlig at få ansat 
en uddeler, få lokalerne gjort ledige, og 
foreningen kunne påbegynde uddeling af 
varer tidligere, end hvis den først skulle 
bygge nye lokaler. Samtidig havde besty-
relsen også sikret sig imod lokal konkur-
rence på stedet, i hvert fald lige med det 
samme. Skade at denne udvej blev valgt, 
idet der i årenes løb opstod mange ubeha-
geligheder og megen utilfredshed, som 
kunne have været undgået. Uddeleren 
skulle nemlig også være vært i forsam-
lingshuset.

Men alt så jo rosenrødt ud. Den 21. 
marts mødtes bestyrelsen med uddeleren 
og underskrev kontrakten med ham. Læ-
seren skal ikke trættes med indholdet af 
kontrakten, her skal blot nævnes, at ud-
deleren selv skulle afholde udgifter til op-
varmning, belysning og rengøring af 
samtlige lokaler i forsamlingshuset. Som 
betaling skulle han have fri bolig og 4 3/4 
% af udsalgsprisen. Derudover skulle han 

have ret til at drive forretning for egen reg-
ning med æg, huder og skind, hvedebrød 
og gær, ligesom han skulle have alle ind-
tægter, som måtte komme ved møder og 
selskaber i forsamlingshuset. Udsalget 
skulle være åbent fra kl. 6 morgen til 20.30 
om aftenen, om lørdagen dog til 21.30 om 
sommeren. Om vinteren kun fra kl. 7 om 
morgenen til kl. 20 om aftenen, dog lørdag 
til 20.30. Brugsen skulle overtage høker 
Jensens varelager til vurderingspris, men 
da det hovedsagelig kun bestod af almin-
delige kolonialvarer, skulle der jo meget 
andet til.

Bestyrelsen fik forbindelse med en gros-
serer i København, der selvfølgelig meget 
beredvilligt tilbød at være bestyrelsen be-
hjælpelig med at udvælge og sende de va-
rer, særlig køkkengrej og manufaktur 
mm., som foreningen skulle bruge. Denne 
velvilje var så »stor«, at foreningen mod-
tog en mængde varer, man aldrig tidligere 
havde hørt om eller set i Vestermarie, va-
rer som slet ikke blev benyttet ude på lan-
det. Derudover var der adskillige mere 
eller mindre defekte varer, der var faktu-
reret til fuld pris. Grossereren i Køben-
havn havde fået renset ud i sit gamle vare-
lager og sendt det over til de dumme born-
holmere i Vestermarie – troede han. Men 
det ville bestyrelsen dog ikke finde sig i, 
så de anmodede ham om at rejse til Born-
holm, for at forhandle med bestyrelsen om 
dette varekøb. Om han nogensinde kom til 
Bornholm, nævnes der ikke noget om, 
men der blev dog opnået enighed med 
ham om, at han skulde tage en hel del af 
varerne tilbage, og reducere prisen på an-
dre varer, således at det samlede beløb 
blev nedskrevet med ca. 1.000 Kr. Det var 
mange penge på den tid, så de bornhol-

mere var måske alligevel ikke så dumme, 
som han havde troet?

Ny uddeler

Så var foreningen klar til at åbne udsalget 
1. maj 1902. Forhandlingsprotokollen op-
lyser ikke noget om tiden lige efter åbnin-
gen. Først 28. november noteredes, at der 
blev afholdt bestyrelsesmøde, og på dette 
møde blev der givet uddeler L. A. Jensen 
frihed til, uden opsigelse, at fratræde plad-
sen som uddeler til 1. januar I903. Der er 
ikke skrevet noget om, hvorfor han holdt 
op. På et bestyrelsesmøde I3. december 
blev foreningens forretningsfører, murer-
mester Jens Andreas Jensen, Karensmin-
de, ansat som ny uddeler fra 1. januar 1903. 
Som ny forretningsfører valgtes møller O. 
Poulsen, Kirkemøllen.

Den 4. marts 1903 afholdtes generalfor-
samling, hvor der blev forelagt regnskab 
for de første otte måneder af foreningens 
virke. Omsætningen var på ca. 23.000 kr.  
Det vedtoges at udbetale 8 % i overskud, 
og at henlægge 2 % til reservefonden. Det 
var jo en meget flot start for Vestermarie 
Brugsforening og et rigtigt godt resultat. 

I 1903 fik brugsforeningen telefon, ikke 
helt rigtigt, men alligevel. Bestyrelsen 
havde forhandlet med »Mejeriet Central«, 
om at få trukket en ledning fra mejeriet til 
brugsforeningen. Telefonen skulle betrag-
tes som en »bitelefon«, med omstilling på 
mejeriet. Efter enighed med mejeriets be-
styrelse skulde Vestermarie Brugsforening 
betale udgifterne ved etablering af lednin-
gen, medens de årlige udgifter skulle deles 
ligeligt mellem de to parter. Således fik 
man telefonforbindelse med omverdenen 
allerede i 1903.
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På generalforsamlingen 22. marts 1904 
oplyste formanden, at der af regnskabsfø-
rer A. Jensen var begået en fejl ved bereg-
ning af overskud for 1902, idet der var 
blevet udbetalt 1.000 kr. for meget til med-
lemmerne. Til dækning af dette underskud 
foreslog bestyrelsen at tage beløbet fra de 
penge, der var overført til reservefonden 
samme år, nemlig 629 kr. og at overføre 
371 kr. som en udgift for 1903. Alligevel 
udbetalte man 2½ % i overskud for året 
1903. Ja, ja.

I 1904 vedtog bestyrelsen at sammen-
lægge posterne som regnskabsfører og 
kasserer til en og samme person. Besty-
relsen anmodede gårdejer P. O. Lyngberg 
om at overtage jobbet, men det ville han 
ikke. Posten blev derfor besat af forhen-
værende møller L. P. lpsen, Smørenge 
Mølle. Han fi k 1 % i løn af omsætningen 
for dette arbejde. 

Til generalforsamlingen 17. marts 1905 
var der kommet et forslag om at ophøre 
med salg af spiritus. Dette emne har i de 
første år, i samtlige brugsforeninger, været 
en sag, der har optget medlemmerne me-
get. Forslaget blev dog nedstemt med 59 
stemmer mod 16, så det har ikke været alle 
medlemmer, der har været med i afholds-
bevægelsen i sognet. 

Forsamlingshuset erhverves

Efterhånden som omsætningen steg, blev 
lokalerne for små, og selv efter at der var 
foretaget lidt omlavning i butikken, for-
slog det ikke i længden. Da forsamlings-
husets bestyrelse ikke var stemt for at 
bekoste hverken tilbygning eller moderni-
seringer, og brugsforeningen heller ikke 
ønskede at ofre større summer, så længe 

man boede til leje, blev der i stedet for-
handlet med foreningen om køb af 
ejendommen. 

Efter at en generalforsamling havde gi-
vet bestyrelsen lov til at erhverve ejendom-
men, købte brugsforeningen bygningerne 
med alt løsøre for en samlet pris på 9.000 
kr., heri var også indbefattet de for leje af 
forsamlingshuset udestående fordringer. 
Overtagelsen skete 1. juli 1906.

At det ville være en fordel for brugsfor-
eningen, at så meget som muligt blev fi -
nansieret af foreningen selv, blev allerede 
på den tid forstået af enkelte medlemmer. 
På en generalforsamling 7. marts 1907, 
fremsatte skolelærer Jørgensen på Ting-
sted skole et forslag om, at der af hvert 
medlems årlige overskud blev tilbageholdt 

et så stort beløb, at det udgjorde 25 kr. pr. 
medlem, og at det blev forrentet med 4 %. 
Forslaget blev dog forkastet. Der var endnu 
ikke blandt medlemmerne forståelse for, 
hvilken betydning dette forslag ville have 
haft, ved på den måde at skaffe egen drifts-
kapital.

Efter at foreningen var blevet ejer af byg-
ningerne, blev en udvidelse mere aktuel. 
Der blev nedsat et byggeudvalg, som på et 
møde 5. april 1907 kom med et forslag om 
at forlænge hovedbygningen med ca. otte 
alen mod vest, og at lade opføre et vaske-
hus. Forslaget blev tiltrådt af bestyrelsen, 
og man besluttede at lade uddeler Jensen 
opføre vaskehuset for 500 kr. Det øvrige 
byggeri blev udført i 1908 af Ludvig Dahl 
for 2.700 kr.

Vestermarie Brugsforening og Forsamlingshus. Postkort ca. 1905-1910.  Det er Vester-
marie Kirke for enden af gaden og til højre lå – og ligger – Vestermarie Kirkeskole.  Det 
er begyndelsen på byens centrum. Vestermarie Lokalarkiv.
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Problemer med kreditten

Ligesom alle andre brugsforeninger på 
Bornholm har haft problemer med de ude-
stående fordringer, så var det samme histo-
rie i Vestermarie Brugsforening. Selv om 
der i vedtægterne stod, at købene skulle 
betales kontant, så har det altid voldt be-
svær. På et tidspunkt blev det for meget for 
bestyrelsen, og det blev besluttet, at udde-
lerens gæld til foreningen under ingen om-
stændigheder måtte overstige 1.000 kr., og 
at uddeler Jensen skulle deponere en pan-
teobligation på dette beløb som delvis sik-
kerhed for sin gæld. Men kreditten, og der-
med uddelerens gæld til foreningen, har i 
årenes løb været et tilbagevendende strids-
emne.

Man besluttede at adskille posterne som 
forretningsfører og kasserer. Begge poster 
blev opslået ledige, og de kunne søges af 
alle, der var medlemmer i foreningen. Til 
forretningsfører valgtes Christian Ellebye, 
Søgård, og til kasserer mejeribestyrer Vi-
be, mejeriet Central. Begge stillinger var 
fra 1. januar 1908.

Det var ikke altid, man tog det så nøje 
med lukketider og udlevering af varer. Til 
sidst gik det også galt, idet der til et besty-
relsesmøde 6. maj 1909 forelå en tiltale fra 
herredsfogeden for overtrædelse af næ-
ringsloven.  Han ønskede sagen afgjort i 
mindelighed med en bøde på 10 kr. til 
hvert bestyrelsesmedlem, og at en bøde i 
eventuelle gentagelsestilfælde ville blive 
på mindst 40 kr. til hver. Det blev vedtaget 
at betale bøden af foreningens kasse.

Samme år blev der nedsat et udvalg på 
tre bestyrelsesmedlemmer, der skulle 
komme med udkast til en ny kontrakt med 
uddeler Jensen. Det var især den store og 

langvarige kredit, uddeleren gav til nogle 
medlemmer. Udvalget fremlagde et udkast 
ved et bestyrelsesmøde 18. december, og 
her blev det godkendt af bestyrelsen. Men 
uddeler Jensen kunne ikke gå med til det 
sidste punkt i kontrakten, der omhandlede 
beværtning i forsamlingslokalerne. Her 
ville han stå frit, således at han kunne 
nægte at servere, når det ikke passede 
ham. Da bestyrelsen ikke var mødt fuldtal-
ligt op, blev afgørelsen udsat til et senere 
møde, og her blev kontrakten så under-
skrevet af begge parter. 

I 1911 tilsluttede bestyrelsen sig tanken 

om at stifte en Andels Cementfabrik i Dan-
mark ved at indbetale et garantibevis på 
500 kr.

Forsamlingshuset og underskud

Forholdet mellem uddeler, medlemmer og 
bestyrelse var ikke det bedste i de år. Det 
var især forholdet omkring forsamlingshu-
set, der gav de mange gnidninger. Der kom 
flere klager til bestyrelsen om, at uddele-
ren ikke ville servere til sammenkomster, 
hvis der ikke skulle serveres spiritus også. 
Der klagedes også over rengøringen og 
opvarmningen i lokalerne. Til sidst måtte 
bestyrelsen stramme reglerne op over for 
uddeleren. Der blev lavet tilføjelser til kon-
trakten, men dem ville uddeler Jensen ikke 
underskrive. Så måtte bestyrelsen sætte 
ham stolen for døren og fortælle ham, at 
hvis han ikke underskrev kontrakten, ville 
han blive opsagt til fratrædelse 1. januar 
1912. Det betød, at han underskrev, men 
sådan noget fremmer jo ikke samarbejdet, 
så der var mange gnidninger.

Og det fortsatte i de følgende år. Nu be-
gyndte der også at komme klager over dår-
lig betjening i butikken. I det hele taget var 
uddeler J. A. Jensen selv meget utilfreds, 
især arbejdet med forsamlingshuset, hvil-
ket man godt kan forstå. Efter en lang dag 
i butikken, skulle de ansatte, sammen med 
uddeleren, ind og servere ved fester til 
langt ud på natten. Dette gik selvfølgelig 
ud over betjeningen om dagen i butikken. 
Det værste var, at omsætningen i 1914 be-
gyndte at falde. Det var jo ikke så godt. Til 
sidst blev det for meget for begge parter, og 
uddeler J. A. Jensen sagde selv sin stilling 
op til fratrædelse 1. januar 1916. Stillingen 
blev opslået ledig, og blandt ansøgerne 

Uddeler Jens Andreas Jensen, i Vester-
marie fra 1. januar 1903 til 1. januar 
1916. Hustruen var Lavrensine Jensen og 
de er fotograferet sammen med deres ti 
børn: Ingeborg, Jørgen, Elen, Ejner, Ag-
nes, Andreas, Bodil, Hedvig, Egil og Gun-
nar. Ingeborg og Elin var ansat som bu-
tiksjomfruer i butikken. Foto Chr. A. Møl-
ler, Rønne. Bornholms Ø-arkiv.
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valgte bestyrelsen kommis Christian Jen-
sen fra Østermarie Brugsforening.

Ny uddeler nye problemer

Havde der været klager over den forrige 
uddeler, fortsatte disse med uformindsket 
styrke med Christian Jensen. Det var sta-
dig det forbistrede forsamlingshus, de fle-
ste klager drejede sig om. Men også ud-
delerens gæld til foreningen medførte ho-
vedbrud og mange kontroverser mellem 
bestyrelse og uddeler. Der blev indført 
mere kontrol med uddeleren, og til sidst 
forlangte bestyrelsen yderligere sikkerhed 
for gælden. Det ville uddeleren ikke gå 
med til, og det hele endte med, at bestyrel-
sen anmodede uddeler Christian Jensen 
om at fratræde sin stilling til 1. april 1924. 
Uddeleren bad om at få en længere frist til 
sin fratræden, og tilbød nu at stille yderli-
gere kaution på 5.000 kr. Det mente besty-
relse ville give lidt ro i foreningen. Men det 
var jo kun en stakket frist, ligesom at tisse 
i bukserne osv. Bestyrelsen sagde derfor i 
august måned uddeleren op med fratræ-
delse 1. januar 1925.

Efter denne opsigelse henvendte uddele-
ren sig til det nyoprettede »Brugsforenin-
gernes Ordningsudvalg« på Bornholm. 
Udvalget var oprettet for at mægle mellem 
eventuelle uenigheder mellem bestyrelse 
og uddeler. I udvalget var det fra uddeler-
side uddeler Niels Nielsen fra Klemensker 
Brugsforening, og gårdejer Sode, Dynde-
gård i Nyker, var med som foreningernes 
repræsentant. Der blev afholdt et møde, 
hvor bestyrelsen blot hævdede, at de havde 
benyttet sig af den vedtægtsmæssige ret til 
at opsige uddeler Jensen til 1. januar 1925, 
hvilket der ikke var noget at komme efter. 

Så der blev ingen bukser ud af det skind. 
Bestyrelsen ville ikke forlænge fristen for 
opsigelsen.

I oktober måned konstaterede man, at 
uddeler Jensens gæld til foreningen var i 
stadig stigning, og at der ikke syntes at 
være dækning i uddelerens garantier. Der-
for besluttede bestyrelsen at afholde en 
opvejning 5. og 6. november og indkalde 
til en ekstraordinær generalforsamling 10. 
november 1924.

Da ansøgningsfristen til stillingen som 
ny uddeler var udløbet, var der indkommet 
26 ansøgninger. Nu gjaldt det om at få 
valgt den rette mand. Det blev den davæ-
rende uddeler i Faxe Brugsforening, Chri-
stian Funch, der blev den foretrukne. 
Funch var bornholmer, udlært i Nyker 
Brugsforening, videre uddannet i forskel-
lige andre pladser, og han var således godt 
kendt med bornholmske forhold. Han 
skulle tiltræde pladsen 1. januar 1925. At 
dette tidspunkt senere blev noget fremryk-
ket, var en følge af, at forholdet mellem 
uddeler Jensen og Vestermarie Brugsfor-

ening udviklede sig i en noget ugunstig 
retning. Ved bestyrelsesmødet forud for 
generalforsamlingen 10. november 1924 
forelå resultatet af opvejningen. Det viste 
sig, at uddelerens gæld til foreningen var 
større end den stillede sikkerhed, hvorfor 
bestyrelsen besluttede at lukke udsalget og 
anmode uddeleren om straks at fratræde 
stillingen. Christian Jensen havde i 1924 
ladet opføre en forretningsejendom syd-
vest for kirken, hvor han åbnede en køb-
mandsforretning, efter at han var fratrådt 
pladsen som uddeler. Det viste sig dog, at 
medlemmerne i brugsforeningen stod 
sammen om deres forening.  Jensens nye 
købmandsforretning kunne ikke løbe 
rundt, og han måtte lukke den efter nogen 
tids forløb.

Uddelerskift og lysere tider

Efter lukning af udsalget 10. november 
1924, hvor uddeler Jensen blev frataget 
stillingen som uddeler, blev forretningen 
ført videre under Christian Funchs ansvar, 

Vestermarie Brugsforening omkring 1910. Vestermarie Lokalarkiv.
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og med det gamle personale med frk. Ma-
rie Svendsen fra Nyker Brugsforening som 
leder. Funch skulle jo først overtage plad-
sen 1. januar I925, men efter overenskomst 
med bestyrelsen for Faxe Brugsforening, 
fik han tilladelse til at fratræde stillingen 
allerede 1. december, så han kunne tiltræ-
de pladsen 3. december 1924. Nu begyndte 
en roligere og mere frugtbar periode for 
Vestermarie Brugsforening. 

Ved uddelerskiftet var al gammel gæld 
overtaget af foreningen, og uddeler Chri-
stian Funch havde således ingen gamle 
udestående fordringer at tage hensyn til. 
Men allerede efter få års forløb begyndte 
kreditspørgsmålet atter at blive aktuelt. 
Den 2. februar 1928 vedtog bestyrelsen, at 
intet medlem måtte få større kredit end et 
beløb, der svarede til 15 % af forrige års 
køb af dividendeberettigede varer. Men 

denne beslutning må heller ikke have vir-
ket efter hensigten, for 24. januar 1933 blev 
det besluttet, at der skulle betales ½ % i 
rente pr. måned af gæld, der var mere end 
en måned gammel. Heller ikke denne 
ordning gjorde nogen forskel og blev der-
for snart opgivet. Senere er der ikke blevet 
gjort noget ekstraordinært for at begrænse 
kreditten. Man har erkendt, at der ikke var 
noget at gøre ved det. I dag er det heldigvis 
blevet anderledes, hvis du ikke går igen-
nem kassen og betaler, får du ingen varer 
– et rigtig godt princip – kredit har altid 
været roden til en masse bøvl.

Butikslokalerne havde i længere tid vist 
sig at være for små og upraktiske. Der blev 
foretaget en tiltrængt udvidelse og omlav-
ning. Den daværende port blev nu taget 
med til butik, og i facaden blev der indsat 
fire store butiksvinduer. Nu præsenterede 

butikken sig mere lys og tiltalende end før. 
Der skulle dog ikke komme til at gå mere 
end fire år, før det blev nødvendigt med en 
gennemgribende forandring af hele byg-
ningen. 

Fra 1. januar 1935 overgik foreningen fra 
det solidariske ansvar over til begrænset 
ansvar. Så nu hæftede hvert enkelt medlem 
i foreningen kun for sin egen, indestående 
andel.

Uddelerskifte

I 1935 kom Vestermarie Brugsforening at-
ter ud for at skulle skifte uddeler. Christi-
an Funch havde opsagt sin stilling til fra-
trædelse 1. marts 1935. Han var blevet 
tilbudt stillingen som bestyrer for Rønne 
og Omegns Pakhusforening. Til stillingen 
som ny uddeler var indkommet hele 31 

Personalet i brugsforeningen  i 1934. Til venstre for trappen ses kommis Henry Drejer, senere kommunekasserer i Aakirkeby. I mid-
ten på trappen uddelerparret Christian Funch og frue. Bagerst ses Kamilla West, de øvrige må være ekspeditricer i butikken.  
Vestermarie Lokalarkiv.
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ansøgninger, og af disse valgte bestyrel-
sen Carl Børgesen som ny uddeler fra 1. 
marts 1935.

Den forpligtelse, der hidtil havde påhvi-
let uddeleren, at han skulle stå for bevært-
ningen ved de møder og fester der var i 
forsamlingslokalerne, havde altid været til 
stort besvær, og været til irritation for ud-
deleren og hans personale. Dette besvær 
og natteroderi blev ikke mindre, efterhån-
den som brugsforeningens omsætning 
steg, og kravene til ekspedition af kunder-
ne blev større. Man kunne ikke forvente, 
at personalet var lige oplagt til dagens ar-
bejde, efter kun at have fået nogle få timers 
nattesøvn. (Der var øjensynlig ikke råd til 
at ansætte separat personale til forsam-
lingshuset). Desuden havde den i 1934 
foretagne udvidelse af butikken ikke for-

bedret pladsforholdene tilstrækkeligt, i 
forhold til den stigende omsætning. 

Bestyrelsen besluttede derfor at foretage 
en radikal ændring af disse forhold ved at 
nedlægge forsamlingshuset, og foretage en 
fuldstændig ombygning af ejendommen. 
Det hele skulle stå færdigt til 1. januar 
1938. Sognerådet kom nu med et ønske om 
at købe ejendommen af brugsforeningen, 
for at indrette et moderne forsamlingshus. 
Bestyrelsen tilbød at sælge det hele for en 
pris af 35.000 kr., men tilbuddet blev aldrig 
besvaret. Sognerådet lod i stedet opføre et 
nyt forsamlingshus, hvilket sikkert var det 
fornuftigste.

Efter at FDB’s arkitektkontor havde ud-
arbejdet tegninger og overslag, blev de for-
skellige arbejder udliciteret. Den samlede 
sum, sammen med nyt inventar, løb op i 

ca. 46.000 kr. Men så stod Vestermarie 
Brugsforening også med en efter datiden 
stor, moderne butik.

Foreningens regnskabsfører gennem 39 
år, Christian Ellebye, afgik pludselig ved 
døden 3. januar 1948. Han havde gennem 
alle årene varetaget opgaven på bedste 
måde. Der lød da også mange anerken-
dende ord fra bestyrelse og FDB’s Revisi-
onskontor. Sandemand Holger Lyngberg 
fungerede derefter i et års tid, men fra 1. 
januar 1949 antog bestyrelsen revisor frk. 
E. Rønne Nielsen i Rønne som regnskabs-
fører. 

50 års jubilæum

En festklædt og talstærk medlemsskare, 
fejrede lørdag 23. februar 1952 forenin-

Kontrabog Nr. 220, Hr. Ellebye, Vestermarie Brugsforening. Regnskab for en periode i 1935. Uddeleren har kvitteret 27. september 1935.
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gens 50 års jubilæum. Festen blev holdt på 
forsamlingshuset, hvor samtlige lokaler 
var fuldt optaget af pyntede kaffeborde, 
der alle var i brug, da formanden Johannes 
Hansen bød velkommen. FDB’s kredsre-
præsentant på Bornholm, Harald Brandt 
Nielsen, holdt festtalen. Han fremhævede, 
at det var en lykke for Vestermarie Sogn, 
at de for 50 år siden fik en brugsforening. 
Dens samfundsmæssige betydning kunne 
ikke vurderes højt nok, idet den både hav-
de virket prisregulerende i almindelighed, 
og desuden skaffet medlemmerne billigere 
varer. Mange flere talere ønskede til lykke 
med dagen. I jubilæumsåret bestod besty-
relsen af følgende medlemmer:

Kommunekasserer Johannes 
 Hansen, Elverhus, (formand) 
Avlsbruger Th. Andersen, 
 Gamleborg
Avlsbruger Christian Nielsen, 
 Lærkely
Sandemand Lyngberg, Lillevang
Plantør M. Christensen
Gårdejer Cordua, Dammegård
Avlsbruger Ludvig Nielsen, 
 Thorsager
Avlsbruger Carl Hansen, 
 Gundbergsminde
Gårdejer Lund, Ringebygård

1950’erne og 1960’erne

Vestermarie Brugsforening gik nu en støt 
og rolig fremtid i møde. Omsætningen steg 
op gennem 1950’erne, da der begyndte at 
komme gang i det hele igen efter Anden 
Verdenskrig. 

I 1953 blev der foretaget ændringer i 
vedtægterne, så foreningen gik over til hel-
årlig opvejning og regnskab. Regnskabs-
året gik derefter fra 1. oktober til 30. sep-
tember. Som nævnt var der en jævn stig-
ning i omsætningen, og i 1953 begyndte 
bestyrelsen så småt at tale om at oprette en 
viktualiebutik, da man vidste, at slagteri-
udsalget, der lå på modsatte side af gaden, 
snart skulle lukke. I 1954 tog bestyrelsen 
springet fuldt ud og indrettede sin viktua-
lieafdeling. BF-magasinet var nu også ble-
vet en realitet i Rønne, og Vestermarie 
Brugsforening havde ganske naturligt også 
andel i dette foretagende, så der lød en op-
fordring til medlemmerne om at handle så 
meget som muligt der.

I 1959 rettede bestyrelsen en henven-
delse til FDB’s arkitektkontor og bad om, 
at få udarbejdet en skitse og beregning til 
en ændring af lokalerne. Det ville betyde, 
at både isenkramlageret og bagbutikken 
skulle tages med til butik. Planerne blev 
forelagt og godkendt på generalforsamlin-
gen. Der blev naturligvis fra medlemmer-
ne talt om selvbetjeningsbutik, men for-
manden svarede, at det kunne det let laves 
om til, hvis det blev aktuelt. Det gik stærkt 
med moderniseringen, for allerede i maj 
1960 var forretningen færdig og fremstod 
som en moderne butik. De samlede udgif-
ter beløb sig til omkring 45.000 kr.

Der blev afholdt reception 11. maj 1960 
for bestyrelsen, indbudte gæster samt 

Vestermarie Brugsforening, bestyrelsen 1950. Fra venstre: Ludvig Nielsen, Thorsager. 
Sandemand Holger Lyngberg, Lillevang. Forpagter Knud Lund, Ringebygård. Gårdejer 
Frede Cordua, Dammegård. Uddeler Carl Børgesen (stående). Plantør Mathias Kri-
stiansen, Ørningehus. Kommunekasserer Johannes Hansen, Elverhus. Avlsbruger Carl 
Hansen, Gundbergsminde. Avlsbruger Thorvald Andersen, Gamleborg. Avlsbruger 
Christian Nielsen, Lærkely. Vestermarie Lokalarkiv.
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håndværkerne. Man serverede kaffe til 
kunderne og udleverede balloner til bør-
nene. Formentlig på grund af omlavningen 
i forretningen var der dette år et usædvan-
ligt stort svind. Både uddeler og personale 
var glade for, at have fået en butik, hvor det 
hele var mere overskueligt, hvilket gjorde 
arbejdet lettere. Omsætningen steg da også 
de efterfølgende år. Ved generalforsamlin-
gen i november 1960 kunne formanden 
oplyse i sin beretning, at omsætningen for 
første gang nogensinde havde oversteget 
en mio. kr. 

Første kvinde i bestyrelsen

I 1963 skete der noget usædvanligt i brug-
sens historie, for da blev den første kvinde 
valgt ind i bestyrelsen. Glæden var imid-
lertid kort, for det viste sig, at kun mænd 
ved deres medlemskab i brugsforeningen 
var valgbare til bestyrelsen. Det medførte 
så, at vedtægterne blev ændret, så både 
kvinder og mænd var valgbare, dog ikke 
mand og hustru samtidig. Tænk sig, vi 
skulle helt frem til 1963 før kvinder kun-
ne vælges ind i bestyrelsen! Samtidig 
ændredes vedtægterne til, at både med-
lemmer og ikke medlemmer kunne handle 
i forretningen. Man løste ganske enkelt 
næringsbevis. Vestermarie Brugsforening 
blev samme år tilsluttet den »Frivillige 
Kæde« mellem FDB og brugsen. Hele ti-
den skulle man følge med tiden, og under 
et besøg af driftskonsulent Henning Holck 
Nielsen fra FDB’s afdeling i Rønne, kom 
han med forskellige forslag til at gøre bu-
tikken mere tiltalende. Han pegede på en 
bedre parkering, lysere facade, skilte og 
mere lys, og så kom han med et forslag om, 
at foreningen skulle gå over til selvbetje-

Vestermarie Brugsforening 1952, ved 50 års jubilæet.

Personalet i butikken med uddeler Carl Børgesen bagerst med slips og habit, kommis 
Eigil Sørensen i hvid kittel, senere købmand i Rønne. Han var søn af uddeler i Rønne 
Brugsforening, Alfred Sørensen. 
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ning, og hvad dertil hører. Samtidig lød 
hans forslag på, at foreningen skulle over-
gå til kontantsalg.

I 1965 skiftede facaden derfor udseende, 
idet vindfanget til privatlejligheden blev 
fjernet, og der kom ny dør til forstuen. 
Holck Nielsen foreslog også, at bestyrel-
sens beslutning om at gå over til selvbetje-
ning og kontant salg, skulle sendes ud til 
medlemmerne, så de kunne læse, hvad det 
var, der skulle ske. Det hele kom til at koste 
28.000 kr. Bornholms Amt købte et stykke 
af brugsens have og etablerede fortov og 
parkeringsplads foran butikken. Så det var 
et nyt og flot indtryk af Vestermarie Brugs-
forening, der mødte medlemmerne, når de 
parkerede uden for butikken.

Gårdejer Frede Cordua på Vestergård 
havde 1965 overtaget formandsposten ef-
ter Knud Lund, og Vilmer Mogensen, 
Bakkevang, var blevet næstformand og 
sekretær. På generalforsamlingen i decem-
ber måned 1966 kunne formanden konsta-
tere, at det havde været et godt år for for-
eningen med god økonomi, og en glædelig 
nedgang i de udestående fordringer. Det 
viste sig også, at det første år med selvbe-
tjening havde givet et meget lille svind i 
forhold til de foregående år.

Vestermarie Brugsforening voksede sta-
dig, så forholdene efterhånden igen blev 
for små. Der blev nu lavet et skitseforslag 
til en ombygning og udvidelse af butikken, 
idet uddeler Carl Børgesen ville overlade 
sin beboelse til butik og lagerplads. Pla-
nerne om ombygning og spørgsmålet om 
at låne pengene til det, blev forelagt på en 
generalforsamling i november måned 
1967, hvor det blev vedtaget. Det blev Aa-
ker og Aakirkeby Murerforretning, sam-
men med snedkermester Edgar Jørgensen, 

Vestermarie Brugsforening. Indvielse af en indvendig renovering af forretningen 11. maj 
1960. Bemærk at man har fået kurve af tråd til selvbetjeningsafdelingen og bemærk 
»Jensen 23» fjernsyn», brugsernes eget varemærke. Fra venstre ses bestyrelsesmedlem, 
plantør Mathias Kristiansen, disponent Ole Børgesen, formand og kommunekasserer 
Johannes Hansen, ekspeditrice Gunvor Thiesen, lagermand Niels Jensen, uddelerfruen 
Anna Børgesen, elev Beril Kuhre, uddeler Carl Børgesen og en ekspeditrice. Foto Bjar-
ne Ilsted Bech. Vestermarie Lokalarkiv.

Fra den nyindrettede butik i 1968. Fra venstre ekspeditrice Elna Klausen, uddelerfruen 
Anna Børgesen, kommis Tommy Paulsen samt uddeler Carl Børgesen. Bemærk at man 
nu er gået over til at bruge selvbetjeningskurve af plastik. Vestermarie Lokalarkiv.
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Tingsted, der fik til opgave at føre arbejdet 
ud i livet. De kunne gå i gang, så snart for-
holdene tillod det. Indvielsen af den ny 
butik foregik 13. september 1968 med 
mange indbudte gæster. 

1970’erne og 1980’erne

Den 12. juli 1970 døde uddeler Carl Bør-
gesen efter kort tids sygdom. Børgesen 
havde været meget aktiv og initiativrig, og 
der var virkelig sket noget i foreningen un-
der hans ledelse. Ved hans død stod den 
som en af de mest moderne brugser på 
Bornholm. Hans hustru, Anna Børgesen, 
drev brugsen videre indtil 1. september 
1970, da regnskabsåret sluttede. 

Stillingen som uddeler blev opslået le-
dig. Finn Klausen blev ansat som ny ud-
deler 1. september 1970. Han havde stået i 
lære i Nyker Brugsforening og senere være 
i Pedersker og Aakirkeby Brugsforeninger. 
I oktober måned samme år blev han gift 
med Elna Jensen, som da var ansat i Ve-
stermarie Brugsforening. Han kom i de 
efterfølgende mange år til, sammen med 
sin hustru, at passe Brugsen, som var det 
hans egen butik og det til alles store til-
fredshed.

I 1977 var der igen fest i brugsen, denne 
gang fejrede man 75 års jubilæum. Der var 
et lille traktement i Vestermarie Forsam-
lingshus for nogle særligt indbudte gæster 
og selvfølgelig bestyrelse og personale. 

Foreningen kørte bare derudad op gen-
nem 1980’erne. Man havde en driftig be-
styrelse, men for alt i verden havde forenin-
gen fået et uddelerpar, som knoklede hel-
hjertet for at få Vestermarie Brugsforening 
til at blive en god butik at handle i. Selv om 
krisetider, og stagnation i samfundet som 

Vestermarie Brugsforenings bestyrelse ved 75 års jubilæet i 1977, fotograferet ved et 
bestyrelsesmøde hos uddeler Finn Klausen. Siddende fra venstre: Tove Hansen, 
Dueløkke, Niels Kofoed, Ringebygård, Henry Viborg, Kannikegård, Inger Gregersen, 
Frederiksdahl, uddeler Finn Klausen, Jørgen Espersen, Frede Cordua (formand), Ve-
stergård, Svend Jensen, forsamlingshuset, Frede Sørensen, Aldershvile, Vilmer Mogen-
sen, Bakkevang. Vestermarie Lokalarkiv.

Personalet i Vestermarie Brugsforening, fotograferet i anledning af brugsens 75 års 
jubilæum i 1977. Fra venstre uddeler Finn Klausen, Elna Klausen, Finn Kofoed, Dy-
vekke Westh, Myrthle Nielsen, Lis Nielsen, Kitty Mattson og Carsten Holm. Vestermarie 
Lokalarkiv.
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helhed, indvirkede på købelysten hos kun-
derne, fortsatte Brugsen med at øge 
omsætningen. I 1982 fejrede foreningen 
sin 80 års fødselsdag uden den store fest-
ligholdelse. Der var dog kaffe på kanden til 
kunderne og selvfølgelig slik og balloner 

til børnene. I 1987 foretog foreningen igen 
en større renovering af butikken, især kø-
lekapaciteten, samt frost øgedes, men også 
andre placeringer af varerne blev foretaget. 
Så igen fremstod butikken, som en mo-
derne brugsforening skal gøre det.

100 år og et nyt årtusind

I 2002 fejrede Vestermarie Brugsforening 
sit 100 års jubilæum. Søndag 24. februar 
blev der holdt en reception i forsamlings-
huset, hvor alle var velkomne. Derefter var 
der spisning med over 100 gæster fra nær 
og fjern. I 2008 mente uddeler Finn Klau-
sen og hans hustru Elna, at nu kunne det 
være nok. Efter 38 år som uddelerpar i Ve-
stermarie Brugsforening ville de nyde til-
værelsen uden de forpligtelser, som de 
hver dag havde levet med. Finn Klausen 
havde sagt op til fratrædelse 1. juli 2008. 
Foreningen holdt en stor afskedsreception 
for uddelerparret på forsamlingshuset. Der 
blev udtalt mange rosende ord om deres 
store indsats for foreningen og dermed for 
hele nærområdet. 

Ny uddeler blev Kenn Pedersen.  Endnu 
i 2016 lever Vestermarie Brugsforening i 
bedste velgående som en selvstændig for-
ening, og som medlem i kædesamarbejdet 
»DAGLI’ BRUGSEN«.

Formænd

Gårdejer Rudolph Andreas Skovgaard, 
65. slg. Skovgård, 1902-1908

Mejeribestyrer Peter Vibe, Mejeriet Cen-
tral, 1908-1910

Plantør M. L. Christensen, 1910-1911
Savmøller Maansen, Tingsted, 1911-1918
Gårdejer Adolf Bertias Hansen, 
 62. slg. Palmegård, 1918-1921
Gårdejer Valdemar Johannes Sode, 
 17. vdg. Kannikegård, 1921-1923
Gårdejer Adolf Bertias Hansen 
 62. slg. Palmegård, 1923-1926
Gårdejer Jørgen Sinius Klo, 33. slg. 
 Søgård, 1926-1947

Sognerådsformand Johannes Hansen, 
 Elverhus, 1948-1962
Gårdejer Poul Lund, 24. slg. Nygård,
  1962-1965
Gårdejer Frede Cordua, 8. vdg. 
 Vestergård, 1965-1978
Gårdejer Niels Kofoed, 35. slg. Ringeby-
 gård, 1978-1991
Frede Sørensen, Aldershvile, 1991-1999
Svend Jensen, 1999-2006
Aage Folkmann, 2006-2009
Svend Holger Holm, 2009-2011 
Hanne Nielsen, 2011-

Uddelere

Ludvig A. Jensen, 1902-1903
Jens Andreas Jensen, 1903-1916
Christian Jensen, 1916-1924
Christian Funch, 1924-1935
Carl Børgesen, 1935-1970
Fru Anna Børgesen, 1970-1970
Finn Klausen, 1970-2008
Kenn Pedersen, 2008-2010
Torben Severinsen, 2010-2011 
Christian Inè Cederquist, 2011-2013
Anita Møller Bengtsson, 2013-

Vestermarie Brugsforening 1987. I baggrunden er det Vestermarie Kirkeskole, den 
gamle skole i bindingsværk og den nye, hvidmalede.  Til venstre lidt af forsamlingshuset. 
Vestermarie Lokalarkiv.
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I forbindelse med Svaneke Brugsfore-
nings 75 og 100 års jubilæer i 1970 og 
2004 blev der udgivet et par velskrevne 
bøger om foreningens historie af Aage 
Due Larsen. Han beskriver begivenhe-
derne i brugsens første år. De bøger vil 
jeg gerne henvise til. Derfor vil der her 
kun være en reduceret historie om for-
eningen, hvor mange af oplysningerne er 
hentet fra Aage Due Larsens »Kontra-
bog« og »Dividende«.

Den første forhandlingsprotokol indle-
des med et referat af et møde, afholdt på 
»Frem« lørdag 29. oktober 1904. Det var 
det første offentlige møde om en eventuel 
stiftelse af en brugsforening i Svaneke. 
Der blev udarbejdet og vedtaget vedtæg-
ter for foreningen, der fi k navnet »Sva-
neke og Omegns Brugsforening«. Der 
blev også valgt en bestyrelse på fem per-
soner, som var følgende:

Kaptajn og gårdejer Niels Peter 
 Hansen, 1. vdg. Nørregård, Ibsker
Gårdejer Richard Mahler Schou, 

13. slg. Kjøllergård, Ibsker
Avlsbruger Ludvig Hansen, Ibsker
Snedker Hans Kofoed, Svaneke
Murer S. Larsen, Ibsker

Handelen i Svaneke lå på det tidspunkt 
i hænderne på nogle få store købmænd, 
samt enkelte småhandlende. De var ikke 
særlig venligt stemt over for andelstanken 
og især ikke oprettelsen af en brugsfor-
ening i byen. Om det nu var så meget an-
delstanken, som fi k gang i sagerne, skal 
være usagt. Pengene var små hos almin-
delige borgere i byen, og tanken om, at 
varerne muligt kunne fås billigere i deres 
egen forretning, har sikkert været stor. At 
medlemmerne oven i købet kunne få et 
eventuelt overskud i foreningen tilbage i 
form af dividende, har sikkert også spillet 
en stor rolle.

Bestyrelsen trak i arbejdstøjet og gik 
straks i gang. Torsdag 3. november 1904 
afholdtes det første bestyrelsesmøde. Her 
blev gårdejer Richard Mahler Schou, 13. 
slg. Kjøllergård i Ibsker, valgt til formand. 
Der blev på dette møde også drøftet køb 
af ejendom. Der var fl ere muligheder. En 
af dem var den store ejendom på vestsiden 
af torvet, ejet af købmand J. P. Kofoed. 
Den blev det nu ikke. En anden mulighed 
var ejendommen matr. nr. 173a. Den fandt 
bestyrelsen velegnet, og derfor indkaldte 
man til generalforsamling 26. november 
1904 med dette ene punkt på dagsorde-

nen. Medlemmerne på generalforsamlin-
gen gik ind for bestyrelsens forslag, og 
allerede samme aften købte bestyrelsen 
ejendommen for 12.000 kr. Købesummen 
fordelte sig med 11.500 kr. for selve ejen-
dommen og 500 kr. i gratiale til forpagter 
Mogensen, mod at denne skulle frafl ytte 
ejendommen senest 1. juli 1905. Det en-
delige skøde blev først underskrevet 8. 
marts 1905. 

Svaneke og Omegns Brugsforening 
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Det var enken efter købmand Olaf M. 
K. Sonne, Andrea Juliane Sonne (født 
Kure), der solgte ejendommen til den ny-
stiftede forening, til overtagelse 1. januar 
1905. Bestyrelsens næste opgave var at få 
ansat en uddeler. Bestyrelsen valgte bog-
holder Niels Carl Adolf Wondsel fra Nexø 
til uddeler. Wondsel var ugift og blev an-
sat som uddeler 1. februar 1905.

Den 20. januar samme år blev forenin-
gen indmeldt i FDB. Det var nok en for-
nuftig disposition, bestyrelsen her traf. 
Ved køb gennem FDB sikredes en lavere 
pris på indkøbte varer, og det ville i sidste 

ende komme alle medlemmer til gode. Så 
var Svaneke og Omegns Brugsforening 
klar til at smøge ærmerne op og tage imod 
kunderne. Foreningen åbnede sit udsalg 
11. marts. Det var selvfølgelig en stor dag 
for de, der havde stridt og kæmpet for sa-
gen. Ellers har der sikkert ikke været den 
helt store festivitas på dagen. Ingen horn-
musik, ingen balloner til børnene, tiderne 
var ikke til alt det gøgl. Det var ramme 
alvor, hvor mange bare skulle klare dagen 
og vejen. 

Skønt der som nævnt kun var små mid-
ler til rådighed i medlemskredsen, mente 

bestyrelsen dog ikke, at foreningen kunne 
undvære salg af »Brændevin og Bayersk 
Øl«. Bestyrelsen fik 15. marts 1905 »Sva-
neke Købstads Magistrats Tilladelse til at 
forsyne Foreningens Medlemmer med 
Brændevin«. Den 15. marts var også da-
gen, hvor den samlede bestyrelse under-
skrev den første kassekredit-kontrakt 
med Svaneke og Omegns Andelsbank. 
Den lød på 10.000 kr. Tidligere havde for-
manden, R. M. Schou, benyttet egne mid-
ler til at betale med, men nu, da forenin-
gen var kommet i god gænge, har han nok 
ment, det var tid at få pengesagerne ind i 
mere faste forhold. Foruden kassekredit-
ten i Svaneke og Omegns Andelsbank, 
havde bestyrelsen optaget kreditfor-
eningslån i ejendommen. Nok var ejen-
dommen erhvervet billigt, men det havde 
kostet meget at få sat den i brugbar stand. 
Dertil kom jo også, at der skulle mange 
penge til at holde det efterhånden store 
varelager, der skulle til. 

Medlemstilgangen fortsatte. Ved den 
første »Opvejning« af varelageret 2. okto-
ber var medlemstallet steget til 168. 
Brugsforeningen havde jo et stort opland. 
Der var medlemmer fra hele lbsker Sogn 
og store dele af Østermarie Sogn.

N. C. A. Wondsel havde fået 1.377 kr. 
84 øre i løn. Heri var et tilskud til brænd-
sel på 75 kr. Tillæg for kaffebrænding 
1.435 pund af 4 øre, og svind på kaffen 
svarende til 287 pund af 90 øre. Der var 
tre revisorer, der havde revideret regnska-
bet. Et medlem af bestyrelsen, kaptajn N. 
P. Hansen, Nørregård, og to valgt af gene-
ralforsamlingen. Disse to var skipper P. 
Hansen og avlsbruger H. C. Christensen. 
Revisorerne var aflønnet med hver 10 kr. 
om året.

Brugsforeningen i Svaneke i Nansensgade før en ombygning i 1916. Personalet er fra 
venstre: frk. Westh, Stefan Vej, Cathrine Jensen og Lars Hansen. Foto A. Holm, Gudhjem. 
Gudhjem Museum.
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Uddelerskifter

Den 28. september 1906 havde formanden 
modtaget opsigelse fra N. C. A. Wondsel. 
Han ønskede at flytte 30. marts 1907. Det 
var nok ikke gået helt, som det skulle efter 
kontrakt og ønsker. Wondsels ønsker om 
en højere aflønning og dækning for for-
skellige tab, var ikke blevet imødekom-
met. Ligeledes havde man fra bestyrelsens 
side udsat forslag og henstillinger vedrø-
rende butikkens indretning og omlavning. 
På den anden side fremgår det også, at 
Wondsel ikke havde opfyldt sin del af kon-
trakten. På et tidligere bestyrelsesmøde, 
afholdt hos formanden på Kjøllergård, 
havde man drøftet den kaution, Wondsel 
ifølge kontrakten skulle erlægge i værdi-
papirer. Den var mere end et år efter til-
trædelsen endnu ikke blevet fremlagt.

Men opsigelsen blev taget til efterret-
ning, og det blev på mødet vedtaget at 
avertere efter en ny uddeler i øens lokale 
blade samt i Andelsbladet. Averteringen 
gav en del henvendelser. På et bestyrel-
sesmøde 14. december 1906, vedtog man 
at ansætte Viggo Glistrup fra Nordlandets 
Handelshus i Allinge, såfremt man kunne 
blive enige om betingelserne. Det kunne 
man så ikke. Den næste i rækken var 
kommis Boss i Vestermarie. Han fik lidt 
lempeligere betingelser, men han kunne 
kun skaffe halvdelen af den forlangte kau-
tion, og så gled han også ud af billedet. 
Endelig lykkedes det bestyrelsen at blive 
enige med Jacob Jørgensen fra Nexø. Han 
var villig til at tiltræde på de samme be-
tingelser som Wondsel havde haft.

I Jacob Jørgensens uddelerperiode var 
begyndervanskelighederne overstået, og 
det var ikke de store problemer, der var til 

forhandling, hverken på bestyrelsesmø-
der eller på generalforsamlinger. Forenin-
gen var kommet godt i gang, og det hele 
fungerede bare som det skulle. Kunderne 
var tilfredse, og det var det vigtigste. 

Ved ejendommen fjernedes den mød-
ding, der lå på gårdspladsen, og som ge-
nerede på flere måder. Jernstøber Strand i 
Nexø leverede en kageknuser til soyaka-
ger. Den hestegang, der var i sidebygnin-
gen til østre længe, blev solgt for 100 kr. 
på betingelse af, at brugsen kunne behol-
de så mange tegl, som der skulle bruges 
til reparation af taget, hvor sidebygningen 
blev fjernet. 

I 1910 købte Jacob Jørgensen »Hotel 
Østersøen«, og ville gerne forlade pladsen 
som uddeler snarest muligt. Det skete 
med udgangen af juli måned. I hans sted 
blev antaget kommis Laurits Pedersen fra 
Rønne 1. august 1910.

Salg af cement udgjorde en stor post i 
grovvareomsætningen. Dansk Andels 
Cementfabrik, som netop startede i disse 
år, fik en yderligere garanti ud over de før-
ste 500 kr. fra Svaneke Brugsforening på 
2 .000 kr. Der var stor tillid til, at det nok 
skulle gå. Der havde ellers været flere for-
handlinger med både Aarsdale Brugsfor-
ening og Østermarie Brugsforening, samt 
med fabrikant Hjorth i Grisby, vedrøren-
de cementindkøb fra Aalborg, men tilsy-
neladende blev disse forhandlinger resul-
tatløse. 

Også brændsel, såsom kul og koks, 
skaffede foreningen hjem til medlem-
merne i store mængder. I september 1912 
måtte bestyrelsen dog beslutte at se tiden 
lidt an med hensyn til hjemtagning af kul. 
Havnen var under reparation, og kunne 
derfor ikke anløbes. Hvornår arbejdet 

med havnen var færdigt, kunne man ikke 
rigtig få at vide. Mangen en skude har 
bragt brændsel, cement og andre varer til 
foreningen gennem havnen, hvilket også 
betød arbejde til havnen i form af losning. 
Men efter at FDB oprettede et lager i 
Rønne i 1914 kom der selvfølgelig færre 
dagligvarer ind over havnen.

Der var bestyrelsesmøde 15. april 1913. 
Der forelå en opsigelse fra uddeler Laurits 
Pedersen. Han ville gerne, hvis det var 
muligt, fratræde pladsen 1. juni. Det var 
den fjerde uddeler, foreningen skulle 
avertere efter. Der har åbenbart været no-

Jacob (Jack) Jørgensen, uddeler i Sva-
neke Brugs 1907-1910. Han var søn af 
lærer J.A. Jørgensen, Ibsker, Bornholms 
Museums første formand. Han havde væ-
ret i Amerika og bl.a. oplevet jordskælvet 
i San Francisco i 1906. Han var gift med 
fotograf Valdemar Myhres datter, Dag-
mar Myhre. BØA.
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get galt, siden uddelerne ikke blev i mere 
end nogle få år. Har det været kontrak-
terne, der har været for hårde og usmidi-
ge, eller har det været lønnen? Har det 
været en for stor kaution der skulle erlæg-
ges, eller hvad? Snarere har det været 
samarbejdet mellem uddeler og bestyrel-
se, der har knirket. Var det måske besty-
relsens kontrol af uddelerens arbejde, der 
har været for nidkær? Det finder vi vel 
aldrig ud af, vi må bare konstatere fakta.

Bestyrelsen gennemgik kontrakten og 
reviderede den lidt. Derefter blev det be-
sluttet at avertere efter en ny uddeler i øens 
tre dagblade. Der var indkommet 13 an-
søgninger til pladsen. Kontrakten, der som 
nævnt var revideret både for brugsen og for 
pakhusforeningens vedkommende, blev 
sendt til kommis Jens Valdemar Nielsen i 
Hørsholm. Han kom til Svaneke i maj må-
ned, og efter yderligere forhandling med 
bestyrelsen, blev han ansat til 1. juni 1913.

Straks efter nytårsskiftet 1913/1914 fik 
man en slem forskrækkelse. Byrådet send-
te et skatteskema til foreningen. Det blev 
overladt til Jens Valdemar Nielsen som 
uddeler at søge juridisk assistance om, 
hvorvidt foreningen måtte anses som skat-
tepligtig til stat og kommune. Uddeleren 
og to medlemmer af bestyrelsen fik til op-
gave at udfylde skemaet. Forhandlings-
protokollen beretter ikke senere om udfal-
det af denne sag. Foreningen havde også 
besværligheder med telefonselskabet. Der 
var flere gange, hvor foreningen opfattede 
det, som om man fra selskabets side prø-
vede at besværliggøre abonnementet for 
Svaneke Brugsforening. Således havde 
foreningen måtte betale mere end dobbelt 
så meget som købmanden for at have tele-
fon. I 1915 blev det endnu dyrere. 

Men med den øgede omsætning og det 
stadig voksende udvalg af varer, blev bu-
tikken snart for lille. Bestyrelsen fik der-
for udarbejdet tegninger og beskrivelse til 
en udvidelse af butikken. Der var to til-
budsgivere, M.J. Davidsen, der ville ud-
føre det for 6.700 kr. og O. Bertelsen, der 
skulle have 6.084 kr. for arbejdet. Det 
blev O. Bertelsen, der fik opgaven. Arbej-
det stod færdigt og den nye butik blev ta-
get i brug i slutningen af september 1916.

1920’erne og 1930’erne

Der havde flere gange været optræk til 
lønforhandling mellem uddeler Jens V. 
Nielsen og bestyrelsen, Han ønskede na-
turligvis mere i løn. Han begrundede det 
med dyrere tider. Han fik da også lønnen 
sat op fra 1. oktober 1919. Lønnen blev 
forhøjet til 8 % for butiksvarer, 3 % for 
grovvarer og 4 % for frø, samt en forhø-
jelse af lys og varmebidrag til 300 kr. om 
året. Det var udmærket for uddeleren, men 
knap så godt for foreningen med disse 
dyrtider. Bestyrelsen måtte hæve kasse-
kreditten i Svaneke Bank fra 30.000 kr. til 
50.000 kr. Årsagen var både kreditten og 
de alt for høje, udestående fordringer. 
Medlemmerne mærkede også dyrtiden. 

Jens V. Nielsen sagde alligevel pladsen 
op til fratrædelse ved udgangen af april 
1920. Atter skulle der averteres efter ny 
uddeler, den femte i rækken. Der kom 12 
ansøgere til stillingen. Bestyrelsen beslut-
tede sig for at ansætte Carl Gjessing som 
ny uddeler fra 1. maj 1920.

Dyrtiden og udvidelsen af kassekredit-
ten havde nu ikke taget modet fra besty-
relsen. I slutningen af maj måned blev 
uldspinder og fabrikant Andersens ejen-

dom udbudt til salg, og på en ekstraordi-
nær generalforsamling 7. juni 1920 vedto-
ges det at købe ejendommen for 22.000 
kr. Købet af uldspinder Andersens ejen-
dom var ikke det eneste, bestyrelsen 
handlede sig til. Efter dette køb viste det 
sig, at tilkørselsforholdene til lagerbyg-
ningen blev hindret af et lille stykke jord, 
der ejedes af fru Marie Bech. Arealet på 
kun 2½ kvadratalen blev købt for 20 kr.

Bestyrelsen, der siden starten havde 
været på fem medlemmer, blev på den or-
dinære generalforsamling 13. december 
1921 udvidet til syv medlemmer. Hvor-
for? Måske for meget arbejde for den en-
kelte. Vedtægterne for Svaneke og Om-
egns Brugsforening blev ved samme lej-
lighed revideret og ajourført. I § 31 blev 
det bestemt, at uenighed, som ikke umid-
delbart kunne bilægges, skulle afgøres af 
tre blandt foreningens medlemmer valgte 
voldgiftsmænd. De første tre, der blev 
valgt, var sagfører J. P. Kofoed, vogn-
mand Jens Møller og skolelærer Christian 
P. Nielsen, alle fra Svaneke.

Ved opgørelsen 29. september 1922 trak 
der sorte skyer op over foreningen. Der 
var et drønende underskud i regnskabet. 
Kassekreditten var blevet hævet til 
100.000 kr. Der var optaget forskellige lån 
hos private, og bestyrelsen måtte slås med 
veksler hele tiden. Det var derfor ikke un-
derligt, at bestyrelsen på den ordinære 
generalforsamling i december måned 
måtte meddele, at der ikke kunne blive 
dividende til udbetaling det år. Medlem-
merne var nu meget forstående over for 
problemerne, og kun to stemte imod be-
slutningen om ikke at udbetale dividende.

Og hvorfor var der så dette underskud? 
Ja prøv at gætte, det var selvfølgelig for en 
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stor del den bestemmelse i vedtægterne, 
der påbød salg mod kontant betaling, og 
som ikke blev overholdt. Der var på opgø-
relsestidspunktet et udestående hos med-
lemmerne på hele 42.188 kr. Denne gæld 
til foreningen, samt de renteudgifter det 
påførte, samt driftsudgifter på prioritets- 
og driftslån på omkring 205.000 kr. skulle 
jo give underskud, når den samlede om-
sætning kun var på omkring 215.000 kr. 

Så her var rigtig nok noget at tage fat på 
for bestyrelse og uddeler, i realiteten for 
alle medlemmer. Økonomien skulle for-
bedres betydeligt og det hurtigt. Det lyk-
kedes også ad forskellige veje for uddeler 
og bestyrelse, at få presset de udestående 
fordringer ned, selvom det kostede noget 
i sagførersalær ved inkasso. Bestyrelsen 
solgte en del af den nyerhvervede grund 
fra til »Sparekassen«, som heldigvis kun-
ne betale kontant. 

Sparekassen byggede i 1924 en toetages 
bygning på grunden. Denne udstykning 
og skelsættelse gav senere anledning til 
tvistigheder mellem uddelerens og spare-
kassedirektørens hustruer. Skellet var 
nemlig blevet placeret så tæt på et pære-
træ, at grenene kom ind over den reste-
rende del af brugsens have. Det var jo så 
naturligt for uddelerens kone at plukke de 
pærer, der hang ind over brugsens grund, 
og de har måske været de bedste. Det 
tålte den anden frue ikke. Hun ankede 
over pæreplukningen, og samtidig klage-
de hun over stanken fra en rendesten, der 
løb gennem brugsens have. Ak ja – nabo-
stridigheder kan opstå på grund af ingen-
ting. Der blev så sat et hegn op, og rende-
stenen blev dækket til.

I uddelerens kontrakt var der en be-
mærkning om, at varerne skulle være godt 

indpakkede, om fornødent i dobbelt papir. 
Uddeler Carl Gjessing indgav i april må-
ned i 1925 ansøgning om tilladelse til at 
indkøbe indpakningsmateriale gennem 
FDB og overtage det til indkøbsprisen. 
Det kunne ikke tillades. Kontraktens ord-
lyd skulle følges. Det er det, vi i dag kalder 
smålighed. Også kontrakten om kørsel 
med varer blev opsagt, og nye tilbud blev 
indhentet. Jo der skulle spares hvor spares 
kunne. Priserne var presset ned. 

På generalforsamlingen 15. december 
1927 kunne formanden i sin beretning 
meddele, at driften var ved at vende til det 
bedre. Der var i årets løb fremkommet et 
lille driftsoverskud på 221 kr., så man 
kunne da se lidt lysere på fremtiden.

Formanden, kaptajn N. P. Hansen, ville 
ikke fortsætte. Han havde stået ved roret i 
foreningen i 18 år og mente, at det kunne 
være nok. Forsamlingen gav sin tilslutning 

ved at rejse sig og hylde ham. Som ny for-
mand blev valgt Ludvig Clausen, Stenskov 
i Ibsker. Uddeler Carl Gjessing ville også 
holde op. Han havde købt forretning i 
Aakirkeby og sagde sin plads op til fratræ-
delse 1. november 1928. Der blev igen 
averteret efter en ny til stillingen. Til trods 
for problemerne omkring økonomien var 
der alligevel 14 ansøgere til stillingen. Af 
disse valgte bestyrelsen enstemmigt kom-
mis Axel Hansen, Arnager, med tiltrædelse 
1. november 1928. Axel Thorvald Andreas 
Hansen havde en god baggrund for sit vir-
ke som uddeler. Han var opvokset i Arna-
ger, hvor faderen var uddeler for Arnager 
Brugsforening, og han havde arbejdet som 
kommis i Ølstykke på Sjælland.

Noget af det første der skete i hans lan-
ge periode som uddeler var, at han fik æn-
dret den ordning, der havde været gæl-
dende i mange år, hvor det var uddeleren, 

Svaneke Brugsforening i Nansensgade, som var blevet bygget om i 1916. Foto Karner 
Aalborg, 1931. BØA.
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der havde løst næringsbevis. Nu skulle 
det være foreningen, der skulle sørge for 
det. Det skete fra 1. januar 1929. Så nu 
kunne foreningen frit handle med alle. På 
det tidspunkt havde foreningen 415 med-
lemmer. Grundlaget for en sund forret-
ning skulle man mene. Men det viste sig 
ved en grundig gennemgang, at af disse 
havde 140 medlemmer overhovedet ikke 
handlet i butikken i perioden 1. oktober 
1927 til 31. oktober 1928. Yderligere 142 
medlemmer havde handlet for mindre end 
25 kr. Det vil sige, at langt over halvdelen 
af medlemmerne var såkaldte »dårlige 
kunder«. Det blev Axel Hansens opgave 
at ændre på disse forhold.

Axel Hansen fik god hjælp til sine ideer 
hos den siddende bestyrelse, og ved sit 
giftermål med foreningens bogholder, 
Karen Hansen, fik han en hjælper, der var 
særdeles godt kendt med forholdene. Der 
var meget at gøre hver eneste dag. Flere 
af personalet var ansat med kosten som en 
del af lønnen, og nogle havde også logi 
hos uddelerparret. Det kunne slet ikke gå 
uden en dygtig hustru ved sin side.

Var det gået skævt i 1920’erne, bedre-
des det i begyndelsen af 1930’erne. Besty-
relsen, der jo prægede forretningsførel-
sen, var blevet udskiftet ved generalfor-
samlingerne i 1927 og 1928. Det var en ny 
og yngre generation, der kom til sammen 
med en ung og driftig uddeler, der tillige 
var opvokset og udlært i brugsforenings-
miljøet. Det betød, at det blev bedre og 
mere stabile forhold.

Hidtil havde der været afholdt to ordi-
nære generalforsamlinger årligt. I marts 
1931 indkaldte bestyrelsen til en ekstra-
ordinær generalforsamling. Bestyrelsen 
fremlagde her et forslag om en ændring af 

vedtægternes § 17, hvorefter der fremover 
kun skulle afholdes en generalforsamling 
om året, hvilket blev vedtaget. I øvrigt 
var handelen med kul og koks noget, der 
prægede næsten hvert eneste møde i be-
styrelsen. Partier på fra 100 tons og op til 
450 tons blev indkøbt og videresolgt fra 
skibe i havnen. Det var dels mejerierne, 
dels bagerne i omegnen, der var de største 
aftagere.

I 1936 udgav foreningen, sammen med 
en stor del af landets mange brugsforenin-
ger, en kogebog. Den hed »Vor Tids Hus-
moder« og kom fra »Provinsforlaget« i 
Randers. Bogen blev foræret til medlem-
merne og skal vel ses som en form for 
reklame for Brugsen.

Også i 1936 var resultatet så godt, at der 
igen blev udbetalt 7 % i dividende til 
medlemmerne. Det gik ligefrem så godt, 
at bestyrelsen kunne fremlægge planer 
om en udvidelse og modernisering af for-
retningslokalet. Generalforsamlingen op-
fordrede til at gå i gang. FDB’s arkitekt-
kontor udarbejdede planer og tegninger, 
hvor bestyrelsen af flere forslag valgte det 
dyreste, til et overslag på omkring 13.000 
kr. Tilbudsgivning og licitation var tilen-
debragt i midten af februar, og arbejdet 
kunne gå i gang. Ombygningsarbejdet var 
færdigt og blev afleveret 20. september 
1938 i overværelse af den samlede besty-
relse, arkitekt Kall fra FDB’s Arkitekt-
kontor, samt de håndværksmestre, der 
havde leveret arbejdet.

Anden Verdenskrig

Den 28. august 1939 blev der afholdt be-
styrelsesmøde i brugsforeningens lokale 
»I Anledning af Verdenssituationen«. 

Skulle vi nu igen opleve en ny verdens-
krig? Kulhandelen blev drøftet, selvfølge-
lig. Da der forelå bestillinger på det kvan-
tum kul, man allerede havde på lager, 
vedtoges det foreløbig, at man ikke ville 
modtage flere bestillinger på kul og koks, 
før der igen kunne skaffes leverancer. Fra 
udlandet var der ikke mere at få. Det var 
dystre udsigter, men det skulle blive me-
get værre. Kun ti dage efter tyskernes be-
sættelse af Danmark, forelå et krav fra 
politiet om etablering af beskyttelsesrum 
i kælderen. Det blev indrettet, idet man 
fjernede et vindue og isatte en dør i stedet. 
Kravet var opfyldt, men med sikkerheden 
i beskyttelsesrummet var det så som så.

Havde der i trediverne været problemer 
med kul- og kokshandelen, var de ikke 
blevet mindre efter 9. april 1940. Hvor be-
styrelsen før havde kunnet handle, næsten 
som man ville, og hos hvem man ville, var 
der nu kommet et nævn, en offentlig in-
stans, kaldet »Amts Brændselsnævnet«, 
som bestemte mere og mere. Senere fulg-
te oven i købet rationering med brænd-
selsmærker. Det var også »galt« med skat-
teopkrævningen i perioden 1936 til 1940. 
Der var indbetalt for meget! Det var et 
beløb på 1.330 kr., der blev tilbagebetalt. 
Beløbet indgik i driftsregnskabet som en 
særlig fond. Det var revisor Iversen i Røn-
ne, der havde fundet kendelser fra Lands-
skatteretten, og som udvirkede, at for-
eningen fik sine penge igen. Det er altså 
ikke kun et nutidigt problem med for me-
get opkrævet skat.

Tiden efter Anden Verdenskrig

Anden Verdenskrig sluttede. Brugsfor-
eningen i Svaneke havde ligesom de øv-
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rige af øens brugsforeninger klaret sig 
nogenlunde gennem den ubehagelige pe-
riode. Men der var dog stadig rationering 
på næsten alle dagligvarer. Ved general-
forsamlingen 17. december 1945 afgik 
den mangeårige formand Jens Klausen. 
Han havde da været i bestyrelsen i 18 år, 
og deraf de 17 år som formand. Jens Klau-
sen blev afløst både i bestyrelsen og som 
formand af avlsbruger Christian Møller.

I juni 1947 ville uddeler Axel Hansen 
ikke mere. Han havde søgt og fået stillin-
gen som pakhusbestyrer i Nexø Pakhus-
forening. Stillingen som uddeler blev aver-
teret i de tre bornholmske dagblade, samt i 
Uddelerbladet. Der indkom hele 21 ansøg-
ninger. Bestyrelsen valgte kommis Erik 
Torp Hansen fra Poulsker Brugsforening. 
Han var i øvrigt søn af uddeler Henrik 
Torp Hansen i Poulsker Brugsforening. 
Han tiltrådte stillingen 1. september 1947.

Regnskabsåret 1948-1949 blev året, 
hvor butiksvareomsætningen rundede de 
300.000 kr. Der blev et driftsoverskud på 
13.272 kr. I 1949 gik Christian Møller af 
som formand. Hans efterfølger blev Ha-
rald Svendsen Brandt fra 32. slg. Lunde-
gård i Østermarie.

På et bestyrelsesmøde 5. maj 1951 drøf-
tede man en skrivelse fra FDB. Kreditten 
var for stor og kunne for nærværende kun 
øges med 1.000 kr. og kun i en måned. I 
skrivelsen anbefalede FDB, at foreningen 
nedbragte sit varelager samt krævede, at 
de udestående fordringer, der beløb sig til 
31.773 kr., blev nedbragt betydeligt. For-
slaget fra FDB synes dog ikke at være ble-
vet fulgt. Godt et halvt år efter, 8. decem-
ber 1951, udviste de udestående fordringer 
et beløb, der var mere end dobbelt så stort, 
nemlig på 64.914 kr. Det var selvfølgelig 

oppe at vende på generalforsamlingen 12. 
december 1951, hvor det blev alvorligt på-
talt over for medlemmerne at få betalt de-
res gæld. Inden der var gået en måned, var 
beløbet nedbragt igen til det halve. Men 
selv det halve var jo alligevel alt for meget.

Rønne ligger langt væk fra Svaneke. In-
teressen for et fælles varehus i Rønne vi-
ste sig at kunne ligge på et meget lille sted. 
På generalforsamlingen i 1953 stemte 32 
nej og kun syv stemte for, at foreningen 
skulle deltage i dette initiativ. Så sagen 
blev henlagt. Anderledes gik det med den 
forestående fest i anledning af 50 års jubi-
læet. Bestyrelsen fik mange gode forslag, 
som der kunne arbejdes med. Forretnin-

gen var lukket hele dagen 29. oktober 
1954, og der var frokost for bestyrelse og 
personale samt indbudte gæster. Jubilæ-
umsfesten blev holdt om aftenen på Hotel 
Østersøen, hvor 230 medlemmer var mødt 
frem. Der var mange taler, og der blev 
sunget masser af sange. Andelsfilmen 
»Øen i Øst«, der lige var blevet færdig, 
blev fremvist, og vakte megen begejstring 
hos de fremmødte. Derefter var der et par 
timers dans til Otto Hansens orkester. 

Millionen rundes

Regnskabet for 1960-1961 rundede for 
første gang en mio.kr. Så igen var et ny-

Personalet i Svaneke Brugsforening, fotograferet ved trappen ind til butikken omkring 
1947. Fra venstre: kommis Vilmer Hansen, lærling Knud Holm, kommis Konrad Thim. 
Øverst på trappen fra venstre: Helga Hellesen og Manny Skovgaard. 
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byggeri eller en modernisering af det be-
stående fremme, og bestyrelsen fik be-
myndigelse til at arbejde videre med sa-
gen. Det gjorde den så. Den 19. februar 
1962 var der bestyrelsesmøde, hvor kon-
sulent Ernst Simonsen fra FDB’s afdeling 
i Rønne og arkitekt Enevoldsen fra FDB’s 
Arkitektkontor i København var til stede. 
Tegninger og overslag blev nøje gennem-
gået. Tegningen var dog endnu ikke god-
kendt af Nationalmuseet (brugsen lå i et 
bevaringsværdigt område), så man måtte 
udarbejde en ny. Den 25. maj 1962 forelå 
det ny forslag, der i det store og hele blev 
godkendt af Nationalmuseet. Nu kunne 

man lade FDB’s Revisionskontor opstille 
finansierings- og budgetforslag. Da det 
var gjort, blev der indkaldt til en ekstra-
ordinær generalforsamling 4. juli 1962 på 
Hotel Østersøen. Der var kun et punkt på 
dagsordenen: Bygning af en ny forret-
ning. Efter indlæg fra formand, konsulent 
og revisor, gik man til afstemning. Der 
blev afgivet 20 stemmer, 14 ja og seks nej 
stemmer. En meget lille deltagelse til så 
stor og vigtig en beslutning. 

Uddelerskifte

I august måned 1963 opsagde Erik Torp 

Hansen sin stilling som uddeler. Han hav-
de købt egen forretning i Nexø og ville 
gerne fratræde med udgangen af oktober 
1963. Nu var der en passende lejlighed til 
at blive af med grovvarehandelen. Det 
lykkedes at opnå enighed mellem besty-
relserne i Svaneke og Omegns Brugsfor-
ening og Svaneke Korn- og Foderstoffor-
ening. Samme dag, som den ny uddeler 
skulle tiltræde, overtog sidstnævnte for-
ening al grovvarehandel.

Til uddelerpladsen var indkommet 11 
ansøgninger. På et møde 24. september 
besluttede bestyrelsen enstemmigt at an-
tage kommis Jørn Kragskov fra Allinge 
Brugsforening. Jørn Kragskov tiltrådte 1. 
november 1963.

Den 17. juni 1964 påbegyndtes arbejdet 
med den nye bygning. Arbejdet skred ef-
ter forholdene hurtigt fremad, og forret-
ningen kunne tages i brug 29. oktober. 
Svaneke Brugsforening åbnede sin nye 
selvbetjeningsbutik netop på 60 års dagen 
for foreningens stiftelse i 1904. Dagen 
startede med en lille reception for de 
håndværkere, der havde udført arbejdet, 
personale, bestyrelse og indbudte gæster. 
Der indløb mange hilsener og lykønsk-
ninger fra nær og fjern. Da klokken var 
10, blev forretningen åbnet, og ind strøm-
mede de mange forventningsfulde kun-
der. Der var gaver til både børn og voksne. 
Cigarer og håndsæbe til de voksne, og 
sandelig om der ikke var balloner og slik-
pinde til »Bællana«.

Med en omsætningsfremgang på ca. 
400.000 kr. og en stigning i antal med-
lemmer på omkring 100, var det tilfreds-
stillende. Alt tegnede således godt for det 
fremtidige arbejde, og foreningen kunne 
se frem til en lang og positiv periode sam-

Svaneke Brugsforening, 1948-1949. Fra venstre uddeler Erik Torp-Hansen, lærling 
Knud Holm, kommis Konrad Thim og ekspeditrice Manny Skovgaard. Foto Dansk Bil-
led Central, Aarhus. 
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men med det ny uddelerpar, Inge og Jørn 
Kragskov. I 1966 indtrådte foreningen i et 
tættere samarbejde med FDB i den så-
kaldte »Frivillige Kæde«. 

Årets valg til bestyrelsen blev i øvrigt 
spændende. For første gang i foreningens 
historie var der kvindelige kandidater til 
bestyrelsesposterne. Af de i alt otte fore-
slåede, var der tre fra spindesiden. Der 
skulle vælges fire medlemmer i alt. Valgt 
blev Alice Pedersen, Brogård i Østerma-
rie, gårdejer Erik Brandt, Lundegård, Ri-
chard Hansen og Bjarne Møller, begge fra 
Svaneke. Ikke nok med at foreningen fik 
sit første kvindelige bestyrelsesmedlem. 
Det var også første gang, at der sad tvil-
linger i bestyrelsen, idet Alice Pedersen 
og Bjarne Møller var tvillinger og i øvrigt 
børn af den tidligere formand Christian 
Møller.

1970’erne og 1980’erne

Den 1. november 1970 kunne en af med-
arbejderne i Svaneke og Omegns Brugs-
forening fejre sit 40 års jubilæum. Ekspe-
ditrice Manny Skovgaard blev af besty-
relsen honoreret med en passende gave i 
dagens anledning.

Pladsmangel i den udvidede butik gjor-
de sig mere og mere gældende. Den 19. 
juni 1973 blev spørgsmålet drøftet og for-
manden, Bjarne Møller, foreslog at opsige 
BAF’s lejemål i den gamle, østre længe. 
FDB’s Arkitektkontor fik igen til opgave 
at udarbejde tegning og overslag til ned-
rivning og nybygning. Allerede i oktober 
forelå tegninger og overslag. Driftskonsu-
lent Niels Otto Dam, FDB’s afdeling i 
Rønne, fremlagde materialet for bestyrel-
sen. 

Omkostningerne ville blive i størrelses-
ordenen 685.000 kr. Bestyrelsen fik på en 
senere generalforsamling bemyndigelse 
til at arbejde videre med planerne

Den 10. april 1975 kunne bestyrelsen 
byde til reception og forevisning af det 
udvidede butiksareal. Der var omkring  
40 indbudte gæster, der priste det gode 
initiativ, der her var kommet til udførelse. 
Nu måtte der da være plads til det hele i 
mange år fremover. Med åbningen af den 
ny butik skete der også en mærkbar æn-
dring i varesortimentet. For første gang 
var mælkeprodukter med i vareudvalget.

Den 29. oktober 1984 fyldte Svaneke og 
Omegns Brugsforening 80 år. Selve dagen 
blev ikke festligholdt. Det ventede man 
med til om lørdagen, hvor så mange som 
mulig kunne deltage. Lørdag fra morgen-
stunden blev der serveret kaffe med rund-
stykker samt »en lille én til halsen« inde i 
det store lagerrum. Der var blomster til de 
første 200 kunder i butikken, og der var 
underholdning med »Nexø Gårdmusikan-
ter«. Der blev også sendt en blomsterhil-
sen til alle på plejehjemmet, og der blev 
sendt en blomsterbuket ud til alle brug-
sens ældre medlemmer. Foreningen var i 

Svaneke Brugsforening. Fra venstre uddeler Jørn Kragskov, i midten kødkonsulent i 
FDB Poul Eriksen, til højre formanden for Svaneke Brugsforening, Svend Gunnar 
Kofoed-Dam. Vareudbuddet blev da udvidet med fersk og frossent kød. 1987, foto Dag-
bladet Bornholmeren. 



1904 - OG STADIG I GOD GÆNGE

204

jubilæumsåret en meget veldrevet og vel-
konsolideret forening med 836 medlem-
mer. En butik, hvor service stadig var i 
højsædet, og hvor der stadig, som en af de 
sidste brugser på Bornholm, blev udbetalt 
dividende. I bund og grund et solidt fore-
tagende. Dette må tillægges et dygtigt ud-
delerpar i Inge og Jørn Kragskov samt 
selvfølgelig en dygtig og fremsynet besty-
relse, som bestod af formand Bjarne Møl-
ler, Svend G. Kofoed-Dam, Aage Due 
Larsen, Inger Jensen, Paula Nielsen, Niels 
Nørregaard og Jens Madsen. Det år havde 
omsætningen rundet 15 mio. kroner. Sam-
me år overtog i øvrigt Svend G. Kofoed-
Dam posten som formand for foreningen

Få år efter var der fest igen i Svaneke 
Brugsforening. Den 1. november 1988 
havde foreningens uddelerpar Inge og 
Jørn Kragskov været i brugsen i 25 år. Et 
kvart århundrede som de kunne se tilbage 
på med stor tilfredshed. 

I dag er Svaneke Brugsforening stadig 
en selvstændig brugsforening, og er i 
gruppen DAGLI’ BRUGSEN i tæt samar-
bejde med COOP.DAGLI’ BRUGSEN i Svaneke 2004.

Formænd

Gårdejer Richard M. Schou, Kjøllergård, 
1904-1909

Gårdejer Niels Peter Hansen, Nørregård, 
1909-1927

Avlsbruger Ludvig Clausen, Stenskov, 
1927-1928

Kommunekasserer Jens Signius August 
Klausen, 1928-1945

Avlsbruger Christian Møller, 1945-1949
Gårdejer Harald Svendsen Brandt, Lun-

degård, 1949-1965

Kørelærer Knud Nielsen, Svaneke, 
 1965-1969
Avlsbruger Bjarne Kofoed Møller, 
 Svaneke, 1969-1984
Gårdejer Svend Gunnar Kofoed-Dam,
  1984-1998
Per Jørgensen, 1998-2015
Erik Wentzel 2015-

Uddelere

Niels Carl Adolf Wondsel, 1905-1907
Jacob Jørgensen, 1907-1910
Laurits Pedersen, 1910-1913
Jens Valdemar Nielsen, 1913-1920
Carl Gjessing, 1920-1928
Axel Hansen, 1928-1947
Erik Torp Hansen, 1947-1963
Jørn Kragskov, 1963-2001
Claus Bay Jacobsen 2001-
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Rønne og Omegns Brugsforening blev 
stiftet på en generalforsamling Store Be-
dedag, fredag 19. maj 1905 af nogle sten-
huggere og andre medlemmer af arbejder-
bevægelsen i Rønne. 

Ifølge en lille annonce i Bornholms So-
cial-Demokrat, lørdag 15. april 1905, ind-
kaldte et udvalg til et orienterende møde 
»Skærtorsdag den 20. april 1905, Kl. 4 i 
Lokalet i Dampmøllegade«, til drøftelse 
af, om der igen skulle oprettes en brugs-
forening i Rønne. Som beskrevet andet 
sted i bogen havde der tidligere være en 
brugsforening i byen. Det er muligt, at der 
også tidligere har været afholdt et eller 
flere lignende møder, hvor dette udvalg er 
blevet nedsat. Jeg kender ikke udvalgets 
sammensætning.

Lokalet, der nævnes i annoncen, var af-
holdsforeningen N.O.I.G.T.’s lokaler i 
Dampmøllegade 12, hvor medlem af brug-
sen og senere formand, stenhugger Niels 
Nielsen og hans hustru Emma Magdalena 
boede. Derfor var det nemt og bekvemt at 
holde møder der. På den stiftende general-
forsamling 19. maj 1905 blev der valgt en 
bestyrelse og vedtaget vedtægter for for-
eningen. Den første bestyrelse kom til at 
bestå af følgende syv medlemmer:

Stenhugger Niels Nielsen
Stenhugger Ingemann Mogensen
Arbejdsmand Anton Mathias Hansen
Fyrbøder, senere skolepedel, 
 Magnus Olsen
Typograf Carl. M. Blomberg
Janus Pedersen
Havnearbejder P. A. Holm

Stenhugger Niels Nielsen blev valgt som 
foreningens første formand og stenhugger 
Ingemann Mogensen som forretningsfø-
rer. Dygtige stenhuggere, som sandsynlig-
vis ikke havde en pind forstand på eller 
erfaring i at drive en forretning. Men de 
havde en enorm vilje, modet og idealis-
men til at tage fat på opgaven. I en lille 
annonce i Bornholms Social-Demokrat 
søges der efter en uddeler med tiltrædelse 
1. august 1905. Der skulle stilles en sik-
kerhed på 1.000 kr.

Ifølge folketællingen i 1906, lå forenin-
gens første udsalgssted i lejede lokaler i 
Dampmøllegade 5, i et sidehus. Ejendom-
men ejedes af O. P. Rasch. Beboer og 
brugsforeningsbestyrer var Ludvig Chri-
stian Larsen, som har været foreningens 
første uddeler. I en lille annonce i Born-

holms Social-Demokrat 9. august 1905 
meddeles kort, at »Rønne Brugsforening 
er aabnet«. Det må derfor formodes, at 
foreningen har begyndt sit virke først i 
august 1905.

Den 21. december 1908 blev der afholdt 
den ordinære, halvårlige generalforsam-
ling, hvor formanden, stenhugger Niels 
Nielsen, bød velkommen og Magnus Ol-
sen, som i øvrigt var svensk indvandrer, 
blev valgt til dirigent. Forretningsfører 
Ingemann Mogensen aflagde regnskabet, 
som viste en omsætning på ca. 56.000 kr. 
Der blev udbetalt 10 % i dividende til 
medlemmerne. 

Det er faktisk det eneste, jeg kender til 
foreningens start. Der findes desværre in-
gen forhandlingsprotokoller eller andre 
protokoller for de første mange år. De op-
lysninger jeg er i besiddelse af, stammer 
fra små annoncer og/eller notater i de 
bornholmske aviser, og de er meget spar-
somme. Det næste jeg har kendskab til er 
igen et lille notat i Bornholms Social-De-
mokrat 3. april 1910, hvor det meddeles, at 
købmand Victor Dam har solgt sin forret-
ning i Kattesundet 6 til Rønne Brugsfor-
ening for 25.500 kr. Overtagelsen skulle 
finde sted 1. september 1910. Det næste er 

Rønne og Omegns Brugsforening 
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et notat i samme avis, hvor der noteres, at 
Rønne Brugsforening flyttede ind i de nye 
lokaler i Kattesundet 11. oktober 1910. Og 
det bemærkes: »for de Medlemmer der er 
kørende haves Staldplads«. Det var vigtigt 
for omegnens landboere. Ifølge skøde- og 
panteprotokollen afgives der først skøde 
på købet af Kattesundet 6, 31. december 
1910, tinglæst 10. januar 1911.

I folketællingen i 1911 er det Axel Chri-
stian Rudolf Andersen Ekberg, der er ud-
deler for foreningen. Hvornår Ekberg har 
overtaget posten efter Ludvig Christian 
Larsen vides ikke, ej heller hvor længe han 
var uddeler. Men i et lille notat i Bornholm 
Social-Demokrat 16. juli 1912 skrives der: 
»Ekspeditricerne i Rønne Brugsforening 
har i Aar af Uddeler Grønnegaard erholdt 

hver 4 Dages Sommerferie«. Så senest fra 
1912 har Valdemar Grønnegaard altså væ-
ret uddeler i butikken i Kattesundet.

Kontorassistent på FDB’s afdeling i 
Rønne, frk. Charlie Mogensen, som var 
datter af Ingemann Mogensen, og som 
havde været elev i Rønne Brugsforening, 
fortalte mig en gang, at åbningstiden i 
1913 de første fire dage var fra kl. 7 til 19. 
Fredag var der åbent til kl. 21 og lørdag til 
kl. 22. Bagefter skulle der gøres rent, så 
det var tit midnat, inden hun kom hjem. Til 
gengæld havde hun fri om søndagen, hvor 
butikken var lukket. I 1913 var forholdene 
blevet for små i butikken. På en ekstraor-
dinær generalforsamling 27. marts 1913 
blev det vedtaget at udvide butikken og 
bygge en lagerbygning ude i gården. I en 
annonce 30. maj 1913 blev arbejdet udbudt 
i licitation. Tilbuddene skulle være hos 
formand Niels Nielsen i Dampmøllegade 
senest 7. juni 1913. Resultatet kender vi 
ikke noget til.

På et tidspunkt før 1921 oprettede Røn-
ne og Omegns Brugsforening en filialbu-
tik i den østre ende af Rønne Pakhusfor-
enings bygning ud mod Nellikegade. 
Hvornår filialen blev etableret vides ikke, 
men en lille notits i Bornholms Tidende 
16. december 1921 fortæller, at der havde 
været generalforsamling i Rønne Brugs-
forening. Omsætningen i butikken i Kat-
tesundet havde været på 490.203 kr. i ko-
lonialvarer, og i manufakturafdelingen på 
199.082 kr. I filialen i Nellikegade havde 
der været en omsætning på 210.535 kr.

Så kan vi også se i Bornholms Vejviser 
fra 1925, at bagermester Valdemar Mo-
gensen på Arbejdernes Fællesbageri i 
Rønne var formand. Revisor Ludvig Ra-
sch var forretningsfører. Alfred Sørensen 

Arbejdernes Brugsforening i Kattesundet o. 1914. Øverste række fra venstre: Andreas 
Nielsen,  ?? , Karl Nielsen, formanden stenhugger Niels Nielsen, Midterste række fra 
venstre: Hilda Nielsen, P.A. Holm, Regnskabsfører, stenhugger Ingemann Mogensen, 
bydreng Johannes Jensen, Andreas Mogensen, Holmstrøm. Nederste række fra venstre: 
Charlie Mogensen, Magda Westh, Mathilde Højegaard Pedersen, Sandra (gift Reker). 
Uddeler 1911-1919, Valdemar Grønnegaard. Fru Mathea Grønnegaard med sønnen Karl, 
Marie Mogensen, Alvilda Olsen foran er det uddelerens børn Marie, Gunnar, Ellen. 
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var uddeler for butiksvarer, og Aage Jør-
gensen var uddeler for manufakturafdelin-
gen i Kattesundet. Richard Holm var ud-
deler i filialbutikken i Nellikegade. Men 
det er stort set også alt, hvad jeg ved om de 
første 25 år af foreningens historie.

I 1929 skete der noget. Igen er det selv-
følgelig avisreferater fra Bornholm Social-
Demokrat, som beskæftiger sig med Røn-
ne Brugsforenings nedtur sidst i 1920-er-
ne. En arbejderavis og en arbejderbrugs-
forening = kooperationen. Der skete det 
forfærdelige, at Rønne Brugsforening 
gennem de sidste år i 1920’erne havde op-
arbejdet et kæmpe underskud, som i regn-
skabsåret 1927 samlet blev opgjort til ca. 
114.000 kroner. Det var et svimlende be-
løb i de tider. Jeg kan ikke finde ud af 
hvorfor og hvordan dette kunne ske. Var 
det sjusk, fusk eller var det direkte bedrag 
fra enkelte personers side, jeg ved det ik-

Kattesundet i Rønne. Bageroptog 1918 
uden for Rønne Brugsforening. Optoget 
var sikkert anført af bagersvendene fra 
Arbejdernes Fælles-bageri, som jo også 
var et andelsforeta-gende, derfor et stop 
foran brugsen. Nog-le af 
bestyrelsesmedlemmerne var også 
gengangere i de to foreninger. Foto Chr. 
A. Møller. BM.

Rønne Brugsforening havde i 1920’erne 
en filial liggende i den østre ende af Rønne 
Pakhusforenings bygning i Nellikegade 
(senere BAFs hovedkontor). Butikken blev 
nedlagt 1. juli 1930. Filialen blev først le-
det af uddeler T.M. Thomsen, i de sidste år 
af uddeler Richard Holm, som var den, 
der afviklede butikken i 1930.
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ke. Mundtlige beretninger har fortalt mig, 
at der var noget af det hele ved det regn-
skabsmæssige. De ting følges som regel 
også ad.

Men underskuddet skulle jo dækkes, så 
foreningen kunne afvikle sin gæld til kre-
ditorerne. Her brød så det solidariske an-
svar ud i lys lue. Bestyrelsen havde regnet 
ud, at alle ca. 1000-1300 medlemmer hver 
skulle betale ca. 96 kroner, hvis under-
skuddet skulle dækkes, så kreditorerne 

kunne få det, de skulle have. De to største 
kreditorer var Fællesforeningen for Dan-
marks Brugsforeninger for manglende 
indbetalinger af varegæld, og Andelsban-
ken under likvidation. Det skal her næv-
nes, at de to store kreditorer ville erklære 
Rønne Brugsforening konkurs, hvis pen-
gene ikke blev indbetalt.

Der var blevet nedsat et udvalg med 
borgmester Niels Nielsen i spidsen, der 
skulle prøve at finde en løsning ud af det 

uføre, foreningen var kommet i, så man 
kunne undgå en konkurs, der ville være en 
katastrofe for alle medlemmer. Men man-
ge medlemmer ville ikke betale. Det dre-
jede sig om 800-900 medlemmer, medens 
ca. 300 medlemmer havde indgået aftale 
om at betale eller havde betalt. Rønne 
Brugsforening anlagde sag ved retten i 
Rønne mod de medlemmer, der ikke ville 
betale. Som forsvarer havde 200-300 af 
disse medlemmer antaget sagfører Bech 
Andersen. Han kunne jo godt se, at det 
ville blive en katastrofe for alle disse med-
lemmer, ja for hele byen, hvis der ikke 
blev indgået et forlig mellem parterne. 
Derfor prøvede han, sammen med det 
nedsatte udvalg, af alle kræfter at få lavet 
et sådant forlig.

Han fik arrangeret et møde på »Indu-
strien« 7. november 1929. Salen var prop-
fuld, da mødet gik i gang. Bech Andersen 
skar ud i pap, hvad der ville ske, hvis alle 
disse medlemmer ikke ville betale. Så 
ville de to største kreditorer erklære Røn-
ne Brugsforening konkurs, og efterføl-
gende ville alle medlemmer enkeltvis 
hæfte solidarisk for den fulde gæld. Men 
kreditorerne behøvede ikke at henvende 
sig til dem alle, for at få deres penge. Kre-
ditorerne ville først og fremmest udtage 
stævning mod de medlemmer som ejede 
noget, og det ville de gøre efter »salami-
metoden«, indtil hele beløbet var hentet 
ind. Det kunne ske ved at kreditorerne be-
gærede dem, der fx ejede et hus, om at 
sætte huset på tvangsauktion. Det kunne 
dreje sig om mange, der på den måde måt-
te gå fra hus og hjem. Disse personer kun-
ne så bagefter anlægge civil sag imod de 
medlemmer, som ikke ville betale. Hvad 
dette ville indebære, og hvad det ville 

Aage Jørgensens manufakturforretning i Kattesundet i Rønne lå i forlængelse af Rønne 
Brugsforening i Kattesundet. Var fra 1905 til sidst i 1920’erne en del af Rønne Brugsfore-
ning. Aage Jørgensen var uddeler i manufakturafdelingen, men overtog selv butikken og 
drev den videre i forbindelse med brugsens problemer sidst i 1920’erne. Foto Th. Yhr, 
Rønne.



RØNNE OG OMEGNS BRUGSFORENING

209

komme til at koste de sagsøgte i omkost-
ninger til auktioner og sagførere, turde 
Bech Andersen slet ikke tænke på, og han 
turde slet ikke tænke på, hvilke menne-
skelige tragedier, der ville følge i kølvan-
det på alt det. Derfor var det vigtigt for 
alle, at få sagen afsluttet med et forlig. 
Bech Andersen foreslog derfor, at alle 
medlemmer skulle udstede et gældsbevis 
på 100 kr., som han skulle have meget hur-
tigt, for at kunne se, hvor stort et beløb, der 
kunne opnås på den måde, inden han gik 
i forhandlinger med FDB og Andelsban-
ken, for at opnå et forlig. Dette forlig skul-
le være klart inden næste retsmøde var 
berammet.

Stillet over for disse barske realiteter, 
var der på mødet stemning for at forsøge 
at få afsluttet sagen på denne måde. Der 
blev tilsendt alle medlemmer et gældsbe-
vis til underskrift, lydende på 100 kr., som 
skulle returneres til Bech Andersen meget 
hurtigt. Den 13. november 1929 var der 
igen en artikel i Bornholms Social-Demo-
krat, hvori der blev spurgt til, hvordan det 
gik med at få gældsbeviserne indsamlet. 
Bech Andersen svarede, at det desværre 
gik langsomt, og at der manglede mange. 
Indtil nu var der kun kommet et par hun-
drede beviser, så der var lang vej endnu. 
Sagfører Bech Andersen gentog det, han 
havde sagt på mødet, at det ville blive en 
katastrofe af dimensioner, der ville ramme 
mange arbejderfamilier i hele byen, hvis 
dette forsøg på en redning mislykkedes. 
Den 16. november 1929 var det mere opti-
mistiske toner der lød fra Bech Andersen. 
Gældsbeviserne strømmede nu ind, så han 
mente at redningsaktionen nu ville lykkes, 
og Brugsforeningen kunne undgå at blive 
erklæret konkurs.

Alle medlemmer underskrev et gældsbevis på 100 kr., som skulle indbetales til den ny 
Andelsbank på Store Torv til fuld dækning af deres andel i Rønne Brugsforening i Likvi-
dation. 
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Gældsbeviserne på de 100 kr. blev leve-
ret til den nykonstruerede Andels- og Fol-
kebanks afdeling i Rønne, som så ville 
inddrive beløbet. Når de 100 kr. blev be-
talt, ville det enkelte medlem få udstedt en 
saldokvittering på beløbet, og ville her-
med være løst for ethvert retsligt ansvar 
over for Rønne Brugsforening. De der 
ikke ville betale, ville få ørene i maskinen, 
idet de ville blive retsforfulgt af Andels-
banken, og der ville fingrene ikke blive 
lagt imellem, sluttede sagføreren. Den 23. 
juli 1930 blev der afholdt den sidste ordi-
nære generalforsamling i Afholdshotellets 
store sal, som var fyldt til sidste plads. Det 
var formanden, overbetjent H. P. Reker, 
der bød velkommen og gav en kort beret-
ning om det sidste halve år. Den nyansatte 
forretningsfører, Carl Anker Andersen, 
gennemgik regnskabet, som udviste en 
omsætning i Kattesundet på 61.758 kr. og 
en omsætning i filialen i Nellikegade på 
29.471 kr. Der var en bruttofortjeneste på 
henholdsvis 10.709 kr. og på 5.678 kr. Bå-
de beretning og regnskab blev godkendt.

Men det var jo slet ikke det, denne gene-
ralforsamling handlede om. Det var hele 
den ulykkelige situation, Rønne Brugsfor-
ening var havnet i. Hvordan fik man af-
viklet den enorme gæld, og hvordan kom 
man videre? Dirigenten, som var typograf 
Holger Kürstein, gav derefter ordet til 
borgmester Niels Nielsen, og som referen-
ten i Bornholms Social-Demokrat udtryk-
te sig »som uden Omsvøb og i sin særegne 
faste Form, med rigtig Fordeling af Tryk 
og Eftertryk paa Ord og Sætninger, gik løs 
paa Sagen«.

Borgmesteren gjorde rede for de for-
handlinger, udvalget havde ført med både 
FDB og Andelsbanken i likvidation. Beg-

ge parter var villige til at eftergive noget af 
gælden, hvis der kunne skaffes kapital til 
at starte en ny Rønne Brugsforening, med 
et begrænset ansvar. Han fortsatte ifølge 
referenten: »Med hensyn til selve Under-
skuddet, vil jeg blot sige dette, der har ude 
omkring været stor Diskussion om, hvorle-
des Underskuddet er fremkommet, og der 
rettes stærke Angreb paa Enkeltpersoner. 
Det kan ikke nytte noget at blive ved med 
dette Tovtrækkeri om Ansvaret. At Fejl er 
begaaet er desværre givet«. Borgmesteren 
fortsatte: »Jeg henstiller at vi i Aften ikke 
drøfter dette Spørgsmaal, vi er alligevel 
ikke i Stand til at udrede, hvor og i hvilket 
Omfang vi skal placere Ansvaret«. Deref-
ter gik forsamlingen over til at drøfte vide-
reførelsen af foreningen på de nye vilkår, 
hvortil der var stor tilslutning. Det blev 
også besluttet at nedlægge og lukke filialen 
i Nellikegade 1. august 1930.

Det hele sluttede glædeligt for alle par-
ter. Der blev indgået et forlig mellem Røn-
ne Brugsforening og de gamle medlem-
mer samt de to største kreditorer, som var 
FDB og Andelsbanken. Retskravet over 
for medlemmerne blev derefter aflyst.

På betingelse af, at den nye, rekonstru-
erede Rønne Brugsforening A.m.b.A. blev 
til noget, havde FDB eftergivet et beløb på 
ca. 49.000 kr. og Andelsbanken havde gi-
vet et afslag på 25.557 kr. Der var derud-
over overdraget den nye Andels- og Folke-
bank gældsbeviser for 88.425 kr. til videre 
inddrivelse hos de gamle medlemmer.

Man kan sige, at alting endte lykkeligt, 
og dog. Der blev i lang tid efter sagt mange 
knubbede ord, og beskyldninger fløj gen-
nem luften. Mange venskaber blev slået i 
stykker. Det var især den gamle bestyrelse 
og forretningsfører der måtte holde for.

Nydannelse og rekonstruktion

På den anden ekstraordinære generalfor-
samling 20. august 1930, hvor den gamle 
Rønne Brugsforening rent teknisk blev 
nedlagt, blev den ny Rønne Brugsforening 
A.m.b.A. videreført og rekonstrueret med 
en nyvalgt bestyrelse. Der blev også ved-
taget nye vedtægter, med bl.a. et begræn-
set ansvar for medlemmerne. De gamle 
medlemmer fra den nedlagte forening 
blev ikke automatisk ført over i den ny for-
ening. Der skulle tegnes nye medlemmer, 
som skulle betale et indskud på 50 kr., 
som kunne afdrages med 5 kr. med det 
samme og 5 kr. om året de følgende år, til 
det fulde beløb var betalt. Det var kun 
dette indskud på 50 kr., som et medlem 
fremover kunne komme til at hæfte for 
ved en eventuel konkurs. Det blev oplyst, 
at der allerede nu var indtegnet 220 nye 
medlemmer, og det var kun dem, forenin-
gen måtte handle med. Valgt til den ny 
bestyrelse på generalforsamlingen blev: 

Borgmester Niels Nielsen, Rønne
Gårdejer Anthon Kristian Hansen, 
 Tornegård i Knudsker 
Baneformand Carl P. Ipsen, Rønne Ø
Arbejdsmand Christian Nielsen, 
 Grisby 
Lokomotivfører Christian F. Thorsen
Kasserer i Arbejdsmændenes Fagfore-

ning, Jens Nielsen
Slagter N. P. Rasmussen  

På et bestyrelsesmøde 22. august 1930 
blev Niels Nielsen valgt som formand og 
Jens Nielsen som næstformand. Carl An-
ker Andersen blev samtidig ansat som for-
retningsfører og foreningens sekretær. 
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Med hensyn til de ansatte i Rønne Brugs-
forening skete der ingen forandring, de 
fortsatte på samme betingelser i den ny 
brugsforening. Det var primært uddeler 
Alfred Sørensen og forretningsfører Carl 
Anker Andersen, samt selvfølgelig det øv-
rige personale.

Rønne Brugsforening A.m.b.A. overtog 
bygningerne i Kattesundet efter den gam-
le brugsforening for 60.000 kr., inventar 
for 3.500 kr. og en gældspost på 19.000 kr., 
men til gengæld fulgte et varelager vurde-
ret til 23.000 kr. med i købet. Så i det store 
og hele var det en fin start for den ny for-
ening. Varelageret i den lukkede filialbu-
tik i Rønne Pakhusforenings lokaler i Nel-
likegade skulle realiseres på bedste måde. 
Der skulle også forhandles med den afgå-
ede filialbestyrer Richard Holm om over-
tagelse af hans udestående fordringer. Det 
blev aftalt med ham, at Rønne Brugsfor-
ening fik 2.000 kr. som fuld afvikling af 
hans gæld til foreningen, samt at man 
overtog de udestående fordringer til ind-
krævning hos de skyldige gamle medlem-
mer. Der blev også forhandlet ny kontrakt 
med uddeler Alfred Sørensen. 

Tavlen vasket ren

Den ny forening afholdt sin første gene-
ralforsamling 8. januar 1931. Formanden 
oplyste i sin beretning, at alle forhold med 
hensyn til den gamle gæld nu var afviklet. 
Der var indgået et forlig med kreditorerne. 
Andelsbanken havde givet et afslag på 
25.557 kr., og der var nu fuldt afviklet med 
dem. Den ny Dansk Andels- og Folke-
banks filial i Rønne havde overtaget de 
underskrevne gældsbeviser fra de gamle 
medlemmer på i alt 88.425 kr. til inddri-

velse og inkasso. Medlemmerne takkede 
borgmester Niels Nielsen for hans store 
arbejde for at få genstartet og reorganise-
ret Rønne Brugsforening ved at rejse sig 
og taktfast klappe som tak.

Så nu var den ny Rønne Brugsforening 
A.m.b.A. klar til at starte på ny med en ren-
vasket tavle. Dirigenten kunne derfor af-
slutte den fredelige generalforsamling med 
en opfordring til alle medlemmer, om at 
slutte op om de to kooperative virksomhe-
der der var i Rønne, nemlig Rønne Brugs-
forening og Arbejdernes Fællesbageri.

Forretningsfører Carl Anker Andersen 
blev opsagt til 1. juli 1931, idet man ville 
oprette en ny stilling. Fra samme dato 1. 
juli 1931 blev Carl Anker Andersen gen-
ansat, nu som forretnings- og regnskabs-
fører. Det blev også vedtaget at indrette en 
lejlighed til uddeler Alfred Sørensen oven 
på butikken, således at han nu kunne bo 
på stedet. Også manufakturhandler Aage 
Jørgensens lejlighed, oven på forretnings-
lokalerne, var blevet istandsat. 

Den 17. december 1931 blev der afholdt 
generalforsamling på Afholdshotellet i 
Rønne. Det var det første hele år for den 
nystartede forening. Omsætningen havde 
været på 104.319 kr. hvilket blev betegnet 
som tilfredsstillende. Nettooverskuddet 
samt beløbet fra forrige år, tilsammen 
6.762 kr. blev fordelt med 5 % i dividende 
og 1 % blev hensat til medlemmernes 
driftsfond. Så man har vel lov til at notere, 
at den ny forening var kommet rigtig godt 
fra start.

Der blev i 1932 forhandlet en ny kon-
trakt med manufakturhandler Aage Jør-
gensen, som skulle gælde i fem år. De 
første tre år skulle lejen af lokaler være, 
som den var nu, nemlig 2.100 kr. om året. 

De sidste to år skulle den forhøjes med 
150 kr. pr. år. Allerede efter så kort tid var 
der udestående fordringer hos nogle med-
lemmer. Men bestyrelsen tog hårdt fat på 
dem, der ikke betalte som lovet. På hvert 
bestyrelsesmøde blev listen over skyld-
nere gennemgået, og de der skyldte mest 
fik et brev, hvori de blev opfordret til at få 
betalt deres gæld, ellers ville den blive 
sendt til inkasso hos en sagfører. Bestyrel-
sen ville ikke acceptere at medlemmernes 
gæld til foreningen blev for stor. Af skade 
bliver man som bekendt klog, siges der.

Rønne Brugsforenings uddeler gennem 
mange år, Alfred Sørensen. Han var ud-
deler fra 1919 til han blev pensioneret i 
1958. Før han kom til Rønne Brugsfor-
ening var han ansat som forvalter i FDB 
Rønne Afdeling fra den åbnede i 1914.
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Ny butik med hjælp fra FDB’s 
arkitektkontor

Efterhånden var Rønne Brugsforening 
A.m.b.A. kommet ind i en stabil gænge 
med en omsætning, som steg stille og ro-
ligt år for år. Med et pænt overskud hvert 
år og med en voksende egenkapital. I 1933 
tumlede bestyrelsen med planer om en 
gennemgribende renovering af den gamle, 
nedslidte butik. Man bad FDB’s Arkitekt-
kontor i København om hjælp. Der kom en 
arkitekt for at se på forholdene, og forenin-
gen fik af ham tegninger og overslag over, 
hvad det ville koste. Bestyrelsen indhen-
tede tilbud på arbejdet. Der kom tilbud fra 
tømrermester Aksel Andreasen på 8.461 
kr. samt nogle materialer, som foreningen 
selv skulle skaffe, så den samlede sum 
blev på 9.800 kr. + udgifter til arkitektkon-
toret, rundt regnet 10.000 kr. En samlet 
kontrakt med tømrermester Aksel An-
dreasen blev underskrevet, og arbejdet 
blev påbegyndt. Arbejdet stod færdigt i 
september måned. Inventar var lavet af 
snedkermester Johannes Lund i Østerga-
de. Murerarbejdet af murermester Janus 
Kofoed. Malerarbejdet af malermester G. 
K. Hansen. Der var taget 5.000 kr. fra re-
servefonden til betaling af udgifterne. Re-
sten var taget over driften, således at der 
ikke var optaget nye lån i forbindelse med 
omlavningen. Nu havde Rønne Brugsfor-
ening fået en ny, flot, velindrettet butik, 
som kunne klare sig et stykke tid.

Fra 1. januar 1935 var der indført ny 
mønsterkontrakt med uddeler Alfred Sø-
rensen. Der var også lavet ny overenskomst 
for personalet med HK. En stor forbedring 
for både uddeler og personale. Brugsfor-
eningen aflønnede nu selv personalet, og 

uddeleren kom på fast løn. Bydrengen blev 
skam også tilgodeset, han fik forhøjet sin 
løn fra 14 til hele 20 kr. om ugen. Så alle 
var glade og tilfredse. I 1935 blev der lavet 
aftale med revisor Daniel Hansen, Svane-
kevej i Rønne, om at overtage revisionen 
af brugsforeningens regnskaber.

På generalforsamlingen 13. december 
1938 meddelte borgmester Niels Nielsen, 
at han ikke længere kunne afse tid til at 
være med i bestyrelsen og at være for-
mand. Han blev hyldet for sit kæmpestore 
arbejde med at få Rønne Brugsforening 
rekonstrueret i 1930. Som ny formand 
valgtes tidligere næstformand, fagfor-
eningskasserer Jens Nielsen. Og som ny 
næstformand valgtes slagter N. P. Ras-
mussen. Det blev også besluttet, at for-
eningen skulle søge om spiritusbevilling, 
således at foreningen fremover kunne 
sælge øl og spiritus.

I 1940 var lagerpladsen blevet for lille. 
Bestyrelsen besluttede at få lavet en over-
bygning på pakhuset inde i gården. De fik 
opbakning til at gå i gang med planerne, 
og der blev indhentet tilbud, og man ac-
cepterede en omkostning på godt 14.000 
kr. som blev taget af formuen og driften. 
Foreningen satte tæring efter næring. Der 
blev ikke lavet noget, før man havde pen-
gene til at betale med. På alle måder et 
fornuftigt, »gammeldags« princip. I øv-
rigt blev der i Folketinget vedtaget en lov 
af 20. marts 1940, hvorefter alle brugsfor-
eninger skulle betale skat til staten af 
overskuddet.

 

Anden Verdenskrig og tiden efter

Så begyndte besværlighederne for brug-
sen på grund af Anden Verdenskrig. I 

1942 faldt omsætningen med ca. 14.000 
kr. på grund af den store varemangel og 
rationering på mange varer. Der var også 
fra statens side lavet love om prisstop og 
avancebegrænsning på flere varer samt 
maksimalpriser på andre varer. Det betød 
selvfølgelig en mindre indtjening og der-
med en faldende bruttofortjeneste. Om-
kostningerne derimod, var stigende på 
mange områder, bl.a. på grund af dyrtids-
tillæg til personale og uddeler. Også 
brændselspriserne var steget voldsomt, så 
netteresultatet det år var kun på ca. 15.000 
kr. mod 25.000 kr. året før.

Det blev også det år besluttet at stoppe 
optagelsen af nye medlemmer i forenin-
gen. Det var på grund af de knappe varele-
verancer. Foreningen måtte fordele de 
partier, der kunne fås, så godt som det nu 
kunne lade sig gøre. Især var det tobaks-
varer og snus samt spiritus, det var helt 
galt med. Derfor kunne det ikke nytte at 
optage flere nye medlemmer foreløbig. 
Det var også det år, det blev vedtaget, at 
hustruer også havde stemmeret ved gene-
ralforsamlingen! Således gik krigsårene 
med varemangel, faldende omsætning, 
stigende omkostninger. Men foreningen 
klarede skærene, der blev i disse år ikke 
afskrevet på bygninger og inventar, så der 
blev i alle årene alligevel et pænt nettore-
sultat. Stadigvæk var Rønne Brugsfor-
ening en veldrevet og velkonsolideret for-
ening.

Heldigvis fik krigen en ende, men det 
var som bekendt en kedelig afslutning på 
krigen, med det russiske bombardement af 
byerne Rønne og Nexø. Det gik slemt ud 
over bygningerne. Mest gik det ud over 
uddelerboligen og lejligheden hos manu-
fakturhandler Aage Jørgensen. Selve bu-
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tikken var også slemt raseret, men det var 
mest inventaret og varerne. Også den 
søndre pakhusbygning inde i gården var 
hårdt medtaget. Forretningen og de to lej-
ligheder fik man hurtig renoveret. Besty-
relsen besluttede ikke at reparere bygnin-
gen i gården. Derimod ville man bygge en 
ny i stedet. Fra krigsforsikringen blev ska-
derne vurderet til 36.693 kr. Bestyrelsen 
bad FDB’s arkitektkontor om at udarbejde 
tegninger til den ny bygning, således at 
man kunne få sendt arbejdet ud i licitation.

I 1946 meddelte forretnings- og regn-
skabsfører Carl Anker Andersen, at han 
var blevet ansat som forretningsfører på 
Arbejdernes Fællesbageri i Rønne på fuld-
tid og derfor sagde sin stilling op til 1. 
april 1946. 

Opgangstider

I juli måned forelå der tilbud fra de forskel-
lige håndværkere om opførelsen af den ny 
sidebygning, som var anslået til at skulle 
koste ca. 40.000 kr. Det blev Frydenlund 
Byggeforretning, som fik arbejdet. I forve-
jen havde reparationer af de øvrige byg-
ningerne kostet 21.500 kr., og der skulle 
laves yderligere reparationer for 8.500 kr. 
Den samlede omkostning ville dermed 
løbe op i ca. 70.000 kr. Derfra skulle træk-
kes krigsskadeserstatningen. Foreningen 
skulle dermed ud og låne ca. 30.000 kr. 

Ødelæggelserne under bombardementet 
af Rønne 8. maj 1945. Set fra Østergade 
mod Kattesundet. Området var et af de 
kvarterer, der blev hårdest medtaget af de 
sovjetrussiske bomber. Genopbygningen 
skete allerede fra 1945. Jens Buus Jensen.
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Der blev gennem »Arkitekthjælpen« søgt 
om et statslån, og herfra blev der givet be-
sked om, at der kunne søges om 50 % af de 
samlede omkostninger. 

På generalforsamlingen 17. december 
1946 meddelte formanden Jens Nielsen, at 
han ville trække sig. Som ny formand 
valgtes tidligere forretnings- og regn-
skabsfører Carl Anker Andersen. 

Efter krigens afslutning og op gennem 
1950’erne gik det bare som det skulle for 
Rønne Brugsforening. Omsætningen steg 
hvert år, især på grund af at der blev tilført 
flere og flere varer. Medlemstallet steg 
igen, fortjenesten steg, egenkapitalen steg, 
der blev også udbetalt lidt mere i dividen-
de hvert år, så alle medlemmer var glade 
og tilfredse med deres brugsforening. Den 
eksisterende forhandlingsprotokol slutter 
med et bestyrelsesmøde 19. januar 1951. 

Den næste forhandlingsprotokol findes 
formentlig ikke mere. Hvis den gør, er den 
ikke til at finde. Så beretningen om de næ-
ste årtier må bero på avisartikler, og andre 
papirer og dokumenter, der fortæller lidt 
om, hvad der er foregået i Rønne Brugs-
forening i disse år. I 1951 bestod bestyrel-
sen af følgende syv personer, hvoraf flere 
havde været med helt fra starten i 1930:

Forretningsfører Carl Anker Andersen, 
formand

N. P. Rasmussen, næstformand
Stenhugger Mathias Madsen
Gårdejer Karl Kristian Henriksen, 
 Tornegård i Knudsker
Fhv. baneformand C. P. Ipsen
Kranfører Johan Nielsen, Aakirkeby-
vej, Rønne
Fhv. lokomotivfører Christian Thorsen, 

Rønne

Der findes en revisionsprotokol for Røn-
ne Brugsforening fra starten i 1930 helt 
frem til 1967. Her har de valgte revisorer 
hvert år ved årets afslutning revideret 
regnskabet og er kommet med deres be-
mærkninger. Revisorerne har helt frem til 
1967 ikke noteret væsentlige bemærknin-
ger til aflæggelsen af regnskabet, så ud fra 
det må man konkludere, at foreningen i 
årene fra 1951 til 1967 har fungeret til al-
les tilfredshed.

Sammenlægning med  
BF-Magasinet

Ellers springer vi helt frem til 1963. Her 
blev afholdt et møde på FDB’s afdeling i 
Rønne 19. november 1963 med deltagelse 
af Rønne Brugsforenings bestyrelse og 
uddeler Alfred Sørensen. Tilstede var og-
så FDB’s kredsrepræsentant på Bornholm, 
gårdejer Edvard Koefoed, Blæsbjerggård i 
Nyker. Fra FDB deltog direktør for FDB’s 
konsulenttjeneste i København, Poul Erik 
Jacobsen, samt forretningsfører Svend 
Kock-Hansen, Rønne Afdeling.

Her kom de første tanker frem over for 
Rønne Brugsforening om en eventuel 
sammenlægning med BF-Magasinet. BF-
Magasinet kørte mildt sagt ikke for godt, 
og FDB’s ledelse i København havde be-
sluttet at overtage og ændre konceptet for 
BF-Magasinet til et »dobbelt supermar-
ked«, en såkaldt Kvickly Butik. FDB var i 
fuld gang med planlægningen og nedriv-
ningen af bygningen i Tornegade, således 
at der kunne opføres en ny, toetagers byg-
ning, der skulle forøge butiksarealet bety-
deligt for det nye, dobbelte supermarked. 
Disse tanker blev forelagt Rønne Brugs-
forenings bestyrelse, som i første omgang 

ikke var særlig henrykt over, at skulle af-
vikle butikken i Kattesundet og lade for-
eningen blive sammensluttet med BF-Ma-
gasinet. Bestyrelsen ankede også kraftigt 
over, at de først nu var blevet orienteret om 
planerne.

Rønne Brugsforening afholdt 23. august 
1966 en ekstraordinær generalforsamling 
på Dams Hotel i Rønne, hvor en stuvende 
fyldt sal tog fat på en betydningsfuld de-
bat. Her skulle der træffes beslutning om, 
at foreningen skulle lukke butikken i Kat-
tesundet og i stedet leje sig ind i den ny 
bygning på Store Torv i Rønne, som FDB 
var i fuld gang med at opføre og indrette 
til et stort, dobbelt supermarked, en 
Kvickly butik. Meningen var, at Rønne 
Brugsforening skulle overtage lejemålet 
og drive denne Kvickly forretning.

Viceborgmester Aage Kjøller blev valgt 
som dirigent. Det var en enig bestyrelse, 
der stillede forslaget, som blev fremlagt af 
formanden, forretningsfører Carl Anker 
Andersen, som sagde: »FDB har tilbudt 
Rønne Brugsforening at leje den nye ud-
byggede ejendom til en leje på 4 % af om-
sætningen, samtidig med at vi realiserer 
vor nuværende ejendom i Kattesundet. 
Rønne Brugsforening er i dag en velkon-
solideret forening, hvorfor det rent umid-
delbart måske ikke giver mening, at lave 
en forandring af det eksisterende. Når vi i 
bestyrelsen alligevel går enstemmigt ind 
for planen, skyldes det, at FDB under alle 
omstændigheder vil åbne en Kvickly butik 
i de lokaler, hvor tidligere BF-Magasinet 
lå. Hvorfor vi i bestyrelsen finder det na-
turligt, at det bliver Rønne Brugsforening, 
der overtager driften af denne forretning«. 
Carl Anker Andersen fortsatte: »Vi må se 
i øjnene, at når FDB åbner denne Kvickly 
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butik, vil vores Brugsforening i Kattesun-
det stagnere. Vi vil ikke kunne klare os i 
konkurrencen, og må sandsynligvis efter 
få år lukke vor forening. Jeg skal derfor på 
bestyrelsens vegne anbefale medlemmer-
ne at se med forståelse på fremtidens ud-
vikling, og stemme ja til dette forslag«.  

Efter Carl Anker Andersens indledning, 
blev ordet givet til Konsulent Erling Asp 
fra FDB’s planlægningsafdeling i Køben-
havn. Han kom med en redegørelse for, 
hvad et »dobbelt supermarked« var, og 
hvorledes FDB over hele landet var i fuld 
gang med etablering af denne ny butiks-
form. Derefter kom han med en meget 
detaljeret gennemgang af planerne om 
Rønne Brugsforenings overtagelse af drif-
ten i den ny Kvickly butik på Store Torv. 
Ligeledes uddybede han alt om butiksind-
retning, varesortiment og ikke mindst de 
økonomiske forhold. Efter denne glim-
rende og oplysende gennemgang, blev or-
det givet frit.

Det blev til tider en ganske ophedet de-
bat, hvor synspunkterne for og imod for-
slaget blev grundigt vendt og drejet. Be-
kymringerne gik på det økonomiske. Hvor 
meget skulle Rønne Brugsforening betale 
for alt dette. Spørgsmålet om, hvilket øko-
nomisk ansvar medlemmerne påtog sig, 
vakte også bekymring. Nogle holdt stæ-
digt på, at den gamle, hyggelige butik i 

Butikken i Kattesundet 1960’erne. Brugs-
foreningens varevogn med karakteristiske 
reklamer.  

Rønnes gamle brugs i Kattesundet er net-
op lukket, foto Algot 1967. Bornholms Mu-
seum.
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Kattesundet skulle bestå. Direktør Poul 
Erik Jacobsen fra FDB’s konsulenttjene-
ste, som også var til stede, svarede på de 
mange spørgsmål vedrørende økonomien. 
Han fortalte, at det udelukkende var FDB, 
der stod for det økonomiske vedrørende 
opførelse og indretning af Kvickly. Han 
pointerede også kraftigt, at medlemmerne 
i Rønne Brugsforening fortsat kun hæf-
tede for deres indskud i foreningen. Der 
ville ikke blive rørt ved det begrænsede 
ansvar, som foreningen havde indskrevet i 
sine vedtægter. Formanden Carl Anker 
Andersen svarede også på afviklingen af 
ejendommen i Kattesundet, og på den 
samlede økonomiske stilling for Rønne 
Brugsforening. Foreningens kapital var 
opgjort til ca. 400.000 kr. og det var kun 
disse midler, foreningen skulle skyde ind 

i varelageret. Rønne Brugsforening skulle 
ikke ud og låne kapital på nogen måde.

For at gøre en lang historie kort, så blev 
bestyrelsens forslag vedtaget med 122 
stemmer for og 68 imod. Så det var nu lagt 
op til bestyrelsen at foretage det videre 
fornødne. Som et medlem under debatten 
bemærkede, så kunne medlemmerne væl-
ge mellem pest eller kolera, forstået på den 
måde, at de kunne vælge at blive i Katte-
sundet og dø hurtigt. Eller vælge at gå med 
i den ny Kvickly og dø langsomt. På en 
eller anden måde fik han vel ret. Rønne 
Brugsforening eksisterer jo ikke i dag. Det 
gør derimod COOP’s Kvickly butik i det 
store flotte butikscenter i Snellemark, og 
det er vel heller ikke så ringe endda. Al 
udvikling skaber jo også afvikling siges 
der.

Kvickly

Den 15. juni 1967 lukkede Rønne Brugs-
forening dørene op til deres nye, flotte 
Kvickly butik på Store Torv i Rønne. 
Udenfor stod i hundredevis af mennesker 
i kø og ventede på at komme ind for at se 
den ny butik. Aldrig før havde man set så 
stor, flot og imponerende en forretning på 
Bornholm. Aftenen i forvejen var der 
holdt reception og fremvisning af forret-
ningen for en indbudt skare på godt et par 
hundrede mennesker med FDB’s førstedi-
rektør, Ebbe Groes, i spidsen. Der var be-
styrelsen, formænd og uddelere fra alle 
øens brugsforeninger. 

Det var folk fra FDB, samt kredsbesty-
relsen. Der var byens folkevalgte samt de 
håndværksmestre, der havde udført det 
flotte arbejde. De fik set en imponerende 
butik med cafeteria og rullende trappe til 
førstesalen samt et enestående varesorti-
ment i både kolonialvarer med køl og frost 
samt frugt & grønt afdeling. En stor isen-
kramafdeling og en manufakturafdeling. 
Som nævnt øens største forretning, med 
alt hvad hjertet og fantasien kunne begæ-
re, samlet på et sted.  

Selve åbningsdagen var en stor fest for 
Rønne, ja for hele øen. Hele dagen var for-
retningen stuvende fuld af mennesker. På 
torvet spillede »Papa Bues Jassband«, og 
der var optræden af folkedansere. For bør-
nene var der gratis biografforestillinger i 
Rønne Bio. Alt var fest og farver. Om af-
tenen var der fest for ungdommen i 
»Brændesgårdshaven«, hvor også »Papa 
Bues Jassband« samt »The Vanguards« 
spillede til popbal. Der afgik gratis busser 
fra Rønne og retur.

Rent forretningsmæssigt var dagen også 
FDB’s Kvickly-butik i Rønne 1980’erne på hjørnet af Store Torv og Tornegade, fra dag-
bladet Bornholmerens arkiv, BM. 
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imponerende. Man regnede med at ca. 
20.000 mennesker var igennem butikken 
den første dag. Omsætningen blev på hele 
111.673 kr. Der blev solgt 15.000 koteletter 
til kun 88 øre pr. stk. Der blev også solgt 
tre tons bananer. Så personalet, med eks-
tra indkaldt hjælp, havde en meget travl 
dag.

Leder af forretningen var tidligere di-
rektør for BF-Magasinet, Palle Pagh Sper-
ling. Afdelingsleder i fødevareafdelingen 
var tidligere uddeler i brugsen i Kattesun-
det, Anders Vilhelmsen. Erik Holm var 
leder af isenkramafdelingen. Bjarne We-
sth var leder af det store Cafeteria og Jør-
gen Lai Knudsen af reklame- og dekorati-
onsafdelingen. Så det var bare om at kom-
me i gang med hverdagen. Op gennem 
resten af 1960’erne og 1970’erne var Røn-
ne Brugsforenings Kvickly butik på Store 
Torv i Rønne en betydende magtfaktor 
inden for byens handelsliv, ja inden for 
hele øens handelsliv. I 1974 købte Rønne 
Brugsforening bygningerne af FDB for 
9,3 mio. kr., så foreningen nu var ejer af 
hele bygningskomplekset. Der blev foreta-
get en lille ombygning, som gav lidt bedre 
forhold både for kunderne og personalet. 
Formand for Rønne Brugsforening var på 
det tidspunkt erhvervsvejleder Poul Bek-
ker Nielsen. Bestyrelsen i 1974 bestod af 
følgende:

Poul Bekker Nielsen
Henning Pedersen
Inger Fors
Albert Haagensen
Verner Thomsen
Erik Mortensen
Jesper Pedersen

Udvidelser

Rønne Brugsforening overtog 1. septem-
ber 1968 Arnager Brugsforening, som 
ikke længere kunne klare skærene alene. 
Læs mere om denne sammenlægning un-
der Arnager Brugsforening.

I 1981 lod Rønne Brugsforening, i sam-
råd med FDB, opføre et supermarked i det 

nye boligkvarter i Rønne Syd. En investe-
ring på ca. 6 mio. kr., som foreningen 
måtte ud og låne pengene til, fortrinsvis i 
udenlandske lån, som på den tid var popu-
lære. 

Indvielsen skete onsdag 12. august 1981, 
hvor der var indbudt et halvt hundrede gæ-
ster til reception. Gæsterne havde lejlig-
hed til at bese den nye, flotte butik, me-

Brugsen Rønne Syd blev åbnet som en filial af Rønne Brugsforening, der ejede Kvickly-
butikken på Store Torv. Billedet er fra receptionen ved åbningen i 1981. Fra venstre di-
rektør i Kvickly Palle Sperling, formand for bestyrelsen i Rønne Brugsforening Poul 
Bekker Nielsen (holder tale), uddeler i Nordlandsbrugsen, Anders Vilhelmsen, afdelings-
direktør på FDB’s afdeling i Rønne, Tage Jensen, stadsdyrlæge i Rønne Kommune, Niels 
Larsen og kredsformand for De Bornholmske Brugsforeninger, avlsbruger Aage Jesper-
sen. Foto Carsten Buch, Dagbladet Bornholmeren.
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dens Rønne Byorkester sørgede for under-
holdningen. Afdelingsleder i Rønne Syd, 
uddeler Bent Christiansen fik højtideligt 
overdraget nøglen til bygningen af Palle 
Sperling, det hele skulle jo gå rigtigt til. 
Torsdag morgen 13. august 1981 åbnedes 
så dørene til den ny brugs med et areal på 
1.200 m2.

Fusion og finale

Men købet af bygningerne på Store Torv 
og investeringen i Rønne Syd var nok en 
for stor mundfuld for Rønne Brugsfor-
ening. Så allerede på generalforsamlingen 
22. april 1982 fremlagde bestyrelsen et 
forslag om, at Rønne Brugsforening var 
nødt til at gå med i en fusion med FDB. 
Formanden Poul Bekker Nielsen begrun-
dede forslaget med, at de øgede krav til 
kapital, herunder den endelige finansie-
ring af brugsen i Rønne Syd, samt yderli-
gere finansiering af kommende, store æn-
dringer i Kvickly på Store Torv, gjorde at 
Rønne Brugsforening ikke længere kunne 
stå alene.

For medlemmerne ville det ikke betyde 
noget. Den daglige forretningsgang ville 
være den samme, og vareudvalget ville 
ikke ændre sig. Kvickly og Superbrugsen 
i Rønne Syd samt Arnager Brugsforening, 
ville dog blive markedsført hver for sig. 
Der ville ikke længere være en bestyrelse, 
og der skulle heller ikke længere holdes 
nogen generalforsamling. I stedet for ville 
der blive afholdt et årligt medlemsmøde, 
og der skulle fremover vælges et butiksud-
valg. Alle aktiver og passiver fra Rønne 
Brugsforening ville blive overført til FDB. 
Forslaget blev vedtaget med 99 stemmer 
for og kun 17 stemte imod. Sammenslut-

ningen skete med tilbagevirkende kraft fra 
1. januar 1982.

Dermed var det slut med Rønne Brugs-
forening. En noget omtumlet tilværelse 
kan man vel roligt konstatere. En spæd 
start i 1891 med et udsalg i Lille Elle-
kongstræde, som vi ikke ved, hvor lang tid 
det eksisterede. En genopståen i 1905 med 
et udsalg i Dampmøllegade, senere køb af 
ejendom i Kattesundet. Et sammenbrud 
sidst i 1920’erne, som nær havde kostet en 
konkurs. Heldigvis lykkedes det at få re-
konstrueret foreningen i 1930. Fra en lille 
bitte butik i Lille Ellekongstræde, via en 
efter den tids målestok stor butik i Katte-
sundet, til Bornholms største og mest mo-
derne forretning, Kvickly på Store Torv i 
Rønne. Her gik så pusten af ballonen, og 
Rønne Brugsforening måtte smide korte-
ne på bordet. Men forretningen fortsatte, 
nu blot med en ny ejer, nemlig Fællesfor-
eningen for Danmarks Brugsforeninger. 

Her skal kort fortælles om det første års-
møde, der blev afholdt 24. marts 1983 i 
»Spisekrogen« i Kvickly Rønne, og som 
vedrørte de tidligere butikker under Røn-
ne Brugsforening, nemlig Kvickly, Rønne 
Syd og Arnager Brugsforening. Der blev 
vedtaget en ny bestyrelsesstruktur på det-
te årsmøde. Den ny struktur betød, at der 
fremover ville være to butiksudvalg, nem-
lig et for Kvickly, og et for brugserne i 
Rønne Syd og Arnager. Ledelsen af de tre 
butikker var stadig lagt i hænderne på di-
rektør Palle Pagh Sperling i Kvickly. Ud-
deler Bent Christiansen for både Rønne 
Syd og Arnager. I dag har COOP Dan-
mark to forretninger i Rønne. Den store 
Kvickly forretning i Snellemark Centret 
og Super-Brugsen ude i boligområdet i 
Rønne Syd. Men det er en anden historie, 

som andre om hundrede år kan fortælle 
om. 13. juni 1994 åbnede Kvickly i Snel-
lemark Centeret.  

Her er et overblik over formænd og ud-
delere i Rønne Brugsforening. Der findes 
i dag ingen oplysninger eller protokoller 
som kan supplere og præcisere disse op-
lysninger yderligere.

Formænd

Stenhugger Niels Nielsen, Dampmølle-
gade, 1905- 

Bagermester Valdemar Mogensen, 
 før 1925-1929
Overpolitibetjent Heinrich P. Reker,
  1929
Borgmester Niels Nielsen, 1930-1938
Kasserer i Arbejdsmændenes Fagfore-

ning, Jens Nielsen, 1938-1946
Forretningsfører Carl Anker Andersen, 

Fællesbageriet, 1947- 
Erhvervsvejleder Poul Bekker Nielsen, 

1.1.1982-
 

Uddelere

Ludvig Christian Larsen, 1905-
Axel Chr. Rudolf Andersen Ekberg,
   -1912 
Valdemar Grønnegaard, 1912-1919
Alfred Sørensen, 1919-1958
Anders Vilhelmsen, 1958-1967
Palle Pagh Sperling, 1967-1982

Fra 1. januar 1982 blev Rønne Brugs-
forening sammensluttet med Fællesfor-
eningen for Danmarks Brugsforenin-
ger, og blev videreført som en FDB-ejet 
Kvickly butik.
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Den 16. oktober 1908 mødtes nogle bebo-
ere i fi skerlejet Arnager for at forsøge at 
få stiftet en brugsforening. Det har sik-
kert på tidligere møder været drøftet, om 
det var muligt, idet der allerede, efter at 
der i 1902 var åbnet en brugsforening i 
Nylars, var rettet henvendelse til dem, om 
de ville lægge en fi lial nede i Arnager. Det 
ville Nylars Brugsforening ikke. Men på 
dette møde blev det i stedet besluttet, at 
der skulle oprettes en brugsforening i 
Arnager. Der blev godkendt vedtægter for 
foreningen, og der blev ligeledes valgt en 
bestyrelse på 5 mand, som kom til at bestå 
af følgende:

Fisker Thorvald Hansen
Fisker Hans Johansen
Fisker Janus Ipsen
Fisker og kvasefører Nikolaj Jensen
Fisker Hans Andreasen

Bestyrelsen konstituerede sig med fi -
sker Thorvald Hansen som formand. 
Hans Jacobsen blev valgt som kasserer. 
Bestyrelsen blev også bemyndiget til at 
optage et lån på 500 kr. til at indrette lo-
kale til en butik. 

Den 28. november 1908 blev der afholdt 
generalforsamling, hvor det blev besluttet, 
at foreningen straks skulle indmeldes i 
FDB. Det blev også besluttet, at forenin-
gen skulle åbne sit udsalg 16. december 
1908 i lejede lokaler hos den tidligere »Hø-
ker«, Hans Henriksen og med denne som 
uddeler. Om det var Hans Henriksen, eller 
fi skerne i Arnager, der ikke rigtig har kun-
net få forretningen til at fungere, berettes 
der ikke noget om. Men noget galt har der 
været, for allerede 4. marts 1910 besluttede 
bestyrelsen, at uddeler Hans Henriksen 
omgående skulle stoppe som uddeler. 
Grunden var, at der var et alt for stort un-
derskud i foreningen. Formanden, fi sker 
Thorvald Hansen, blev midlertidigt kon-
stitueret som uddeler, indtil man kunne få 
ansat en ny uddeler. På et bestyrelsesmøde 
28. marts 1910 blev Georg Valdemar Lind 
fra Svaneke antaget som ny uddeler fra 1. 
april 1910. Hans løn skulle være 5 3/4 % 
af kolonialvarer og 3 % af grovvarer.

Foden under eget bord

I 1910 købte foreningen »Høker« Julius 
Hansen Riis ejendom, matr. 15a, for 4.500 
kr. og butikken fl yttede dertil. Man fi k et 

Arnager og Omegns Brugsforening 
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lån i Bornholms Sparekasse på 3.000 kr. 
og et yderligere lån på 1.500 kr., også i 
Bornholms Sparekasse, som bestyrelsen 
måtte kautionere for. På dette sted har 
Arnager og Omegns Brugsforening haft 
til huse i resten af foreningens levetid.

Der er noget der tyder på, at det heller 
ikke rigtig svingede mellem Lind og be-
styrelsen, for han begyndte ret hurtigt at 
se sig om efter en ny stilling, og da Tejn 
Brugsforening søgte ny uddeler, ansøgte 
Georg Valdemar Lind om denne stilling 
og fik pladsen.

Bestyrelsen søgte igen efter en ny ud-
deler til foreningen. Der indkom otte an-
søgninger, og på et bestyrelsesmøde 1. 
marts 1912 blev disse ansøgninger gen-
nemgået. Det viste sig, at blandt ansøger-
ne var også foreningens formand, fisker 
Thorvald Hansen i Arnager. Ved en af-
stemning blev resultatet, at to bestyrelses-
medlemmer stemte på Thorvald Hansen, 
og to stemte på en person ved navn A. P. 
Appelgreen fra Pedersker. 

Formanden Thorvald Hansen selv var jo 
inhabil i sagen og kunne ikke stemme, så 
efter at en ny afstemning havde givet sam-
me resultat, blev suppleanten Niels Mad-
sen indkaldt, og så blev der foretaget en ny 
afstemning. Resultatet blev nu, at tre med-
lemmer stemte på fisker Thorvald Hansen, 
som dermed blev ansat som foreningens 
ny uddeler fra 1. maj 1912. En uheldig 
måde at afgøre denne ansættelse på, men 
helt efter reglerne. Det har nu nok været 
hans hustru Janusine, født Nielsen, der har 
skullet passe butikken. Også helt efter reg-
lerne, var det avlsbruger Niels M. Madsen, 
som indtrådte som nyt medlem af besty-
relsen, og han blev endog valgt som ny 
formand. De to, som havde stemt på Thor-

Arnager Brugsforening 1946. I vinduet aner man brugsuddeler Jens Peter Jørgensen 
og frue. Foran ses deres datter, Ebba Alice Jørgensen, med en veninde. 

Uddeler Jens Peter Jørgensen i døren ind til butikken. Billederne tilhører familien. 
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vald Hansen som uddeler, har sikkert også 
stemt på Niels Madsen som formand. 
Uha, det lugter lidt som tak, og selvtak. 

Ellers er det meget sparsomt, hvad for-
handlingsprotokollen kan fortælle, men 
tilsyneladende var foreningen kommet ind 
i en god gænge i de følgende år. Der for-
tælles om overskud i forretningen og ud-
betaling af dividende til medlemmerne.

Ny forsamlingsbygning

I 1918 lod foreningen opføre en ny for-
samlingsbygning i stedet for den gamle. 
Der var 27 medlemmer til den generalfor-
samling, hvor man besluttede at bygge, og 
de underskrev alle forhandlingsprotokol-
len. Her er navnene på de 27 medlemmer: 
H. Johansen, S. Thorsen, Johan Pedersen, 
Christian Skram, Viggo Johansen, Julius 
Hansen, Hans Andersen, Andreas Johan-
sen, Anthon Jensen, Jørgen Olsen, Julius 
Marker, Kristian Hansen, Sextus Hansen, 
Hans Jensen, Th. Hansen, Karl Hansen, 
Herman Jacobsen, Hans Nielsen, Adolf 
Karlsen, H.C.A. Thorsen, Alfred Jensen, 
Kristian Schou, Thor Hansen, Frede-
rik Henriksen, Gustav Lindkvist, Johan 
Svensen, Alfred Marker.

Der var indkommet fem tilbud på opfø-
relse af bygningen: Valdemar Lindstrøm, 
Rønne, 4.990 kr., Jens Skov, Smørenge, 
4.920 kr., Andreas Lind, 4.792 kr., sned-
ker Peter Jacobsen, 4.250 kr. samt Larsen 
& Nielsen, Østermarie, 3.912 kr. Besty-
relsen blev enig med snedker Peter Jacob-
sen om, at han skulle have arbejdet for 
4.000 kr. og således blev det. Der blev 
igen optaget et lån i Bornholms Spare- og 
Lånekasse i Rønne som første prioritet. 
Renten var på 4½ %, og der skulle afdra-

ges 100 kr. om året på lånet. Bestyrelsen 
fastsatte også fra starten priser for at leje 
lokalerne. Frimissionen skulle give 100 
kr. pr. år for at holde et ugentligt møde. 
Indre Mission skulle give 50 kr. pr. år for 
at holde møde hveranden søndag. Festlige 
møder kostede 7 kr. pr. gang, og var mø-
det med musik og dans kostede det 20 kr. 
pr. gang. Ellers kostede et enkelt møde 5 
kr., men for beboerne i Arnager kostede 
det kun 2 kr. for et mindre møde. Disse 
priser blev selvfølgelig hele tiden justeret 
i takt med udviklingen.

Uddelerskifte

I 1931 opsagde uddeler Thorvald Hansen 
sin stilling til fratrædelse 1. november 

1931. Der indkom syv ansøgninger, og ud 
af dem valgte man også denne gang for-
eningens daværende formand, Jens Peter 
Jørgensen, Arnager, som ny uddeler. Der 
var optælling 3. november, og fra den 
dato overtog Jens Peter Jørgensen opga-
ven, og det hverv passede han i mere end 
31 år, frem til 31. juli 1962, da han gik på 
pension. 

Bestyrelsen valgte Hjalmar Hansen 
som midlertidig formand, og ved den ef-
terfølgende generalforsamling blev Thor-
vald Hansen valgt som formand, en post 
han bestred de næste 10 år. I 1941 blev 
Johannes Hansen valgt til formand. 

I den første protokol for Arnager Brugs-
forening 1908-1949, var det ikke skrively-
sten, der prægede foreningens skriftføre-

Brugsforeningen som den så ud efter en ombygning i 1955. Der blev etableret store 
butiksvinduer og ny trappe, samt et skilt på facaden. Billedet tilhører Ebba Alice Jør-
gensen. 
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re, når en bog kunne dække så mange år. 
Det er da heller ikke meget, man kan få ud 
af at læse i denne protokol. Regnskaber 
eller regnskabsbøger findes der mig be-
kendt slet ikke noget af. Kun tre gange i 
disse 40 år med forhandlingsprotokollen, 
nævnes der noget om omsætning. Regn-
skabsåret 1923/1924: 51.081 kr. 1931/1932: 
31.474 kr. og 1932/1933: 36.652 kr.

Den anden forhandlingsprotokol be-
gynder med en generalforsamling 10. ja-
nuar 1950. I 1951 skiftede foreningen igen 
formand. Johannes Hansen var flyttet fra 
sognet. Til ny formand valgtes regnskabs-
føreren Thorvald Hansen. Han fortsatte 
også med at være regnskabsfører.

I 1955 vedtog medlemmerne, at der 
skulle moderniseres lidt på den gamle bu-
tik. Der var indhentet et tilbud fra brød-
rene K. og O. Olsen i Rønne på 3.400 kr. 
Der skulle to nye store vinduer samt en ny 
dør i facaden ud mod vejen, og ellers laves 
lidt om inde i butikken. Bestyrelsen ville 
låne pengene til arbejdet i Andelsbanken 
til normal bankrente. I alle årene fik med-
lemmerne mellem 6 % og 11 % udbetalt i 
dividende. Kun et enkelt år i starten udbe-
talte foreningen ingen dividende. Det var 
nok det år, hvor bestyrelsen fyrede udde-
leren, fordi der var et kæmpe underskud.

Men ellers må vi gå ud fra, at Arnager 
Brugsforening op gennem alle årene har 
ført en stille og rolig tilværelse i det lille 
fiskerleje. Det har været den eneste for-
retning i fiskerlejet. Det var simpelt hen 
stedet, hvor man mødtes, og hvor man 
handlede. Det var stedet, hvor man fik de 
sidste nyheder, og de sidste sladderhisto-
rier. Det har simpelt hen fungeret som 
mere end bare en butik, det var selve cen-
trum i det lille fiskerleje. I bygningen, 

som fungerede som stedets forsamlings-
hus, var også der, hvor man mødtes. Her 
holdt missionsforeningen deres møder. 
Her holdt de forskellige familier deres fe-
ster. Her blev holdt generalforsamlinger, 
og det var sikkert også her, man mødtes 
til mindesammenkomster efter en begra-
velse. Jo brugsen og forsamlingshuset har 
været stederne, hvor man kom hinanden 
nær.

I året 1958 fejrede foreningen sit 50 års 
jubilæum, og det noteredes at bestyrelsen 
da bestod af følgende:

Fisker Theodor Hansen, Arnager
Gårdejer Hans Peter Espersen, Skytte-

gård
Avlsbruger P. A. Paulsen, »Brønshøj«
Røgeriejer Walther Riis, Arnager
Vognmand Karl Espersen, »Lynghøj«

I 1962 besluttede uddeler Jens Peter Jør-
gensen at stoppe som uddeler. Pladsen 
blev opslået ledig, og der indkom seks 
ansøgninger til stillingen. Bestyrelsen 
valgte at antage Erik Estrup Nielsen fra 1. 
oktober 1962. Samme år valgte bestyrel-
sen også at lade FDB’s regnskabscentral 
føre regnskabet, idet det ville give mere 
tryghed i foreningen med hensyn til for-
retningsgangen.

De første år efter uddelerskiftet gik som 
de skulle med en lille fremgang i omsæt-
ningen, men desværre også med et meget 
stigende beløb i udestående fordringer 
hos medlemmerne, som bestyrelsen hvert 
år kraftigt opfordrede uddeleren til at få 
bragt væsentligt ned. I 1966 var de ude-
stående fordringer oppe på hele 42.000 
kr., hvilket var alt for meget i forhold til 
omsætningen. Det burde der være grebet 

ind overfor for længst. Det gav anledning 
til at overveje at overgå til kontant beta-
ling, hvilket sikkert ville have været 
klogt. Der blev indført kontant betaling 
fem år senere, fra 1. april 1967. Det hjalp 
betydeligt på nedbringning af de udestå-
ende fordringer. Men samtidig var der nu 
også kommet et betydeligt svind i for-
eningens drift. Til trods for alle disse ud-
fordringer, blev foreningen ved med at 
udbetale dividende til medlemmerne i 
stedet for at konsolidere sig. I 1967 ind-
meldte Arnager Brugsforening sig i »Den 
frivillige Kæde«. En gensidig aftale mel-
lem Arnager Brugsforening og FDB. 

Den 22. april 1968 var der bestyrelses-
møde i brugsen med deltagelse af forret-
ningsfører Svend Kock Hansen fra FDB’s 
afdeling i Rønne, samt revisor Finn Aske-
gård fra revisionstjenesten i FDB. Mødet 
var indkaldt for at drøfte Arnager Brugs-
forenings videre skæbne. Den sidste op-
gørelse havde udvist et yderligere svind 
på 9.000 kr., som uddeleren ikke kunne 
redegøre for. Der blev drøftet forskellige 
tiltag for fremtiden. Et af forslagene var at 
søge en sammenlægning med Rønne 
Brugsforening, hvilket bestyrelsen ville 
undersøge muligheden af. Der blev også 
enighed med uddeleren om, at hvis næste 
optælling af varelageret i juni måned også 
viste et svind, var uddeler Erik Estrup 
Nielsen villig til at fratræde stillingen 
som uddeler.

Sammenslutning med Rønne 
Brugsforening

Den 1. september 1968 blev Arnager 
Brugsforening sluttet sammen med Røn-
ne Brugsforening, som drev deres store 
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dobbeltsupermarked, Kvickly, på Store 
Torv i Rønne. Det blev direktør Palle 
Sperling, som også blev ansvarlig leder 
for den lille brugsforening i Arnager.

Det var helt klart de større krav om løn-
ninger, butiksindretning, lagerdage, vare-
sortiment, og ikke mindst det store svind, 
der gjorde det nødvendigt for Arnager 
Brugsforening at søge samarbejde med en 
større butik. Det blev derfor til et tilbud 
fra Rønne Brugsforening om en sammen-
lægning af de to foreninger, der skulle 
tages stilling til på en generalforsamling 
4. juli 1968. Der var mødt 25 medlemmer, 
og det blev enstemmigt vedtaget at tage 
imod tilbuddet fra Rønne Brugsforening. 
Sammenslutningen skulle ske fra 1. sep-
tember 1968. Der blev stillet i udsigt, at 
butikken i Arnager ville blive modernise-
ret og udbygget, samtidig med at der blev 
indført selvbetjening i butikken. 

Varesortimentet blev udvidet, og butik-
ken i Arnager skulle kunne trække på 
Rønne Brugsforenings store varelager, så 
man kunne reducere sit eget varelager og 
dermed spare rentepenge. Så alt i alt skul-
le denne sammenlægning kunne betyde 
bedre butiksforhold, større vareudbud, 
bedre kundebetjening og lavere priser for 
de gode beboere i Arnager.

Det var personale fra Rønne Brugsfor-
ening, der forestod betjeningen af kun-
derne i butikken i Arnager. Det var fra 
starten 1. september 1968, kontorassistent 
Ole Andersen på FDB’s afdeling i Rønne, 
som blev ansat som afdelingsleder i Arna-
ger Brugsforening. Det var han til 31. ja-
nuar 1971. Derefter var det Noomi Bjer-
regård, der overtog ledelsen fra 1. februar 
1971. Det var en udmærket ordning, som 
fungerede i de følgende år på bedste vis. 

Den 1. januar 1982 blev imidlertid Røn-
ne Brugsforening overtaget af FDB, og 
Kvickly butikken i Rønne blev en FDB-
ejet forretning. Samtidig blev selvfølgelig 
filialbutikken i Arnager også overtaget af 
FDB og blev drevet videre under navnet 
»DB Brugsen Arnager«. I mellemtiden 
havde FDB i 1981 ladet opføre et nyt su-
permarked i boligområdet i Rønne Syd. 

Derfor syntes det mere naturligt, at butik-
ken i Arnager kom til at høre ind under 
»DB Brugsen Rønne Syd«, og med samme 
butiksbestyrelse og ledelse. Den daglige 
leder var uddeler Bent Christiansen, 
Brugsen Rønne Syd, men det var stadig 
Noomi Bjerregård, der var afdelingsleder 
i filialen i Arnager. 

Der blev lavet mange tiltag for at holde 

Arnager Brugsforening 1958. Foto Sylvest Jensen, KB.
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butikken i Arnager kørende, men det var 
alt sammen forgæves. Forretningen leve-
de på lånt tid. En så lille butik, med så få 
medlemmer, og så lille en omsætning, var 
dømt til at lukke. Hvis så endda alle med-
lemmer havde lagt deres køb i deres nær-
butik, men det var jo langt fra tilfældet. I 
de efterfølgende år var der stort set under-
skud på nederste linje i regnskabet hvert 
år, og det kunne selvfølgelig ikke fort-
sætte. Både Borgerforeningen i Arnager, 
og bestyrelsen i brugsen Rønne Syd gjor-
de, hvad der var muligt. Der blev i 1984 
afholdt møde i »Salen« i Arnager, hvor 
både formanden, Tom Nielsen, og borger-
foreningens formand, Arne Ipsen, gjorde 
klart, at det var nødvendigt at beboerne i 

Arnager handlede i brugsen i Arnager, el-
lers ville den uvægerligt lukke. 

På medlemsmødet i 1988 blev regnska-
bet for 1987 forelagt. Af det fremgik det 
tydeligt, at brugsen i Arnager ikke kunne 
fortsætte. Regnskabet viste en omsætning 
på 1,9 mio. kr., men med et underskud på 
34.000 kr. og for året 1988 så det endnu 
værre ud. Der forventede man et under-
skud på 50.000 kr.

Fremtiden så sort ud. Det var jo reelt 
set også hos FDB underskuddet blev ak-
kumuleret, det var jo dem, der ejede bu-
tikken. FDB’s øverste ledelse besluttede, 
at man ikke længere ville lade små bu-
tikker køre videre med underskud. Den 
endelige beslutning blev konfirmeret af 

kredsbestyrelsen på Bornholm. Forman-
den, Flemming Kofoed i Pedersker, ud-
talte til pressen efter mødet, at der ikke 
fandtes andre muligheder end lukning. 
Butikken skulle have sidste åbningsdag 
31. december 1988, og bygningerne ville 
blive solgt. Det var afdelingsleder Jørgen 
Brandt, der fik lov til at dreje nøglen om 
for sidste gang. Arnager fiskerleje var nu 
uden nogen forretning at handle i. Borger-
foreningen i Arnager købte efterfølgende 
bygningerne af FDB.

I 80 år havde der været en brugsfor-
ening i det lille fiskerleje Arnager, nu var 
det slut. Begræd det eller lad være. Nogle 
kalder det for udvikling, andre for afvik-
ling af de små samfund. Bedøm selv.

Formænd

Fisker Thorvald Hansen, 1908-1912
Avlsbruger Niels M. Madsen, 1912-1913
Fisker Hans C. A. Thorsen, 1913-1914
Fisker Sixtus Hansen, 1914-1915
Avlsbruger Esper Bidstrup, 1915-1916
Andreas Marker, 1916-1918
Fyrbøder Gustav Lindkvist, 1918-1922
Fisker Hans C. A. Thorsen, 1922-1930
Jens Peter Jørgensen, 1930-1931
Hjalmar Hansen, 1931-1931
Thorvald Hansen, 1931-1941
Johannes Hansen, 1941-

Forhandlingsprotokollen sluttede 13. 
december 1949, hvor Johannes Hansen 
stadig var formand, og han var ikke på 
valg til bestyrelsen. Om han fortsatte i 
bestyrelsen og som formand, og i givet 
fald hvor længe vides ikke. I jubilæums-
året 1958 var det fisker Theodor Han-
sen, der var formand.

Uddelere

Hans Henriksen, 1908-1910 
Fisker Thorvald Hansen, 1910-1910
Valdemar Lind, 1910-1912
Fisker Thorvald Hansen, 1912-1931
Jens Peter Jørgensen, 1931-1962
Erik Estrup Nielsen, 1962-1968

Den 1. september 1968 blev Arnager 
Brugsforening lagt sammen med Røn-
ne Brugsforening. Butikken blev drevet 
videre som en filialbutik under Rønne 
Brugsforening, med direktør Palle 
Sperling som ansvarlig leder, men med 
følgende: 

Afdelingsledere

Ole Andersen, 1968-1971
Noomi Bjerregård, 1971-1981

FDB overtog 1. januar 1982 både Rønne 
Brugsforening og filialbutikken i Arna-
ger. Butikken i Arnager fortsatte under 
navnet: 

DB – BRUGSEN ARNAGER og fik 
samme butiksbestyrelse som DB – 
BRUGSEN RØNNE SYD, og med den-
nes uddeler Bent Christiansen som an-
svarlig leder. Noomi Bjerregård fort-
satte som afdelingsleder frem til 30. 
september 1987. 1. oktober 1987 over-
tog Jørgen Brandt rollen som afdelings-
leder, frem til 31. december 1988.
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Det fornemmes tydeligt, at det ikke var så 
lige en sag at få startet en brugsforening i 
Rutsker Sogn i 1908. Når man læser i den 
gamle forhandlingsprotokol fremgår det 
tydeligt, at der har været mange besvær-
ligheder, der skulle overvindes, før det 
hele gik op i en højere enhed. Der er ble-
vet holdt flere møder i perioden fra foråret 
1908 og frem til det hele blev til virkelig-
hed. 

Der var udtrykt ønsker om, at en even-
tuel brugsforening helst skulle ligge i 
nærheden af mejeriet. Andelsbevægelsen 
var jo allerede i 1887 kommet til sognet, 
idet landmændene da havde stiftet »An-
delsmejeriet Hammersdal«. Alligevel må 
man forbavses over, at det så hurtigt kun-
ne lade sig gøre at få alt bragt i orden, når 
det så endelig blev til noget. Herunder 
pengesager, at få købt grund, få ejendom-
men tegnet, holdt licitation, få bygningen 
færdig, kort sagt få alt i orden i løbet af et 
halvt år, men det var tilfældet. Det hele 
begyndte, i følge den første forhandlings-
protokol, 23. maj 1908, hvor der var ind-
varslet til møde i Rutsker Forsamlingshus 
med henblik på at få oprettet en brugsfor-
ening i Rutsker Sogn. »Mødet vandt stor 
Tilslutning«.

Der blev nedsat et udvalg, som skulle 
arbejde videre med sagen. Udvalget kom 
til at bestå af følgende: H.A. Mogensen, 
24. slg. Stælegård, Anders Lund, Nydal, 
Karl Andersen, 34. slg. Smedegård, Kri-
stian Pedersen, Kirkebyen, Sinius Jørgen-
sen, 27. slg. Krusegård, Poul Olsen, 
Brønshøj og møller Vilhelm Thisen, Ku-
remøllen. 

Man må sige, at det har været et hurtigt-
arbejdende udvalg, der blev nedsat, idet 
de i løbet af 14 dage var i kontakt med 
sognets beboere, hvor de anmodede dem 
om at bakke op om sagen ved at indtegne 
sig som medlemmer. De havde også nået 
at se på grunde til at bygge ejendom på. 
Udvalget indkaldte til stiftende general-
forsamling 6. juni 1908.

På generalforsamlingen blev der frem-
lagt to tilbud på byggegrunde til en brugs-
forening. På en afstemning vedtog man at 
modtage et tilbud fra K. Jensen, Præste-
gården. 

Det blev også vedtaget at benytte sig af 
de samme vedtægter, som Nyker Brugs-
forening havde. På samme stiftende gene-
ralforsamling blev foreningens første be-
styrelse valgt. Den kom til at bestå af 
følgende syv medlemmer: 

Rutsker Brugsforening 
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Gårdejer Hans Andreas Mogensen,
  24. slg. Stælegård
Poul Olsen, Brønshøj
Avlsbruger Jørgen Pedersen, 
 32. slg. parcel
Gårdejer Sinius Andreas Jørgensen,
  27. slg. Krusegård
Mejeribestyrer Andreas Mathias
  Jensen, Rutsker Mejeri
Gårdejer Karl Hansinius Andersen,
 34. slg. Smedegård
Førstelærer Antonius Kofoed, 
 Kirkeskolen

Som formand valgtes gårdejer Hans An-
dreas Mogensen, 24. slg. Stælegård. Der-
med var Rutsker Brugsforening en reali-
tet. Det første bestyrelsen gjorde, var at 
købe »Tre Skæpper Land Jord« af Klaus 
Michael Jensen på Præstegården for 800 
kr. Arbejdet med at opføre en bygning til 
butik og beboelse blev udbudt i licitation, 
og arbejdet med byggeriet blev overdraget 
snedkermester J. P. Christensen fra Hasle 
for 11.800 kr.

På et bestyrelsesmøde 2. juli 1908 blev 
skolelærer Antonius Kofoed, Kirkeskolen, 
valgt til regnskabsfører og kasserer. Han 
skulle stille med 1.000 kr. i kaution for at 

være kasserer. Karl Hansinius Andersen, 
34. slg. Smedegård, blev valgt til forret-
ningsfører.

Ansættelse af uddeler

Efter at stillingen havde været opslået le-
dig i Andelsbladet og de tre bornholmske 
dagblade, indkom der 14 ansøgninger til 
stillingen. Bestyrelsen besluttede på et 
møde 10. august at antage kontrolassistent 
Kresten Mortensen i Knudsker Kontrol-
forening som uddeler fra 1. december 
1908. Den 29. august underskrev bestyrel-
sen og Kresten Mortensen en kontrakt. 
Han skulle stille med 3.000 kr. kontant 
som sikkerhed. Dette beløb blev forrentet 
med 5 % om året. Han skulle aflønnes 
med 5 % af udsalgsprisen for butiksvarer 
og med 2 % for grovvarer. Derudover 
skulle han have fri bolig i ejendommen. 
Bestyrelsen underskrev samtidig et gælds-
bevis på 13.500 kr. for et lån til brugsfor-
eningen i »Hasle Håndværker- og Land-
bobank« til 5¼ % i årlig rente. I 1908 ind-
meldte foreningen sig også i FDB.

Arbejdet med opførelsen af bygningen 
gik rask fremad. Foreningen åbnede sin 
butik 4. december 1908, og endelig kunne 
medlemmerne tage deres brugsforening i 
øjesyn, og handelen kunne begynde. 
Snedker Christensen kunne aflevere sit 
arbejde og kunne samtidig få udbetalt 
11.900 kr. for arbejdet. Man vedtog at an-
søge Herredskontoret i Hasle om tilladelse 
til at sælge øl og spiritus. I 1909 fik for-
eningen indlagt telefon i butikken, man 
var skam med på de moderne tider fra 
starten. Der blev også opsat en plakat i bu-
tikken om at øl og spiritus ikke måtte 
drikkes i butikslokalerne. Ved folketællin-

Rutsker Brugsforening fotograferet i sommeren 1914. Butikslokalet er til venstre og 
uddelerboligen til højre for indgangsdøren. Her ser man den bagvedliggende pakhus- 
og lagerbygning. Som det fremgår af billedet har der også været lager på loftet over 
butikken, men kun med luge og hejseværk på gavlen mod nord. Det er uddeler Kresten 
Mortensen (hustruen hed Marie Mortensen) samt deres to piger Else og Astrid.
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gen i 1911 var der foruden uddeler Kresten 
Mortensen ansat to unge butiksjomfruer. 
Den ene hed Karen Marie Kirstine Sonne, 
den anden hed Juliane Mathilde Vang.

Dansk Andels Cementfabrik

I 1912 underskrev bestyrelsen et garanti-
bevis lydende på 500 kr. til oprettele af 
Dansk Andels Cementfabrik. Det blev se-
nere forhøjet med yderligere 1.000 kr. i 
garantisum. Der skulle være en garanti-
sum for hele landet på 400.000 kr. for at 
starte denne cementfabrik. Det meddeltes 
i 1913, at fabrikken nu var sat i drift og var 
leveringsdygtig i cement fra 1. august 
1913. I den forbindelse arbejdede bestyrel-
sen med planer om en udbygning og for-
højelse af pakhuset, således at der kunne 
blive lagerplads til cement. Der blev ind-
hentet tilbud på arbejdet, og det blev sned-
kermester A. Lind, der fi k arbejdet for 
1.565 kr. Den 10. december 1913 stod ar-
bejdet færdigt og blev synet og godkendt 
af bestyrelsen. 

Der forelå salgsbetingelser og priser fra 
fabrikken pr. 1. januar 1914. Rutsker 
Brugsforening meddelte fabrikken, at 
man regnede med et forbrug for året 1914 
på ca. 180 tønder cement. I marts måned 
1914 var den første sending på vej til 
Bornholm med 300 sække cement, som 
skulle losses på Hasle Havn. Prisen for en 
sæk cement til kunderne ville være 2,45 
kr. fra skib, og 2,65. kr. fra lager. I juli 
måned blev der igen rettet henvendelse til 
brugsforeninger i hele landet om at stille 
yderligere garanti over for Andelsbanken, 
fordi Dansk Andels Cementfabrik ville 
udvide produktionen til 600.000 tønder 
cement om året. Det ville koste 900.000 

kr. Rutsker Brugsforening garanterede 
herfor med deres andel, som i det værst 
tænkelige tilfælde, ville komme til at koste 
Rutsker Brugsforening ca. 2.000 kr.

Oplysninger til det offentlige

Til By- og Herredskontoret i Hasle blev 
der efter opfordring indsendt følgende be-
svarelse: Selvstændig Forening, stiftet i 
1908:

»Beliggende 4 Km. fra Hasle. Solidarisk 
Ansvar. Ikke almindeligt Næringsbevis. 
Næringsbevis for Handel med stærke 
Drikke. Medlem af Fællesforeningen for 
Danmarks Brugsforeninger. Pr. 31. de-
cember 1913 var der 245 medlemmer. For-

eningens Laan var 20.747, 27 Kr. Forenin-
gens Reservefond var 6.473,87 Kr. Samlet 
Omsætning i 1913 var 75.291,29 Kr. Udbe-
talt Overskud til Medlemmerne 5.535,36 
Kr.«

Den 18. marts 1915 underskrev bestyrel-
sen en kontrakt om at overtage hele for-
eningens forbrug af Petroleum fra FDB i 
fem år fra 1. april 1915 at regne. En uge 
efter kom grosserer Erthmann i Rønne 
med et bedre tilbud på petroleum, og for-
retningsføreren indgik på egen hånd en 
aftale med Erthmann om at aftage petro-
leum fra ham i tre år. Se det var jo ikke så 
godt. Han har sikkert handlet i bedste me-
ning, selv om han egentlig ikke selvstæn-
digt kunne underskrive en sådan kontrakt. 

Rutsker Brugsforening fra den modsatte side, også fotograferet i sommeren 1914. Bu-
tikslokalet er til venstre og uddelerboligen til højre for indgangsdøren. Det er igen 
uddeler Kresten Mortensen med hustru og børn.
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FDB ville ikke imødekomme foreningens 
forespørgsel om at annullere kontrakten, 
så forretningsføreren og formanden måtte 
gå den tunge gang til Rønne og bede gros-
serer Erthmann om at frafalde sin aftale 
med brugsen. Der nævnes ikke mere om 
sagen i forhandlingsprotokollen, så mon 
de ikke har fået annulleret aftalen med 
Erthmann. Gad vide hvad det har kostet 
foreningen, lidt har han vel skullet have 
for svie og smerte. 

Første Verdenskrig og tiden derefter

I mellemtiden var vi jo rendt ind i Første 
Verdenskrig, og besværlighederne be-
gyndte at hobe sig op for alle i hele landet, 
også for Rutsker Brugsforening. Der kom 
rationeringsmærker på mange varer, ja 
flere varer kunne slet ikke fås mere eller 
kun i begrænsede mængder. I øvrigt be-
rettes der ikke ret meget om krigsårene i 
forhandlingsprotokollen. Tiden skred stil-
le og roligt frem i Rutsker Sogn, fjernt fra 
al ufred kan man sige. Omsætningen i 
kroner og øre blev holdt nogenlunde, men 
på grund af varemangel faldt jo den vare-
mængde, der blev omsat. Det ophævedes 
dog i omsætningen af den dyrtid, som 
fulgte med, og hvor alle varer var blevet 
voldsomt dyre. Disse dyrtider fortsatte ef-
ter krigens afslutning. Uddeler Kresten 
Mortensen fik på grund heraf forhøjet sin 
løn til 7 % af butiksvarer og 3 % for grov-
varer.

Så kom 1920’erne, der for Rutsker 
Brugsforening blev en periode uden de 
store armbevægelser. Man passede på de 
værdier man havde og på hinanden. Der 
blev ikke brugt penge på ting, der ikke var 
nødvendige. En påpasselig uddeler og en 

lige så påpasselig bestyrelse. Butikken var 
den samme, som den foreningen startede 
med i 1908. Den blev vedligeholdt, men 
der skete ingen nye tiltag. Uddeleren fik 
sin bolig malet og tapetseret en gang imel-
lem. Jo, der blev passet på pengene.

I 1922 var omsætningen for hele året på 
208.715 kr. Ligesom i starten blev der ført 
halvårsregnskab, og der blev afholdt en 
halvårlig generalforsamling. Alle general-
forsamlinger foregik på en fredelig måde, 
der var ingen der ytrede utilfredshed med 
noget som helst. Dividenden gennem alle 
årene lå på mellem 8 % og 12 % udbetalt, 
så der var vel heller ikke noget at klage 
over. I 1925 rundede omsætningen 
300.000 kr. Det værste der skete for for-
eningen i 1920’erne var, da Andelsbanken 
måtte lukke sine forretninger. Det kostede 
Rutsker Brugsforening de 4.000 kr., for-
eningen havde indbetalt i andele. Det var 
noget der sved, og det glemte man ikke så 
let. Så da den nystartede »Dansk Andels- 
og Folkebank« genstartede, blev der ikke 
indbetalt andele fra Rutsker Brugsfor-
ening, det skulle man ikke opleve en gang 
til!

I 1928 overtog formanden, gårdejer Ju-
lius Peter Jørgensen, 34. slg. Smedegård, 
også posten som forretningsfører. I 1929 
flyttede skolelærer Antonius Kofoed, Kir-
keskolen, fra sognet, så han udtrådte af 
bestyrelsen, som han havde været medlem 
af siden starten i 1908. Deraf havde han 
været foreningens regnskabsfører og kas-
ser fra 1908 til 1924. En lang og trofast 
periode, som han blev takket for af gene-
ralforsamlingen.

Jo, i 1929 skete der ét stort fremskridt i 
brugsforeningen. Elfirmaet Pedersen og 
Jørgensen fra Rønne indlagde elektrisk 

lys i brugsforeningen, et kæmpe frem-
skridt. Det kostede også hele 1.152 kr. Så 
1920’erne sluttede, og 1930’erne begyndte 
for Rutsker Brugsforening med »fuld blus 
paa Lamperne, saa man saa lyst paa 
Fremtiden«.

På Kredsmødet for de bornholmske 
brugsforeninger i juli måned 1933 blev der 
fremlagt et forslag fra FDB, om at lægge 
et andels skotøjslager med butik i Rønne, 
hvis der var tilslutning til det. Der blev ef-
terfølgende udsendt en skrivelse til alle 
brugser på Bornholm, om eventuel tilslut-
ning. Rutsker Brugsforening meddelte, at 
det ville man ikke være med til.

Tredobbelt jubilæum

1933 var jo et jubilæumsår. Det var 25 år 
siden Rutsker Brugsforening var stiftet. 
Det skulle selvfølgelig fejres, så bestyrel-
sen inviterede alle medlemmer til fest på 
Hotel Johns Kapel 5. december 1933. Be-
styrelsen valgte altså at fejre dagen, hvor 
udsalget åbnede, og ikke dagen hvor for-
eningen blev stiftet, selvom det vel havde 
været det mest korrekte. Bestyrelsen be-
sluttede også at invitere forretningsfører 
Peder Grøn, FDB’s afdeling i Rønne, 
FDB’s kredsrepræsentant Hans Pedersen, 
Staalehytten i Nyker, uddelerforeningens 
formand på Bornholm, uddeler Carl A. 
Hansen fra Lobbæk Brugsforening, samt 
uddeler Chr. Funch, Vestermarie Brugs-
forening, som gæster. 

Men det var ikke kun brugsforeningen, 
der fyldte 25 år. Både uddeler Kresten 
Mortensen og formanden, fhv. sogneråds-
formand Jørgen Pedersen, havde også væ-
ret med fra foreningens start. Ret impone-
rende. Forhandlingsprotokollen beretter 



RUTSKER BRUGSFORENING

229

ikke noget om festen, men heldigvis er der 
et udførligt referat i de bornholmske avi-
ser, som fortæller om en strålende fest 
med over 250 deltagere på Hotel Johns 
Kapel. Der blev holdt taler, både for for-
eningen, for uddeler Mortensen og for for-
manden Jørgen Pedersen. Alle takkede 
hinanden for et godt samarbejde, og alle 
ønskede alt godt i fremtiden for Rutsker 
Brugsforening.

Så sker der noget!

Men så skulle der pludselig ske noget. Den 
29. august 1935 vedtog generalforsamlin-
gen, at vedtægterne skulle ændres, således 
at foreningen gik bort fra det solidariske 
ansvar til et begrænset ansvar, hvor hvert 
medlem kun hæftede for deres eget ind-
skud og ikke mere. På samme generalfor-
samling blev det besluttet at modernisere 
og udvide butikken efter de sidste krav. 
Samtidig blev det vedtaget at indlægge 
centralvarme i bygningen. Blikkenslager-
mester August Jensen fra Østermarie 
havde givet et tilbud på installation for 
1.790 kr.

Bestyrelsen arbejdede videre med mo-
derniseringen og bad FDB’s Arkitektkon-
tor om at levere tegninger og overslag til 
det hele. Bestyrelsen havde fået lovning på 
at låne 10.000 kr. af uddeler Kresten Mor-
tensen til en rente på 5 % til omlavningen. 
Den 7. april 1936 havde bestyrelsen det 
hele klart, og arbejdet blev sendt i udbud. 
I april måned 1936 blev der afholdt licita-
tion, og det blev snedkermester Christian 
Pedersen, Storegade i Hasle, der fik arbej-
det for 5.800 kr. Samtidig fik bygmester 
Munch i Nexø arbejdet med at lave det nye 
inventar til butikken for 3.825 kr. og ma-

lerarbejdet fik malermester Olsen, Bede-
gade for 670 kr. Arbejdet skulle gå i gang 
med det samme og skulle stå færdigt 15. 
juni 1936. Se det var noget, der rykkede i 
foreningens historie. Det var sikkert også 
stærkt tiltrængt. Foreningen havde fra 
starten i 1908 været i de samme lokaler, 
uden at der var foretaget andet end almin-
delig vedligeholdelse.

Den 3. januar 1939 ændredes lønnin-
gerne til de valgte bestillingsmænd fra en 
procentvis aflønning efter omsætningen, 
til at være et fast beløb. Samtidig blev kas-
serer- og regnskabsførerposten skilt ad 
som to selvstændige funktioner. Som ny 
kasserer valgtes P. Holm, Risenholm. Det 
blev også besluttet, at kassereren skulle 

stille med 2.000 kr. kontant som kaution. 
Dette beløb blev forrentet med 5 % om 
året. Lønningerne blev fastsat som følger: 
Formand 50 kr., forretningsfører 250 kr., 
kasserer 300 kr., regnskabsfører 900 kr. og 
revisor 50 kr. Som ny regnskabsfører valg-
tes Jens Kristian Riis, 25. slg. Brødløse-
gård.

I 1939 ændredes regnskabsåret til at gå 
fra 1. oktober 1939 til 1. oktober 1940, i 
stedet for at være et halvårsregnskab, blev 
det nu regnskab for et helt år. Det første 
hele år var omsætningen på 255.460 kr., og 
der blev udbetalt 10 % i dividende.

Sjov nok skrives der ikke et eneste ord i 
forhandlingsprotokollen om Anden Ver-
denskrig og de problemer det betød for 

Rutsker Brugsforening 1946. Foto Sylvest Jensen, Det Kongelige Bibliotek.
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foreningen. For selvfølgelig har de også i 
Rutsker mærket til krigens gang. Forenin-
gen fortsatte bare stille og rolig sin handel 
med Rutskerboerne gennem alle årene 
uden at lade sig mærke med noget.

Efter Anden Verdenskrig,  
uddelerskifte

Uddeler Kresten Mortensen og hans hu-
stru havde været med fra starten i 1908. 
Men nu kunne det være nok. Den 8. april 
1947 meddelte Mortensen, at han ikke 
ville mere. Han sagde sin stilling op til 
fratrædelse 1. oktober 1947. Da havde han 
været uddeler i næsten 40 år, et impone-
rende åremål. Meget genialt valgte besty-
relsen sønnen Henry Mortensen til hans 
efterfølger. Han tiltrådte samme dag, som 
faderen holdt op. Bestyrelsen holdt en af-
skedsfest for uddelerparret på Hotel Johns 
Kapel 2. oktober 1947 med fælles kaffe-
bord for alle medlemmer. Foruden med-
lemmer og bestyrelse, var der indbudt alle 
de, der betød noget inden for brugsfor-
eningsbevægelsen på Bornholm dengang. 

Det blev hverdag igen. Rutsker Brugs-
forening fortsatte sit virke til alles til-
fredshed. Jo, det kan da hænde, at der er 
enkelte, der ikke er enige med mig om 
det, men sådan er det vel altid. Nye tider 
kom, og foreningen var nødt til at følge 
med. Der blev købt en lille lastbil, så man 
nu selv kunne køre varer ud og hente va-
rer i Rønne, ja senere købte man da en 
mere, så foreningen havde hele to lastbi-
ler. Det var store forhold. Tidligere, helt 
fra starten af, havde det været omegnens 
gårdejere og avlsbrugere, der hvert år 
havde akkorderet om kørslen til brugsen 
for et år ad gangen.

I regnskabsåret 1949-1950 rundede om-
sætningen en mio., mere korrekt 1.027.595 
kr.

Den 30. november 1953 var FDB’s 
kredsrepræsentant på Bornholm, Harald 
Brandt Nielsen, Bodilsker tilstede og holdt 
et foredrag om det påtænkte fælles 
»Brugsforeningernes Varehus«, der skulle 
opføres i Rønne. Efter foredraget og flere 
spørgsmål fra forsamlingen, blev forslaget 
sat til afstemning, og det blev næsten en-
stemmigt vedtaget, at Rutsker Brugsfor-
ening skulle deltage i varehuset. Rutsker 
Brugsforenings andel beløb sig til 10.600 
kr. Beløbet blev indbetalt, og arbejdet med 
BF-Magasinet gik videre. I 1957 meddelte 
uddeler Henry Mortensen, at han ville op-
sige sin stilling som uddeler og fraflytte 
med udgangen af februar 1958. Han havde 
søgt og fået stillingen som direktør for det 
nye BF-Magasinet i Rønne.

Der blev optaget forhandlinger med 
kommis Carl Otto Kaas Hansen, om han 
ville overtage stillingen som uddeler fra 1. 
marts 1958. Man blev enige om en kon-
trakt efter den nye, såkaldte »Mønsterkon-
trakt«. Den 4. december 1958 blev der 
afholdt fest for medlemmer og indbudte 
gæster. Anledningen var Rutsker Brugs-
forenings 50 års jubilæum. 225 glade fest-
deltagere var mødt frem for at fejre dagen 
ved et fælles kaffebord i Forsamlingshu-
set. Tidligere højskoleforstander Frode 
Aagaard holdt foredrag om Andelsbevæ-
gelsen gennem de sidste 50 år. Masser af 
taler og lykønskninger.

Grovvarehandelen slutter 

Siden sidst i 1950’erne havde bestyrelsen 
haft planer om at skille sig af med grov-

varehandelen. Der blev arbejdet med pla-
ner om at slå grovvarehandelen på Nord-
bornholm sammen i en fælles grovvare-
forretning i Klemensker. Men der er som 
regel langt fra planer til realiteter, også 
med dette projekt. Der blev holdt mange 
møder med de andre brugsforeninger på 
nordlandet, og også internt i Rutsker 
Brugsforening. I Rutsker besluttede man 
sig dog ret hurtigt til at være med i denne 
sammenslutning, hvis det blev til noget. 
FDB’s konsulenter og revisionstjenesten i 
FDB anbefalede det stærkt, der ville være 
mange store fordele for alle.

Ligesom i alle andre brugsforeninger på 
Bornholm plagede de udestående fordrin-
ger hos medlemmerne også Rutsker 
Brugsforening. Utallige er de generalfor-
samlinger, hvor formanden i sin beretning, 
har opfordret medlemmerne til at få betalt 
deres gæld til foreningen. Det var netop 
grovvarehandelen, der var den store syn-
der i dette spil. Derfor var det også en af 
fordelene, hvis man kunne slippe af med 
denne handel. I 1962 skete der endelig no-
get. Revisionschef Christian P. Nielsen fra 
FDB’s revisionstjeneste udarbejdede nogle 
oplæg til en sammenslutning, som skulle 
diskuteres i de implicerede brugser. Hvor-
når Rutsker Brugsforening holdt op med 
grovvarehandelen fremgår ikke helt klart, 
men formentlig i løbet af 1963. Fra 1. ja-
nuar 1964 var det slut med denne handel, 
som nu foregik gennem den nystartede 
»Nordlandets Grovvareforretning i Kle-
mensker«. I samme forbindelse blev der 
mere plads til butiksvarerne i lokalerne. Så 
en generalforsamling bemyndigede besty-
relsen til at arbejde videre med planer om 
en udvidelse og en større modernisering af 
butikken til en delvis selvbetjeningsbutik.
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Udvidelse

7. november 1962 var arkitekt Enevoldsen 
fra FDB’s Arkitektkontor sammen med 
fuldmægtig Ernst Simonsen fra FDB’s af-
deling i Rønne tilstede, og forelagde skit-
ser og tegninger, samt overslag over hvad 
det ville koste. Planerne blev senere fore-
lagt på en generalforsamling, hvor der 
blev sagt god for ændringen. Butiksarealet 
ville blive dobbelt så stort. Der ville blive 

butik i hele bygningen ud mod gaden, og 
der ville blive installeret både køle- og 
frostdiske. I løbet af 1963 moderniserede 
man butikken, og en stolt bestyrelse kun-
ne præsentere en ny flot forretning. Det 
hele havde kostet 24.058 kr., men så var 
foreningen også godt rustet til fremtiden. 
Samtidig skilte man sig af med lastbilerne, 
dem var der ikke længere brug for. I stedet 
for blev der købt en lille varebil, et »Rug-
brød«. Derefter var det avlsbruger Olsen 

på Trekanten, der fremover hentede varer 
til brugsen, bl. a. fra FDB i Rønne.

I 1964 indmeldte Rutsker Brugsforening 
sig i »Den frivillige Kæde«, som var et tæt-
tere samarbejde mellem FDB og brugsfor-
eningen angående samhandel. (Omtales 
nærmere andet sted i bogen). Formanden 
takkede på generalforsamlingen gårdejer 
Jens Kristian Riis, 25. slg. Brødløsegård, 
for hans lange og dygtige arbejde som 
regnskabsfører gennem 25 år. Riis fik 

Rutsker Brugsforening o. 1950. Foto Sylvest Jensen. Det Kongelige Bibliotek.
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overrakt en erindringsgave fra foreningen 
for sit store arbejde.

At det var rigtigt af foreningen at fra-
vælge grovvarehandelen, kunne regnska-
bet for det følgende regnskabsår tydeligt 
bevise. Omsætningen var selvfølgelig fal-
det betragteligt, men overskuddet for 
regnskabsåret var det samme, fordi om-
kostningerne selvfølgelig også var blevet 
mindre. Det mest glædelige var, at de ude-
stående fordringer var nedbragt betyde-
ligt, selv om de stadig var for store. Der 
blev også stadig udbetalt 4 % i dividende.

En kvinde i bestyrelsen

På generalforsamlingen 1. december 1966 
fik Rutsker Brugsforening sit første kvin-
delige bestyrelsesmedlem. Det var Tove 
Pedersen, Centralen, der blev valgt ind. I 
1967 blev der indført kontantsalg, som om 
der ikke altid havde været det, og i 1968 
indmeldte foreningen sig i FDB’s Revisi-
onstjeneste. Derefter var det slut med de 
lokale revisorer. I 1968 havde foreningen 
60 års jubilæum. Der blev nu ikke holdt 
nogen fest af den grund. Bestyrelsen gjor-
de blot lidt mere ud af den ordinære gene-
ralforsamling. 

Den 14. maj 1971 var der indkaldt til 
ekstraordinær generalforsamling på for-
samlingshuset. Indkaldelsen skyldtes, at 
der var kommet en anmodning fra Vang 
Brugsforening, om en eventuel sammen-
lægning af de to brugsforeninger. Vang 
Brugsforening ønskede en sammenlæg-
ning på grund af, at deres uddeler Carl 
Pedersen havde sagt sin stilling op til fra-
trædelse 1. september 1971, og det havde 
været svært at få ansat en ny uddeler. 
Mere blev der vist nok ikke ud af den hi-

storie på det tidspunkt. Den 2. juli samme 
år var der indkaldt til bestyrelsesmøde. 
Grunden var, at foreningen havde modta-
get en skriftlig opsigelse fra uddeler Carl 
Otto Kaas Hansen. Han var blevet ansat 
som uddeler i Østerlars Brugsforening, og 
ville gerne fratræde 1. august 1971. Det 
var bestyrelsen selvfølgelig ked af, men 
ønskede familien Hansen held og lykke i 
den nye stilling. Stillingen som ny uddeler 
blev annonceret i Uddelerbladet og den 
lokale presse. Der indkom tre ansøgnin-
ger, og af dem valgte bestyrelsen Johannes 
Christian Steenberg som ny uddeler pr. 1. 
september 1971. Der var optælling af va-
relageret 30. august med deltagelse af be-
styrelsen og flere af uddelerkollegaerne, 
samt driftskonsulent Henning Holck Niel-
sen og kredsrevisor Finn Askegård Olsen 
fra FDB.

Konkurrencen skærpes

Vanskelighederne begyndte at indfinde 
sig i 1970’erne med en omsætning, som 
godt nok steg hvert år. Men det var ikke 
fordi foreningen solgte flere varer, det var 
blot prisstigningerne, der var skyld i at 
omsætningen steg pengemæssigt, og det 
kneb endda nogle gange at følge med den 
prisudvikling. Så flere år var der en tilba-
gegang i omsætningen. Der var for stort 
varelager, der var for stort svind, og de 
udestående fordringer var stadig for store, 
selv om der var blevet indført kontant be-
taling. De store butikker i byerne, med 
deres store sortiment af varer, havde også 
en stor del af skylden for, at omsætningen 
ude i de små butikker ikke kunne følge 
med. Heller ikke FDB kan vel sige sig fri 
for at have en del af skylden, idet man cen-

tralt fastlagde prispolitikken med mange 
tilbudsvarer, som også de små butikker 
skulle følge, og som selvfølgelig var til 
ugunst for dem rent indtjeningsmæssigt. 
Overskuddet blev mindre og mindre for 
hvert år. Alligevel fortsatte man med at 
udbetale dividende, selv om det en gang 
imellem var nødvendigt at trække på re-
serverne.

I september 1976 opsagde uddeler 
Steenberg sin stilling til fratrædelse med 
udgangen af oktober 1976. Bestyrelsen 
tog det til efterretning, og man gik i gang 
med at annoncere efter en ny uddeler. Det 
var imidlertid ikke så nemt længere at 
finde uddelere til de små butikker. Der 
kom kun to ansøgninger til stillingen, og 
bestyrelsen valgte butiksassistent i Kle-
mensker Brugsforening, Kim Ole Jørgen-
sen til ny uddeler. Tiltrædelse 4. oktober 
1976, efter optælling af varelager og opgø-
relse over overtagelse af dette. Der blev 
samtidig underskrevet kontrakt med Kim 
Ole Jørgensen.

I 1977 foretog man en større udvidelse 
og modernisering af butikken. Foreningen 
havde købt noget brugt inventar i Nexø 
Brugsforening, så efter den omgang frem-
stod butikken som en moderne selvbetje-
ningsbutik. Den 10. november blev den 
nye butik taget i brug, og bestyrelsen samt 
nogle indbudte gæster var til stede fra om 
morgenen. I forbindelse med den store 
modernisering blev der optaget et kredit-
foreningslån på 271.000 kr. Det samlede 
lån skulle afdrages og forrentes med ca. 
60.000 kr. om året, så der skulle sælges 
nogle varer for at klare det beløb. Ved ge-
neralforsamlingen 7. december 1977 med-
delte den mangeårige formand, Markus 
Hjorth-Westh, 26. slg. Bondegård, at han 
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ikke ville modtage valg. I stedet for blev 
avlsbruger J. Eske Holm, Risenholm, 
valgt som ny formand.

I regnskabsåret 1977-78 var omsætnin-
gen i Rutsker Brugsforening på 2.415.644 
kr., en stigning på 8 %. Men da prisudvik-
lingen havde været på 11 %, havde det 
reelt været en tilbagegang i solgt vare-
mængde. Der var et lille underskud, og der 
blev ikke udbetalt dividende det år. 

Ny uddeler

Det var ikke længe Kim Ole Jørgensen var 
uddeler. 5. maj forelå der en opsigelse fra 
ham til fratrædelse 1. juli 1979. Der blev 
averteret efter en ny uddeler, og der kom 
blot fire ansøgninger. Bestyrelsen valgte 
at ansætte Karsten Rømer fra Kvickly i 
Rønne som uddeler fra 1. juli 1979. Der 
blev underskrevet kontrakt, og dermed var 
pladsen igen besat med en ung og driftig 
person med gå på mod. Det var bestemt 
ikke nogen nem opgave, Karsten Rømer 
havde påtaget sig. Det gjaldt for Rutsker 
Brugsforening, som for alle de andre små 
brugser på Bornholm. Tiden var imod 
dem. 

Medlemmerne var ikke trofaste nok 
som kunder, man var fristet af de store bu-
tikker i byerne med deres store sortiment 
til billige priser. Derfor kneb det også i 
Rutsker Brugsforening med at holde om-
sætningen. Jo, omsætningen steg godt 
nok, men det var på grund af prisstignin-
gerne generelt, og selv dem kneb det med 
at følge med. Omkostningerne derimod 
var store. Kan tænkes, at den store moder-
nisering af butikken et par år tidligere, 
havde været for dyr. Der var flere år, hvor 
der var underskud på driften, og hvor be-

styrelsen måtte ty til reserverne, for at få 
dækket det. 

Sammenlægning med Vang 

Igen i 1983 blev der rettet henvendelse fra 
Vang Brugsforening om en sammenlæg-
ning af de to foreninger. Tidligere henven-
delser i 1970’erne var ikke blevet til noget, 
men da det gik dårligt i Vang, forsøgte 
man igen. Medlemmerne i Rutsker Brugs-
forening godkendte forslaget om en sam-
menlægning med Vang på en generalfor-
samling 16. februar 1983. Sammenlæg-
ningen skulle rent juridisk gælde fra 1. 
januar 1984. Frem til fusionen 1. januar 
1984 ville butikken i Vang Brugsforening 

blive ledet og passet af uddeler Karsten 
Rømer og hans personale fra Rutsker. 
(Læs om sammenlægningen under Vang 
Brugsforening).

I 1983 havde Rutsker Brugsforening 75 
års jubilæum. Der blev ikke gjort det store 
ud af det, men foreningen havde alligevel 
inviteret medlemmerne til en festlig aften 
på forsamlingshuset i Rutsker, hvor der 
blev serveret ostebord med vin og kaffe. 
Der var mødt ca. 80 medlemmer og ind-
budte gæster. Der blev holdt mange taler 
og sunget sange. Formanden, Eske Holm, 
fortalte om foreningens historie fra starten 
i 1908. 

Med hensyn til Vang Brugsforening 
indså bestyrelsen hurtigt, at der ikke var 

Rutsker Brugsforening 1964. Odense Luftfoto. Det Kongelige Bibliotek.
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nogen fremtid for en butik i Vang. Omsæt-
ningen var konstant faldende, og medlem-
merne i Vang bakkede slet ikke op om 
deres brugs. En fortsat drift ville blot be-
laste Rutsker Brugsforening yderligere. 
Derfor besluttede en enig bestyrelse at 
lukke forretningen i Vang 31. december 
1984. Bygningerne blev solgt til overta-
gelse 15. januar 1985. Så var den historie 
slut.

Omsætning og indtjening i Rutsker 
Brugsforening op gennem 1980’erne var 
svingende. Omsætningen kneb det med at 
forbedre. Indtjening, og dermed overskud 
eller underskud, varierede gennem årene. 
De fleste år var der dog overskud på regn-
skabet, og det gav plads til afskrivninger 
på både bygninger og inventar, inden re-
sten blev overført til reservefonden. Der 
blev lavet mange tiltag for at få øget om-
sætningen, men det var svært. Konkurren-
cen var stor, og opbakningen fra medlem-
merne kunne måske også have været 
bedre. I året 1988 skiftede foreningen for-
mand, Eske Holm ville ikke mere, og Paul 
Sode Munch overtog posten efter ham.

Det lakker mod enden

Men trods al denne modgang må man si-
ge, at det lykkedes for uddeler Karsten 
Rømer, i de 12 år han var uddeler i Rutsker 
Brugsforening, ved et enormt arbejde, at 
få brugsen gjort til en nogenlunde velkon-
solideret forening. Da han i 1991 forlod 
Rutsker Brugsforening for at overtage stil-
lingen som uddeler i Hasle, efterlod han 
sig en veldrevet og økonomisk velfunderet 
forening. Det var ikke på grund af økono-
mien, at bestyrelsen valgte at afvikle for-
eningen. Man kunne ganske enkelt ikke 

finde en kvalificeret uddeler til at tage over 
efter Karsten Rømer, og de der var kvali-
ficerede, ville ikke.

Bestyrelsen turde ikke ansætte en ung, 
uprøvet uddeler, som i løbet af meget kort 
tid, i værste fald, kunne have formøblet 
hele den opsparede kapital. Efter rådslag-
ning med FDB’s driftskonsulent Erling 
Knudsen og FDB’s Revisionstjeneste, 
valgte bestyrelsen fornuftigt nok, at fore-
slå en ekstraordinær generalforsamling at 
afvikle Rutsker Brugsforening, medens 
der endnu var penge på kistebunden. Efter 
endnu en generalforsamling, hvor det blev 
enstemmigt vedtaget at nedlægge forenin-
gen, blev sidste åbningsdag sat til 3. august 
1991. Uddeler Karsten Rømer i Hasle 
havde lovet, at der var personale til at be-
tjene kunderne frem til lukningen. Her 
skal det også lige bemærkes, at Karsten 
Rømer påtog sig at være uddeler i Rø 
Brugsforening i den sidste månedstid, in-
den den lukkede 15. december 1990. Der 
blev valgt et likvidationsudvalg, som skul-
le foretage det fornødne med hensyn til 
afvikling af Rutsker Brugsforening. Ud-
valget kom til at bestå af Michael Kofoed, 
Erik Koefoed og Paul Sode Munch.

Der kunne sagtens have været skrevet 
meget mere om Rutsker Brugsforening, 
men alting skal have en ende, også denne 
historie. Jeg håber jeg har givet et lille ind-
blik i, hvad der er foregået i de mange år 
den eksisterede. Jeg føler mig nu også en 
lille smule medansvarlig for lukningen af 
Brugsen i Rutsker. Historien er kort for-
talt, at jeg var ansat som leder af FDB’s 
Distributionsafdeling i Rønne. Jeg havde 
valgt at gå på efterløn 1. juli 1991. Det 
satte en lille lavine i gang, idet FDB som 
min efterfølger i stillingen, ansatte udde-

ler Kurt Skytte Hansen pr. 1. juli 1991. 
Derfor blev stillingen som uddeler i Hasle 
Brugsforening selvfølgelig også ledig 
samme dato. Den var uddeler Karsten Rø-
mer fornuftig nok til at søge, og selvfølge-
lig blev han ansat. Det var derfor Rutsker 
Brugsforening stod uden uddeler, og man 
valgte altså fornuftigt nok at nedlægge for-
eningen. Undskyld i gode brugsfolk i Rut-
sker.

Formænd

Gårdejer Hans Andreas Mogensen, 
 24. slg. Stælegård, 1908-1910
Avlsbruger, sognerådsformand Jørgen 

Pedersen, Nydam, 1910-1935
Gårdejer Adolf Thiesen, 4. slg. 
 Melgård, 1935-1936
Gårdejer Jens Frederik Mogensen, 
 24. slg. Stælegård, 1936-1948
Vejmand Niels Andersen, Skovly, 
 1948-1954
Lorents Larsen, Engly, 1954-1955
Alfred Pedersen, 1955-1956
Markus Hjorth-Westh, 26. slg. Bonde-

gård, 1956-1977
Avlsbruger J. Eske Holm, Risenholm,
  1977-1988
Paul Sode Munch, 1988-1991

Uddelere

Kresten Mortensen, 1908-1947
Henry Mortensen, 1947-1958
Carl Otto Kaas Hansen, 1958-1971
Johannes Christian Steenberg, 
 1971-1976
Kim Ole Jørgensen, 1976-1979
Karsten Rømer, 1979-1991
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Det var medlemmerne i Poulsker Hus-
mandsforening, som tog initiativ til opret-
telse af en brugsforening i Poulsker. Lige-
som på resten af øen var der grøde i an-
delsbevægelsen og herunder også i brugs-
foreningsbevægelsen. Brugsforeningerne 
skød op som paddehatte over hele øen 
omkring århundredskiftet, og Poulsker 
Sogn skulle selvfølgelig også have en 
brugsforening mere, selv om de jo allerede 
havde Snogebæk Brugsforening.

Det var husmand Jens Funch på Rispe-
bjerg, som formentlig var idemanden bag 
dette. Der var et punkt på dagsordenen på 
husmandsforeningens generalforsamling i 
februar 1910, hvor man foreslog, at det 
skulle undersøges, om der var interesse 
for at oprette en brugsforening i sognet. 
Da det klart fremgik af drøftelserne, at der 
var en del medlemmer, som var interes-
serede i sagen, blev der nedsat et udvalg, 
som skulle undersøge mulighederne , og 
komme med et udspil til, hvordan man 
kunne gribe sagen an. 

Udvalget kom til at bestå af følgende per-
soner: Husmand Jens Funch, Rispebjerg. 
Gårdejer Andreas Kristian Kaas, 1. vdg. 
Kaasegård. August Marcher, Aldershvile. 
Gårdejer Carl Jensen Dam, 5. slg. Sejers-

gård. Sognerådsformand Janus Rohmann, 
Axelhus. Som formand for udvalget blev 
valgt Janus Rohmann, Axelhus. I løbet af 
marts 1910 arbejdede udvalget med at få 
skabt interesse for sagen. Der blev bl.a. 
sendt en indbydelse ud til alle mejeriets 
medlemmer, om at deltage i et møde 2. 
april, hvor der ville blive forsøgt dannet en 
brugsforening. På mødet 2. april, som blev 
holdt på Forsamlingshuset Frem, var inte-
ressen så stor for at få stiftet en brugsfor-
ening, at det blev vedtaget at starte forenin-
gen, så snart der var tegnet 50 medlemmer. 
Det blev også drøftet, hvor en eventuel 
brugsforening skulle placeres. 

Ud fra forskellige forslag blev man eni-
ge om, at en beliggenhed i nærheden af 
Vestre Skole ville være det mest centrale. 
Der var nogen, der foreslog, at man even-
tuelt kunne købe disse bygninger, som var 
blevet forældede til undervisningsbrug, og 
hvor man i sognerådet havde besluttet, at 
der skulle bygges en ny skole. Udvalget 
mente nok, at disse bygninger kunne bru-
ges til både butik og til lejlighed for ud-
deleren, ved at ændre på indretningen. 

Der blev på mødet valgt et nyt udvalg 
blandt de midlertidigt tegnede medlem-
mer. Dette udvalg kom til at bestå af føl-

gende medlemmer: Sognerådsformand 
Janus Rohmann, Axelhus. Husmand Jens 
Funch, Rispebjerg. Gårdejer Absalon Ko-
foed, Tjørneby, gårdejer Rudolf Peter 
Marcher, 26. slg. Duegård og gårdejer 
Carl Jensen Dam, 5. slg. Sejersgård. Det-
te udvalg skulle arbejde videre med sagen, 
og bl.a. lade udarbejde et udkast til fore-
ningens vedtægter samt finde ud af, hvilke 
muligheder der fandtes for at købe Vestre 
Skole, eller lade opføre en passende byg-
ning et andet sted. Udvalget arbejdede 
hurtigt, og allerede 25. april 1910 kunne 
der afholdes stiftende generalforsamling 
på forsamlingshuset Frem. 

Formand for udvalget Janus Rohmann, 
Axelhus, meddelte, at der nu var tegnet 50 
medlemmer, og at foreningen dermed 
kunne stiftes. Han meddelte ligeledes, at 
foreningen kunne købe Vestre Skole af 
sognerådet for 4.250 kr., hvilket blev ved-
taget af generalforsamlingen. Endelig blev 
et udkast til foreningens vedtægter vedta-
get. Her gav dog punktet om, at forenin-
gen ikke skulle sælge spiritus, en del dis-
kussion, men dette punkt blev dog også 
vedtaget. På generalforsamlingen blev li-
geledes valgt foreningens første bestyrel-
se, som kom til at bestå af følgende:

Poulsker Brugsforening
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Sognerådsformand Janus Rohmann,
  Axelhus
Gårdejer Absalon Kofoed, Tjørneby
Gårdejer Rudolf Peter Marcher, 
 26. slg. Duegård
Husmand Jens Funch, Rispebjerg
Carl Marcher, 18. slg. Parcel

Som revisorer valgtes gårdejer Carl Jen-
sen Dam, 5. slg. Sejersgård og skolelærer 
Christian Arvidsen, Vestre Skole. Umid-
delbart efter generalforsamlingen holdt 
bestyrelsen møde, hvor Janus Rohmann 
blev valgt som foreningens første formand.

Der findes bag i den første forhandlings-
protokol en medlemsliste, hvori er noteret 
navne på 91 medlemmer, som er indskre-
vet med formand Janus Rohmanns hånd-
skrift. Disse 91 medlemmer har givetvis 
været medlemmer, som er tilskrevet i lø-
bet af 1911, og derfor figurerer ved årets 
afslutning. Formanden oplyser nemlig se-
nere, at 54 medlemmer var med fra star-
ten. Der skete ikke rigtigt noget i sagen 
hele sommeren 1910. Det skyldtes først og 
fremmest, at den nye skolebygning, man 
var i færd med at opføre i sognet, først 
kunne tages i brug efter sommeren 1910. 
Det medførte, at brugsforeningen ikke 
kunne komme i gang med at ombygge de 
gamle skolebygninger før efteråret 1910.

Men i september måned kom der gang i 
omlavningen, samtidig med at der blev 
indhentet tilbud på opførelse af en lager-
bygning. Blandt andet fik den gamle sko-
lebygning lagt et nyt tag af røde cement-
tagsten, og der blev muret en gavl op i den 
østre ende. Det udvendige murerarbejde 
med omlavningen blev udført af bygme-
ster John Caspersen, Balka, og kostede 

1.200 kr. Den indvendige omlavning ud-
førtes af snedkermester Carl Schou, og 
han opførte ligeledes en hestestald mm. i 
gården. Bestyrelsen havde desuden ind-
hentet tilbud på opførelse af en ny lager-
bygning. Arbejdet blev overdraget til An-
dreas Sommer, som var den lavestbydende 
med en pris på 3.572 kr. For at kunne be-
tale enhver sit optog bestyrelsen et lån i 
»Sparekassen for Nexø og Omegn« på 
12.000 kr. til 5 % i rente og et årligt afdrag 
på ikke under 300 kr.

                                                      

Ansættelse af uddeler

Men der skulle jo også en uddeler til at 
passe butikken, når den engang stod fær-
dig. Bestyrelsen annoncerede i de tre 
bornholmske dagblade. Der kom ansøg-
ninger fra 16 personer til pladsen. Besty-
relsen besluttede at antage kommis Jens 
Peter Sommer fra Vestermarie. Han skul-
le stille med en garanti på 3.000 kr. Besty-
relsen sørgede også for at indmelde for-
eningen i FDB, således at foreningen var 
medlem fra starten.

Den 22. april 1911 afholdt Poulsker 
Brugsforening sin første ordinære gene-
ralforsamling, hvor medlemmerne fik en 
fyldestgørende beretning om bestyrelsens 
arbejde i det forgangne år. Den gamle sko-
lebygning var bygget om, der var opført en 
lagerbygning, der var ansat en uddeler, og 
det hele var parat til, at man kunne be-
gynde sin virksomhed. Mandag 1. maj 
1911 åbnedes dørene til butikslokalerne, 
og en ny brugsforening begyndte hermed 
sit virke i sognet. Et virke som i mange år 
var til gavn og glæde for de lokale bebo-
ere i området. Også de mange sommertu-
rister, som har gæstet Sydbornholm, har 

haft gavn af brugsen, og det var i de sidste 
år turisterne, der holdt liv i butikken, idet 
handelen i månederne juni, juli og august 
udgjorde halvdelen af den samlede årlige 
omsætning. Det var i disse måneder man 
fik rettet op på det driftsunderskud, som 
vintermånederne gav. Poulsker Brugsfor-
ening kom jo sent i gang i forhold til man-
ge af de andre foreninger på Bornholm. 
Det var en af de sidste foreninger, der blev 
stiftet. Dens levetid blev heller ikke så 
lang, som man kunne have ønsket sig, 
fordi det var en lille brugsforening i et ud-
præget landsogn, som blev ramt af den 
enorme fraflytning fra land til by efter 
Anden Verdenskrig. Opførelsen af de sto-
re butikker i byerne gjorde også sit til, at 
omsætningen blev flyttet fra de små butik-
ker på landet og ind til byerne.  

Spiritushandel og de første år

Poulsker Brugsforening havde ikke været 
i drift mere end et par måneder, før en 
kreds af medlemmer fik indkaldt til en 
ekstraordinær generalforsamling. Eneste 
punkt på dagsordenen var en ændring i 
vedtægterne. Det var paragraf tre, hvori 
der stod, at foreningen ikke skulle handle 
med spiritus. Denne paragraf ville man 
have ændret, og det blev da også vedtaget 
med 29 stemmer for og fem stemmer 
imod, at foreningen måtte udlevere spiri-
tus til fast bosiddende medlemmer. For-
eningen kom ellers godt fra start. Det før-
ste regnskabsår, som jo kun var på ni må-
neder, fra 1. maj 1911 til 31. januar 1912, 
udviste en samlet omsætning på 43.917 
kr., med en nettofortjeneste på 1.398,52 kr. 
Dette beløb blev udbetalt til medlemmer-
ne som en 6 % dividende.
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I marts måned 1914 blev foreningen ind-
meldt i Poulsker Elektricitetsselskab, og i 
maj besluttede man at få indlagt elektrisk 
lys i bygningerne, samtidig med at man 
anskaffede en »mekanisk Kageknuser« til 
foderkager. Det foregik ud fra følgende 
retningslinjer: Uddeleren skulle betale 
etableringen i privatlejligheden, og brugs-
foreningen de øvrige ca. 15 lampesteder. 
Uddeleren skulle betale alt forbrug af lys 
og anskaffe lamper. Ved kraftindlægget 
skulle brugsforeningen betale installatio-
nen samt anskaffe en elektromotor og en 
foderkageknuser og det nødvendige antal 
sække, ca. 500 stk. à 25 øre. Uddeleren 
skulle have 10 øre pr. 100 pund knuste fo-
derkager og skulle herfor betale strømfor-
bruget, vedligeholde kageknuser, elektro-
motor og sække, samt betale renter og af-
drag af kraftinstallationen. 

Allerede igennem de første år oparbej-
dede nogle medlemmer en betydelig gæld 

til foreningen. En uskik man ikke var 
alene om i Poulsker Brugsforening, men 
en uskik, som har redet alle brugsforenin-
ger på øen som en mare gennem alle åre-
ne. Sagen blev næsten drøftet på hvert 
eneste bestyrelsesmøde og på hver eneste 
generalforsamling. Mange tiltag blev af-
prøvet, men det hjalp ikke synderligt. Alle 
foreninger startede jo med gode intentio-
ner om, at alle varekøb skulle betales kon-
tant, men ingen steder er dette blevet over-
holdt, og som nævnt har det været et kæm-
pe problem for mange brugser.

Uddelerskifte i 1916

Den 20. maj 1916 lå der en opsigelse fra 
uddeler J. P. Sommer. Han ønskede at fra-
træde sin stilling senest 15. juli 1916. Om 
opsigelsen var afl edt af, at bestyrelsen gik 
med planer om at ansætte en forretnings- 
og regnskabsfører, som dels skulle over-

tage regnskabsføringen fra uddeler Som-
mer, dels være uddeleren behjælpelig med 
hjemkøb og prisfastsættelse af varer, ved 
jeg ikke, men det er sandsynligt. Uddeler 
Sommer har ikke ønsket at blive sat under 
administration. Men der nævnes ikke 
umiddelbart noget om, at bestyrelsen har 
været utilfreds med hans arbejde. 

Pladsen blev opslået ledig og annonceret 
blandt andet i Andelsbladet. Der var kom-
met 16 ansøgere. Bestyrelsen besluttede at 
ansætte kommis i Østermarie Brugsfor-
ening, Ludvig Lintrup Holm, som ny ud-
deler fra 15. juli 1916. I forbindelse med 
uddelerskiftet benyttede bestyrelsen lej-
ligheden til at ansætte en forretnings- og 
regnskabsfører, som selvfølgelig skulle 
føre foreningens regnskab, men også føre 
tilsyn med forretningen, samt, sammen 
med uddeleren, købe varer hjem og være 
med til at bestemme udsalgsprisen. Det 
blev mejeribestyrer Anders Due, Bække-
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dal Mejeri, som blev ansat som forret-
nings- og regnskabsfører fra 15. juli 1916. 
Men han har muligvis ikke taget sin meje-
ribestyrelse i ed, da han søgte og fik stil-
lingen, for allerede 6. august 1916 anmo-
dede han bestyrelsen om at blive fritaget 
for arbejdet. Man kan godt forestille sig, at 
det job ikke har kunnet forenes med hans 
arbejde som mejeribestyrer, idet der jo 
foregik en del afregning med medlem-
merne gennem mejeriet. 

I stedet ansatte man H. Andersen, Lille-
vang, på de samme betingelser som An-
ders Due havde haft. Som løn for dette 
arbejde fik han 1 % af butiksvareomsæt-
ningen. For mig lyder det som en overflø-
dig udgift for foreningen, som kun har 
været med til at fordyre varerne eller gøre 
overskuddet mindre. Uddeleren må man 
have den tillid til, at han kan varetage sin 
opgave. Men det har måske ikke været til-
fældet. Så derfor er det jo i orden, at det i 
dette tilfælde har fået bestyrelsen til at 
reagere på denne måde. At det har været 
en god ide, kan man måske udlede af, at 
tidligere uddeler J. P. Sommer senere ind-
gik et forlig med bestyrelsen om, at han 
skulle betale 6.000 kr. af sin gæld til for-
eningen til 1. januar 1917 og resten af gæl-
den ifølge regnskabet til 1. marts 1917. 
Hvor meget restbeløbet lød på, melder 
historien ikke noget om, men alene 6.000 
kr. var jo dengang rigtig mange penge, så 
jeg kan godt forstå, at bestyrelsen har væ-
ret nervøs og handlede, som de gjorde.

Uro i bestyrelsen i 1917

I sommeren 1917 var der en del uro i besty-
relsen, affødt af uddelerskiftet og af de 
meget store udestående fordringer hos 

Poulsker Brugsforening indrettet i den gamle Vestre Skole. Man udskiftede stråtaget på 
bindingsværksbygningen med røde cementtegl og byggede en lagerbygning på grunden. 
Postkort fra 1910’erne. 

Sådan så Poulsker Brugsforenings butik ud, da uddeleren hed Jens Peter Sommer. Han 
var ansat fra 1911 til 1916.
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medlemmerne. Baggrunden var, at det på 
den sidste generalforsamling var blevet 
vedtaget, at der skulle optages et lån i Nexø 
Bank på 15.000 kr. til driftskapital, fordi 
foreningen manglede likvid kapital. Det 
nyvalgte bestyrelsesmedlem, gårdejer Karl 
Kofoed, Munkegård, ville imidlertid ikke 
underskrive gældsbeviset fra banken. Be-
styrelsen indkaldte derfor til en ekstraordi-
nær generalforsamling for at få valgt et nyt 
bestyrelsesmedlem, som ville underskrive 
gældsbeviset. På den ekstraordinære gene-
ralforsamling, kunne der imidlertid ikke 
opnås flertal for at vælge et nyt medlem til 
bestyrelsen, hvorimod Karl Kofoed blev 
genvalgt. Det fik så den øvrige bestyrelse 
til at nedlægge deres mandater, idet de ikke 
mente, at foreningen kunne fungere, uden 
der blev optaget nævnte lån. Imidlertid må 
man have fået snakket sig tilrette, for på et 
senere bestyrelsesmøde enedes bestyrel-
sen om at fortsætte deres arbejde, mod at 
den forfaldne gæld hos medlemmerne 
skulle inddrives ved hjælp af en sagfører, 
og Karl Kofoed gik derefter med til at un-
derskrive gældsbeviset til banken. 

At der var megen uenighed og uro blandt 
medlemmerne i de første år af foreningens 
virke, vises også ved, at ingen af bestyrel-
sens medlemmer har været i bestyrelsen ret 
længe ad gangen. Bornholmerne har aldrig 
været særlig gode til at enes, landmændene 
i Poulsker Brugsforening har sikkert ikke 
været nogen undtagelse fra reglen.

Ved opgørelse af varelageret 2. og 3. ja-
nuar 1919 bestod lageret af følgende: »Bu-
tiksvarer 40.660 kr., grovvarer 1.750 kr., 
brændsel 550 kr., frø 368 kr., æg 348 kr., 
emballage 1.007 kr. I alt 44.685 kr.« Der 
var på det tidspunkt 165 medlemmer af 
Poulsker Brugsforening.

Salg af spiritus – igen

Som tidligere nævnt brugte man megen tid 
på at diskutere, om foreningen skulle sælge 
spiritus eller ej. Ved foreningens start var 
det blevet gennemtrumfet, at der selvfølge-
lig skulle forhandles spiritus, dog med den 
modifikation, at spiritus kun måtte udleve-
res til fastboende medlemmer i sognet, 
hvad man så mente med det. Medlemmer 
af afholdsbevægelsen arbejdede stadig på 
at få alt salg af spiritus forbudt. Dette emne 
har alle dage, i alle brugsforeninger på 
Bornholm, været et stort emne, som har 
fyldt rigtigt meget på de forskellige gene-
ralforsamlinger. På generalforsamlingen i 
1917 i Poulsker diskuterede man igen han-
del med spiritus, og det blev vedtaget, at 
man midlertidigt skulle stoppe for salget 
og spirituslageret skulle forsegles.

Senere, i 1917, kom der en skrivelse fra 
en kreds af medlemmer i Lobbæk Brugs-
forening, som anmodede bestyrelsen om 
at ophøre med at sælge spiritus i Poulsker 
Brugsforening. Det fortæller måske lidt 
om, hvilket problem det har været i tiden. 
Det kunne bestyrelsen selvfølgelig ikke 
tage stilling til, og det vedkom vel slet 
ikke medlemmerne i Lobbæk Brugsfor-
ening. Men alligevel besluttede man i be-
styrelsen at få solgt lageret af spiritus på 
bedst mulige måde.

Nyt regnskabsår og uddelerskifte

Fra og med 1918 ændrede man regnskabs-
året således, at det fulgte året fra 1. januar 
til 31. december. Af en eller anden mærke-
lig grund havde regnskabsåret tidligere 
gået fra 1. februar til 31. januar, men nu 
fulgte det altså året. Samtidig blev det be-

sluttet, at der skulle laves en opgørelse to 
gange om året, nemlig 1. januar og 1. juli. I 
alle andre Brugsforeninger gik man den 
anden vej, og ville kun holde én årlig op-
tælling. Var bestyrelsen mon stadig nervøs, 
og huskede man for godt, hvordan det var 
gået tidligere? Uddeler Ludvig Lintrup 
Holm havde i de sidste år hele tiden haft 
gæld til foreningen. Om det var derfor, be-
styrelsen i februar bad ham om at opsige 
sin stilling som uddeler ved Poulsker 
Brugsforening til fraflytning 1. april 1922, 
eller der var andre årsager, melder historien 
ikke noget om, men Ludvig Lindtrup Holm 
sagde sin stilling op. Stillingen blev igen 
opslået ledig i Andelsbladet og i den lokale 
presse, og der indkom 24 ansøgninger. Det 
blev savskærer Janus Pedersen fra Nexø, 
som bestyrelsen antog som ny uddeler fra 
1. april 1922. I 1928 fik foreningen tilla-
delse til at opstille en benzinstander foran 
butikken ud mod amtsvejen, og samme år 
skiftede Poulsker Brugsforening igen ud-
deler. Janus Pedersen havde sagt sin stilling 
op til fratrædelse 15. marts 1928. Stillingen 
blev opslået ledig, og der kom ikke færre 
end 40 ansøgninger til stillingen. Ud af de 
mange ansøgere valgte bestyrelsen at an-
tage købmand Henrik Torp Hansen fra 
Søborg som ny uddeler, og det skulle vise 
sig at blive et langt og godt samarbejde. 

25 års jubilæum

I 1936 havde foreningen 25 års jubilæum. 
Det blev besluttet at afholde en festlighed 
i den anledning. Festen blev holdt lørdag 
16. maj på Holms Hotel i Nexø, hvor et 
stort flertal af foreningens medlemmer 
med damer var mødt frem. Af indbudte 
gæster skal nævnes forretningsfører Peder 
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Grøn fra FDB’s afdeling i Rønne. FDB’s 
kredsrepræsentant, gårdejer Harald Brandt 
Nielsen, Bodilsker, samt uddelerforenin-
gens formand, uddeler Carl Hansen, Lob-
bæk Brugsforening. I både Bornholms 
Avis, Bornholms Tidende og Bornholms 
Social Demokrat var der samme lørdag en 
artikel om Poulsker Brugsforenings histo-
rie igennem de første 25 år. 

Nye butikslokaler i 1939

To gange tidligere, i 1934 og 1935, havde 
bestyrelsen indkaldt til ekstraordinær ge-
neralforsamling, hvor der blev stillet for-
slag om en ombygning og udvidelse af 
butikken. Begge gange blev forslaget imid-
lertid nedstemt af medlemmerne, som 
åbenbart ikke mente, at det var nødvendigt 
at bruge penge på sådan noget. Det gik jo 
godt nok, og det var bedre at få udbetalt 
dividende, end at bruge pengene på mur-
sten. En ikke særlig fremsynet politik, må 
man sige. Men langt om længe fik uddeler 
og bestyrelse åbnet medlemmernes øjne 
for det fornuftige i at gøre butikken større 
og bedre, til glæde og gavn for alle, både 
kunder og personale, og for bedre at gå 
fremtiden i møde med en moderne butik. 
Men vi skulle altså helt frem til 1939 før 
det lykkedes. På en ekstraordinær general-
forsamling fik bestyrelsen fuldmagt til at 
lade butikken ombygge efter nogle tegnin-
ger og overslag, som FDB’s Arkitektkontor 
havde ladet fremstille.

Der blev også nedsat et byggeudvalg, 
som kom til at bestå af formanden, næst-
formanden og uddeleren, og med snedker 
Alfred Lund som tilsynsførende med byg-
geriet. Fredag 30. marts 1939 afholdtes 
licitation over arbejdet. Bestyrelse og en 

arkitekt fra FDB’s Arkitektkontor var 
samlet med tilbudsgiverne. Der var rigtig 
mange der havde sendt tilbud ind, og af 
dem blev følgende antaget: Murerarbej-
det, Chr. Ibsen, Bodilsker, 10.412 kr. Tøm-
rer-snedkerarbejdet, Sander Hansen, Sno-
gebæk, 6.290 kr. Glarmesterarbejdet, 
Ringh. Kofoed, Nexø, 690 kr. Centralvar-
me, Chr. Hansen, Poulsker, 1.644 kr. 
Vandinstallation, Chr. Hansen, Poulsker, 
178 kr. Blikkenslagerarbejdet, O. Erichsen, 
Nexø, 345 kr. Malerarbejdet, Ringh. Kofo-
ed, Nexø, 498 kr. Malerarbejde med inven-
tar, Ringh. Kofoed, Nexø, 940 kr. Entrepre-
nørarbejde, Anthoni Mogensen, 864 kr.

Dertil kom forskellige andre udgifter, 
bl.a. bekostede foreningen selv nedrivning 
af den gamle bygning, samt udgravning af 
kælder mm. Den 23. oktober 1939 åbnede 
den ny butik, og den samlede omkostning 
var da løbet op i 33.815 kr., men så var Poul-
sker Brugsforening også parat til at tage 
konkurrencen op i en, efter datidens for-
hold, flot og moderne butik. Der blev opta-
get et lån på 35.000 kr. i Sparekassen i 
Nexø, som senere blev suppleret med et lån 
på 5.000 kr. I 1953 tumlede uddeler og be-
styrelse med planer om at indrette et spe-
cielt lokale i butikken, således at man der-
fra kunne sælge et udvidet sortiment af 
kød- og viktualievarer. FDB’s Arkitektkon-
tor tegnede et lokale, som kunne indrettes i 
de bestående butikslokaler, og man beslut-
tede at foretage omlavningen. Der blev be-
stilt køleskab, pålægsmaskine, vægt, disk, 
pølseophæng, vaske mm. Lokalet blev ind-
rettet i løbet af forsommeren 1953 og kom 
til at koste 5.152 kr. til håndværkere, og 
7.230 kr. til indkøb af inventar. Til dækning 
af udgifterne blev der igen optaget et lån i 
Nexø Sparekasse på 12.000 kr. 

Uddelerskifte

Efter 35 års fantastisk virke som uddeler i 
Poulsker Brugsforening sagde uddeler 
Henrik Torp Hansen op i april 1963. Hen-
rik Torp Hansen havde været brugsfor-
eningen en god og solid mand. Samtidig 
havde han i brugsforeningsbevægelsen på 
Bornholm været en stærk personlighed, 
idet han i mange år sad som formand for 
uddelerforeningens 23. kreds. Stillingen 
blev opslået ledig, og der kom 14 ansøg-
ninger til uddelerstillingen. På et bestyrel-
sesmøde 25. april 1963 ansatte man kom-
mis Ole Brandt Børgesen fra Vestermarie 
Brugsforening som ny uddeler. 

Den 1. februar 1966 tilmeldte Poulsker 
Brugsforening sig »Den Frivillige Kæde«.  
Medens det gik lidt trægt med tilmeldin-
gerne i det øvrige land, havde vi den glæ-
de her på øen, at der var 100 % tilslutning 
fra alle brugsforeninger i løbet af ganske 
kort tid. 

Butikken blev i 1966 lavet om til en 
selvbetjeningsbutik. Det skete i forbin-
delse med en større omlavning og moder-
nisering af butikken med nyt inventar 
mm. Der var i 1965 etableret en ny amts-
vej, som nu, i forhold til tidligere, gik på 
»bagsiden« af Poulsker Brugsforening. 
Derfor blev indgangspartiet flyttet og de 
gamle skure mm. i gården blev revet ned, 
således at butikken fik en pæn facade og 
parkeringsplads ud mod den nye amtsvej. 

Hyppige uddelerskift

I 1969 skiftede foreningen igen uddeler. 
Ole Brandt Børgesen fik en stilling som 
uddeler i Aarsdale Brugsforening. Det 
blev kommis i Østerlars Brugsforening, 
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Orla V. Sonne, der blev antaget som ny 
uddeler, og uddelerskiftet fandt sted 11. 
november 1969.

Foreningen kom nu ind i hyppigere ud-
delerskift i de følgende år, helt frem til 
lukningen. De unge uddelere søgte væk 
igen fra de små foreninger, de så ikke no-
gen fremtid i dem. Orla V. Sonne sagde 
allerede i 1972 sin stilling op for at flytte 
til Aarsballe Brugsforening, hvor han var 
blevet ansat som uddeler fra 1. juni 1972. 
Det blev kommis i Tune Brugsforening på 
Sjælland, Tommy Kristensen, der blev an-
taget som ny uddeler fra 1. juli 1972, så 
Orla Sonne var ansvarlig uddeler i både 
Aarsballe og Poulsker Brugsforening i 
juni måned. Fra 1. september 1979 var 
Tommy Kristensen så blevet ansat i 
Kvickly Rønne, og havde derfor sagt sin 
stilling som uddeler op. Igen måtte besty-
relsen ud at finde en ny uddeler. Det blev 
kommis Bent Christiansen, der blev den 
foretrukne blandt tre ansøgere. Han til-
trådte 1. september 1979. Men i 1981 var 
den gal igen. Bent Christiansen var blevet 
ansat som uddeler i den nyopførte brugs-
forening i Rønne Syd, hvor han skulle til-
træde 1. august. Kommis Finn Bech blev 
ansat som ny uddeler og overtog posten 3. 
august 1981. Han blev således Poulsker 
Brugsforenings sidste uddeler, idet han 
passede jobbet frem til lukningen 31. 
august 1984. Meget fornuftigt var vedtæg-
terne i 1980 blevet ændret, således at med-
lemmerne ikke længere hæftede solida-
risk for foreningens forpligtelser.

Den endelige afvikling af foreningen

Som det gik for mange af de mindre butik-
ker i samfundet, således også for Poulsker 

Brugsforening. Op gennem 1970’erne be-
gyndte vanskelighederne at melde sig. 
Omsætningen steg voldsomt, men det var 
jo ikke nogen reel fremgang, det var blot 
priserne som steg. Men det gjorde om-
kostningerne også, ja, de steg hurtigere 
end indtjeningen kunne nå at følge med. 
De mange uddelerskift var også dyre for 
foreningen, og flere gange var bestyrelsen 
nødt til at tage af reservefonden for at have 
penge nok til at udbetale dividende til 
medlemmerne. Men stadig blev bestyrel-
sen ved med at holde fast ved dividenden, 
skønt det ikke skortede på forslag fra 
FDB’s side om at lave et dividendestop.

De sidste to år, før der blev vedtaget et 

dividendestop fra 1. februar 1980, havde 
bestyrelsen været nødt til at overføre mere 
end 66.000 kr. fra reservefonden, for at 
have nok til dividendeudbetaling. Det er 
altid nemt at være bagklog, men brem-
serne skulle nok have været slået i meget 
tidligere. Selvom det nok ikke havde æn-
dret ved den endelige lukning, men blot 
udskudt lukningen i nogle få år. Det var jo 
hele udviklingen i samfundet som sådan, 
der lukkede foreningen. Handelen blev 
lagt i de store butikker i byerne, hvor va-
reudbuddet var stort, og hvor priserne var 
i bund. De sidste par år raslede omsætnin-
gen nedad så stærkt, at der hvert år var 
underskud, og det kunne selvfølgelig ikke 

Luftfoto af Poulsker Brugsforening 1949. Foto Sylvest Jensen. Det Kongelige Bibliotek.
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fortsætte. Det er jo almindelig hovedreg-
ning i handelsskolen, hvor mange år man 
kan køre en forretning med røde tal på 
bundlinjen. Bestyrelsen besluttede da at 
rette henvendelse til nabobrugserne, Sno-

gebæk og Pedersker, om en eventuel sam-
menlægning med disse foreninger, men 
fra begge steder blev det mødt med et nej 
tak. Så fornuftigt nok valgte bestyrelsen at 
indkalde til en ekstraordinær generalfor-

samling, med det ene punkt på dagsorde-
nen, at lukke butikken og nedlægge for-
eningen.

Den første generalforsamling blev af-
holdt 16. juli 1984. Den næste generalfor-
samling 6. august 1984, og på begge gene-
ralforsamlinger blev det vedtaget at ned-
lægge foreningen. Der blev valgt et likvi-
dationsudvalg, som kom til at bestå af 
følgende: Gårdejer Aage Ipsen, Lillegård, 
gårdejer Hans Andreas Funch, Degne-
gård. Fru Merethe Koefoed, Bækkegård, 
distriktskonsulent Niels Otto Dam fra 
FDB Rønne afdeling. Merethe Koefoed, 
Bækkegård blev formand for udvalget, 
hvis opgave det var at afvikle det hele på 
bedste måde, hvilket de da også gjorde så 
godt, at der blev et lille overskud. Restva-
relageret overtog brugsen i Rønne Syd for 
34.400 kr., og ejendommen blev solgt pr. 
1. oktober 1984. En epoke i Poulsker Sogn 
var slut. Sognet havde dog stadig Snoge-
bæk Brugsforening.

Poulsker Brugsforenings sidste åbningsdag 31. august 1984. Foto H.V. Jørgensen. BM.

Formænd

Sognerådsformand Janus Rohmann, 
 Axelhus, 1910-1914
Gårdejer Adolf Koefoed, Bækkegård, 
 1914-1916 
Gårdejer Johan Johansen, Tjørnebygård,
  1916-1918
Ludvig Kofoed, Møllehuset, 1918-1920
Gårdejer August Marcker, Store Kirkebo-

gård, 1920-1922
Gårdejer Hans Andreas Marcher, Spidse-

gård, 1922-1924
Hans Andreasen, Tornely, 1924-1927
Johannes Hansen, Enghøj, 1927-1931
Gårdejer Jens Peter Jensen, Store 
 Pilegård, 1931-1931

Gårdejer Hans Andreas Marcher, Spidse-
gård, 1931-1933

Gårdejer Jens Edvard Dam, Dammegård, 
1933-1939

Gårdejer Conrad Ibsen, Sommergård, 
 1939-1946
Avlsbruger Axel Koefoed, Møllehuset, 
 1946-1967
Gårdejer Hans Conrad Munch, Skrokke-

gård, 1967-1971
Avlsbruger Martin Jensen, Tophjem, kon-

stitueret, 1971-1972, valgt 1972-1979
Gårdejer Aage Ipsen, Lillegård, 
 1979-1984

Uddelere

Jens Peter Sommer, 1911-1916
Ludvig Lintrup Holm, 1916-1922
Janus Pedersen, 1922-1928
Henrik Torp Hansen, 1928-1963
Ole Brandt Børgesen, 1963-1969
Orla Sonne, 1969-1972
Tommy Kristensen, 1972-1979
Bent Christiansen, 1979-1981
Finn Beck, 1981-1984
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Den 30. januar 1911 afholdtes der et møde 
på Hotel Gudhjem, hvor det blev vedtaget 
at oprette en Brugsforening for Gudhjem 
og Omegn. Omkring 90 personer under-
skrev og tilsluttede sig ideen. Der blev der-
for nedsat et udvalg, som kom til at bestå 
af syv personer, som skulle arbejde videre 
med ideen. Udvalget kom til at bestå af 
postmester Jensen, bagermester P. A. 
Thornberg, træskomager Hansen, fi ske-
handler Kristian Poulsen, alle Gudhjem, 
samt Michael Peter Grønbech, 12. vdg. 
Tornegård, Østerlars, Alfred Michael Pe-
dersen, 5. slg. Nørregård, Østerlars og avls-
bruger N. Andersen, Melsted.

Den 22. februar 1911 afholdtes den stif-
tende generalforsamling. Udvalget havde 
indhentet tre tilbud på et udsalgssted. Det 
ene var fra mølleejer Chr. N. P. Kullmann. 
Det andet var fra savskærer Jensen, og det 
tredje var fra købmand Hans Gram, Gud-
hjem. Det blev enstemmigt vedtaget, at 
bestyrelsen skulle forhandle med købmand 
Gram og eventuelt modtage tilbuddet på 
hans ejendom med forretningslokaler, på 
de bedst mulige vilkår. De udarbejdede 

vedtægter blev også godkendt. En besty-
relse blev valgt. Den kom til at bestå af 
disse fem personer: 

Mølleejer Christian N. P. Kullmann
Gårdejer Michael Peter Grønbech,
  12. vdg. Tornegård, Østerlars
Gårdejer Alfred Michael Pedersen,
  5. slg. Nørregård, Østerlars
Fiskehandler Kristian Poulsen
Jens Mogensen

Som revisorer valgtes Kristian Thorn, 
Søvang og bagermester Peter Andreas 
Thornberg, Gudhjem.

Dagen efter blev der holdt bestyrelses-
møde, hvor man konstituerede sig med fi -
skehandler Kristian Poulsen som formand 
og mølleejer Christian N. P. Kullmann 
som forretningsfører. Man blev også enige 
om at formanden, Kristian Poulsen, og 
gårdejer, Alfred Pedersen Nørregård, skul-
le tage til Østermarie Brugsforening, for at 
tage en snak med formanden der, skolelæ-
rer Carl Hansen, som samtidig også var 

FDB’s kredsrepræsentant på Bornholm, 
for at høre lidt om, hvordan man greb sa-
gen rigtigt an, og hvordan kontrakten med 
uddeleren skulle udformes.

Butikslokaler

Forhandlingerne med Hans Gram om at 
leje lokalerne tog man fat på med det sam-
me, og i dagene fra den 2. til 7. marts 1911 

Gudhjem og Omegns Brugsforening 
1911 - og stadig i god gænge
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førtes nogle intense forhandlinger mellem 
bestyrelsen og købmand Gram, der endte 
med, at bestyrelsen 7. marts 1911 under-
skrev en lejekontrakt, som gik ud på, at 
Gudhjem og Omegns Brugsforening skul-
le leje stuelængen samt nogle rum af køb-
mand Gram for 600 kr. årligt samt et beløb 
på 50 kr. for elforbrug og 30 kr. for brug af 
telefon. Derudover aftaltes det, at brugsfor-
eningen, hvis man senere ville købe hele 
ejendommen, som man fi k forkøbsret til, 
skulle betale 25.500 kr. for det hele. For-
købsretten på ejendommen var gældende i 
fem år. Den 7. marts 1911 oprettedes også 
en kontrakt mellem købmand Gram og 
Gudhjem og Omegns Brugsforening, som 
drejede sig om de forpligtelser og rettighe-
der, der var gældende mellem Gram som 
uddeler og foreningen. Disse kontrakter 

tog formanden og Hans Gram til Svaneke 
med for at få juridisk bistand til at få ren-
skrevet og ordnet papirerne til underskrift. 
Den 18. og 20. marts 1911 blev kontrak-
terne underskrevet sammen med et lånebe-
vis fra Bornholms Låne- og Diskontobank 
i Rønne, på et lån foreningen havde opta-
get på 10.000 kr. Det blev bestemt, at for-
eningen skulle overtage butikken 1. april 
1911. Det blev også vedtaget at løse køb-
mandsbevilling (næringsbrev) for forenin-
gen fra starten.

Den 1. april 1911 overtog så Gudhjem og 
Omegns Brugsforening købmand Hans 
Grams ejendom og begyndte sit virke i 
byen, til glæde og gavn for medlemmer og 
alle andre kunder, og med Gram som ud-
deler. På overtagelsesdagen var foruden 
bestyrelsen også inviteret formanden og 

uddeleren fra Østermarie Brugsforening, 
skolelærer Carl Hansen og Andreas Jen-
sen, for at disse kunne være behjælpelige 
med optællingen og sige god for varelage-
ret, som brugsen overtog af Hans Gram. 
Til at røgte hvervet som regnskabsfører 
havde man valgt postmester Jensen, og til 
at være kasserer blev formanden, fi ske-
handler Kristian Poulsen valgt. Det blev 
også vedtaget, at forretnings- og regn-
skabsfører hver skulle have ½ % af omsæt-
ningen i årlig løn. Kassererens løn skulle 
derimod først ansættes, når året var gået.

Så tog da brugsforeningens ansatte, både 
de folkevalgte og personalet, fat på arbej-
det. Der opstod dog hurtigt problemer med 
regnskabsføreren, idet han mente, at han 
fi k alt for lidt for sit arbejde. Efter hans me-
ning blev der lagt alt for meget arbejde over 
på ham. I løbet af april blev det drøftet i 
bestyrelsen, om der kunne bevilges mere i 
løn til ham. Det mente bestyrelsen ikke at 
der kunne, så 15. maj 1911 frasagde post-
mester Jensen sig hvervet og bad om, at 
bøgerne blev afhentet hos ham. Samme 
dag overtog forhenværende bagermester 
Peter Andreas Thornberg posten som 
regnskabsfører.

På et bestyrelsesmøde 20. januar 1912 
blev kassererens løn sat til 50 kr. årligt. 
Den første opvejning af lageret foregik 1. 
februar 1912. Foreningens første regn-
skabsår gik altså fra 1. april 1911 til 1. fe-
bruar 1912. Omsætningen havde været på 
ca. 30.000 kr. og der blev udbetalt 8 % i 
dividende til medlemmerne. Slet ikke så 
dårlig en start.

Den 1. april 1912 gik man i Danmark 
over til et nyt målesystem. De gamle må-
leenheder som pund, alen og pot forsvandt. 
Nu skulle det hele måles i meter, kilo og 

Gudhjem Brugsforenings første adresse fra 1911 til 1918. Det er købmand Grams køb-
mandsforretning, Brøddegade, i 1920’erne, efter at den igen blev drevet af Gram som 
privatejet købmandsbutik. Gram havde været brugsuddeler i alle årene fra 1911-1918. 
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liter. I den anledning købte Gudhjem 
Brugsforening nye måleenheder af køb-
mand Smidt i Svaneke, som havde udsalg 
af disse forskellige målekar for staten. Man 
erhvervede et sæt litermål af kobber og et 
sæt af aluminium samt et sæt hektoliter-
mål. Nye tider var kommet til Bornholm. 
Den 15. april 1912 købte foreningen kaf-
femøllen af Hans Gram for 400 kr. På ge-
neralforsamlingen den 26. februar 1914 
vedtoges nogle få ændringer og omredige-
ringer af vedtægterne, der blev trykt 400 
stk. Det kostede hele 21 kr.

Udsalget flyttede til nye lokaler

Gudhjem og Omegns Brugsforening vir-
kede i disse lejede lokaler hos Hans Gram, 
og med ham som uddeler, i de næste år. 
Foreningen havde jo en femårig lejekon-
trakt med Gram. Da de fem år var gået, 
fortsatte foreningen med at leje lokalerne 
på de samme betingelser. I 1917 skete der 
imidlertid det, at Håndværkerforeningen 
og Afholdsforeningen i fællesskab købte 
købmand Brandts forretning og bygninger. 
Uddeler Hans Gram havde også ytret øn-
ske om igen at blive selvstændig og havde 
fået lavet en aftale om at leje nogle af 
Brandts gamle bygninger. Uddeler Gram 
spurgte nu Brugsforeningen, om man var 
villig til at købe hans bygninger, som de jo 
havde forkøbsret på, eller om man eventu-
elt i stedet for ville leje de ledige lokaler af 
Håndværkerforeningen og Afholdsfor-
eningen. For at få afklaret medlemmernes 
holdning til dette spørgsmål, blev der ind-
kaldt til en ekstraordinær generalforsam-
ling 1. december 1917. Bestyrelsen mente 
ikke at kunne anbefale generalforsamlin-
gen at købe Grams ejendom på grund af de 

dårlige forhold, der var i anledning af Før-
ste Verdenskrig med varemangel og usik-
kerhed i pengeforholdene. Efter at forman-
den havde redegjort for forholdene i øvrigt, 
blandt andet at vedtægterne i så fald måtte 
ændres, hvis foreningen skulle købe 
Grams ejendom, idet foreningen så skulle 
ud og optage betydelig større lån. Medlem-
mernes solidariske ansvar skulle også sæt-
tes op fra 100 kr. til 200 kr. pr. medlem. 
Der blev derefter foretaget en afstemning 
om følgende spørgsmål:

Pkt. 1. Skulle foreningen fortsat leje 
Hans Grams bygninger?

Pkt. 2. Skulle foreningen købe hele byg-
ningskomplekset af Hans Gram?

Pkt. 3. Skulle foreningen tage imod til-
buddet om at leje tidligere købmand 
Brandts forretning, med kælder og pak-
hus af de nuværende ejere, nemlig Hånd-
værkerforeningen og Afholdsforeningen i 
Gudhjem? 

Med meget stort stemmeflertal blev det 
vedtaget, at foreningen skulle tage imod 
tilbuddet om at leje tidligere købmand 
Brandts ejendom. Håndværkerforeningen 
og Afholdsforeningen havde nedsat et byg-
geudvalg, og med dette udvalg førte for-
eningen forhandlinger om en lejekontrakt 
for brugen af de tidligere købmandsbyg-
ninger. Den 12. december 1917 blev der 
underskrevet en lejekontrakt. Et af de 
punkter, som er værd at nævne, er punkt. 
2, hvor brugsforeningen forpligter sig til 
ikke at handle med spiritus. Det skulle vise 
sig senere at føre til mange bryderier. Le-
jemålet skulle gælde fra 1. april 1918.

Uddelerskifte

Pladsen som ny uddeler blev opslået ledig. 

Der indkom 14 ansøgninger og bestyrelsen 
valgte »Filialbestyrer Hansen fra Bodil-
sker«. Han var filialbestyrer og ansat i fir-
maet P. Berg i Nexø, som havde en filial-
butik i Stenseby, der hvor senere Stenseby 
Brugsforening havde til huse. På general-
forsamlingen 9. februar 1918 vedtog for-
samlingen enstemmigt at ændre navnet på 
Brugsforeningen til »Gudhjem og Omegns 
Handelshus.«

På et møde 5. november 1925 vedtog be-
styrelsen at indmelde foreningen i den af 
FDB oprettede »Revisions- og Konsulent-
tjeneste« fra 1. januar 1926.

Årene mellem Første og  
Anden Verdenskrig

På generalforsamlingen 4. februar 1926 
blev der fra beboerne i Melsted rettet en 
forespørgsel om, hvorvidt det var muligt at 
lægge en filial af Brugsforeningen i Mel-
sted. Formanden, Chr. Poulsen, mente ikke 
det for nærværende var muligt at efter-
komme ønsket, men at det muligvis senere 
kunne lade sig gøre. På et bestyrelsesmøde 
24. marts samme år besluttede bestyrelsen 
at oprette en varetur til beboerne i Melsted 
i stedet for den ønskede butiksfilial, idet 
uddeleren i mellemtiden havde anskaffet 
sig en lastbil til brug i det daglige arbejde. 
Man vedtog også at betale det halve af af-
giften til en telefon nede i Melsted, således 
at medlemmerne kunne indtelefonere de-
res ordre til Brugsforeningen og senere få 
leveret varerne. Hvor og hos hvem denne 
telefon blev installeret, meddeles der ikke 
noget om.

I mellemkrigsårene bestod en stor andel 
af foreningens omsætning, foruden butiks-
varer, også af grovvarer. Det var især han-
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del med brændsel, såsom kul og brænde, 
der var betydelig. Også handel med cement 
var ret omfattende. Den 17. december 1922 
meddelte formanden således på et besty-
relsesmøde, at der var indkøbt en skibslast 
kul på ca. 60 tons, som ville komme til 
Gudhjem Havn og blive losset. Endvidere 
meddelte han, at skipper Carlsson fra 
Brantevik i Sverige havde lastet 60 rum-
meter brænde, og de forventedes snarest. 
Det drejede sig både om birkebrænde som 
brændsel, men også ellebrænde, som blev 
brugt i store mængder i de mange silderø-
gerier, der dengang fandtes i Gudhjem. 
Handelen med brændsel og cement blev 
betydeligt udvidet i disse år, idet forenin-
gen også leverede disse varer til både 
Østerlars og Rø Brugsforeninger. I 1929 og 
1930 havde der således været omkring 20 
fartøjer hvert år i Gudhjem Havn med va-
rer til foreningen. Det gav både en god om-
sætning og indtjening til foreningen, men 
også arbejde på havnen ved losning. I 1931 
gik det dog galt, for de forskellige erhverv 
mærkede til begyndende krisetider, og 
samme år slog fiskeriet fuldstændigt fejl. 
Det år havde foreningen fået købt lidt rige-
ligt med ellebrænde, som de ikke fik solgt 
til fuldt pris. Det gik ud over fortjenesten 
det år.

I 1932 meddelte uddeler H. P. Hansen, at 
han havde købt forretning i Aarhus og der-
for gerne ville løses fra sin kontrakt til 1. 
januar 1933. Bestyrelsen averterede stillin-
gen ledig. Det blev kommis Carl Hansen 
fra Rø Brugsforening, der fik stillingen 
som uddeler fra 1. januar 1933.

I 1936 fejrede foreningen sit 25 års jubi-
læum med en fest på Afholdshotellet 3. 
april. Her var mødt ca. 180 medlemmer 
samt indbudte gæster til en festlig aften. 

Gæsterne vil jeg ikke remse op her, det var 
foruden medlemmerne de samme personer 
fra toppen af Brugsforeningsbevægelsen 
på Bornholm der mødte, hver gang der var 
noget at fejre. Den musikalske underhold-
ning stod Herman Pedersen, Østermarie, 
for.

Anden Verdenskrig og  
efterkrigsårene

Så kom Anden Verdenskrig med vareman-
gel og rationeringer på mange varer. Om-
sætningen faldt som følge af alle disse be-
sværligheder. Også turiststrømmen svig-
tede. I 1941 forlængede foreningen kon-
trakten om leje af butikken med ejerne i 
yderligere fem år. 

På generalforsamlingen 18. februar 
1950, blev forhenværende bagermester og 
senere sparekassebestyrer Peter Andreas 
Thornberg hyldet af forsamlingen og ud-
nævnt til foreningens første og eneste 
æresmedlem. Han havde, på forskellige 
poster, udført et langt og trofast arbejde for 
Brugsforeningen i næsten 40 år. Historien 
er lang, men en fortælling som fortjener at 
blive fortalt. Peter Andreas Thornberg 
startede som revisor i 1911, men overtog 
15. maj samme år posten som regnskabs-
fører med dags varsel efter postmester Jen-
sen, som ikke ville fortsætte, og Thornberg 
tog straks fat på sit virke. Peter Andreas 
Thornberg var foreningens regnskabsfører 
i mere end 35 år, nemlig til 1. januar 1947. 
De første to år var Thornberg »blot« ansat 
som regnskabsfører, men på generalfor-
samlingen 26. februar 1914 blev han tillige 
valgt ind i bestyrelsen, og som bestyrelses-
medlem sad han helt frem til 18. februar 
1950. Fra 15. maj 1914 blev han tillige valgt 

som foreningens forretningsfører. Denne 
post bestred han frem til 1. januar 1947. Så 
det har været en mand med indsigt i Brugs-
foreningens sager, der gennem alle de 
mange år virkede på bedste måde. Så det 
var vel helt fortjent, at generalforsamlin-
gen den dag, 18. februar 1950, da Peter 
Andreas Thornberg holdt op som bestyrel-
sesmedlem, udnævnte ham som forenin-
gens første og eneste æresmedlem.

I det næste årti gik det yderligere fremad 
for foreningen. Bestyrelsen drøftede flere 
muligheder for at skaffe mere plads til for-
retningen, som var ved at sprænge alle 
rammer. Der blev drøftet forlængelse og 
ændring af den nuværende kontrakt, men 
også fraflytning til andre lokaler. Ved ge-
neralforsamlingen i 1960 var der indbudt 
en konsulent fra FDB. Han skulle redegøre 
for Brugsforeningens fremtidsmuligheder. 
Uddeler Carl Hansen berettede om de for-
skellige egnede ejendomme, der var blevet 
set på. Foreningen var blevet tilbudt at 
købe ejendommen lige overfor i Brødde-
gade og indrette den til butik. Forsamlin-
gen gav bestyrelsen mandat til at arbejde 
videre med købet.

Uddelerskifte og fremgang  
for foreningen

Efter en større omlavning blev den nye bu-
tik taget i anvendelse i 1963, blandt andet 
med en tidssvarende viktualieafdeling. 
Der blev også det år indført kontant beta-
ling. Uddeler Carl Hansen sagde sin stil-
ling op til fratrædelse 1. januar 1971. Der 
kom otte ansøgninger til den nye stilling, 
og ud af dem valgte bestyrelsen uddeler 
Finn Winberg fra Listed Brugsforening 
som ny uddeler fra 1. januar 1971.
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Efter uddelerskiftet skete der en rivende 
udvikling for foreningen. Der blev ændret 
både på det bygningsmæssige område, og 
der blev udskiftet til nyt og mere moderne 
butiksinventar. Bl. a. kom der nye køle- og 
frysediske og nyt grøntinventar. I det første 
år efter uddelerskiftet steg omsætningen 
med hele 40 % og havde nu passeret de to 
mio. kr. Og omsætningen fortsatte med at 
stige i de følgende år. Det fik bestyrelse og 
uddeler til at tænke i nye baner. Skulle man 
udvide den bestående butik, eller skulle 
man se sig om efter en byggegrund, hvor 
der kunne bygges en ny, moderne og større 
butik. Det kunne alligevel ikke blive til an-
det end små udvidelser i den bestående 
butik, det tillod pladsen ikke. De moderne 
tider med selvbetjening medførte, at plad-
sen i Gudhjem Brugsforening blev for lille, 
især om sommeren med de mange turister.

Nyt byggeri oven over byen

På generalforsamlingen i 1977 fremlagde 
bestyrelsen planer om at købe en bygge-
grund oven over byen, der hvor tidligere 
Markmanns gartneri havde ligget. Grun-
den blev købt, et areal på 6.000 m2. Her var 
plads til at opføre en stor, moderne brugs-
forening. Men byggeriet kom aldrig i gang 
af forskellige grunde, bl.a. blev man efter-
hånden klar over, at Gudhjems udvidelse 
snarere gik i den modsatte retning, mod 
Melsted, og dels gjorde tidernes ugunst det 
ikke rigtig muligt at give sig i kast med så 
stort et nybyggeri.

I 1980 blev bygningen i Brøddegade 34 
sat til salg, skønt man endnu ikke var be-
gyndt på noget nyt byggeri. Der skulle da 
også gå nogle år, inden planerne blev rea-
liseret. I 1983 lejede Brødrene Peter og 

Brøddegade hvor Gudhjem Brugsforening havde til huse fra 1918 til 1963. Brugsfor-
eningen lejede sig fra 1918 ind i købmand Brandts ejendom, som da var overtaget af 
Haandværker- og Afholdsforeningerne i Gudhjem. Postkort, 1920’erne. På det nederste 
billede ses brugsforeningens beliggenhed også i Brøddegade fra 1963 til den flyttede 
oven over Gudhjem i 1987.
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Thorkild West 1. og 2. etage af bygningen 
i Brøddegade, og Peter Westh fik forkøbs-
ret på bygningen. Men så pludselig tog be-
styrelsen en rask beslutning, og i 1986 
købte de en større hjørnegrund på hjørnet 
af Melstedvej og Jernkåsvej. Da alle for-
maliteter var i orden og byggetilladelse 
givet, begyndte byggeriet i august 1986 af 
en stor, moderne brugs på grunden. Byg-
geriet skulle stå færdigt til april 1987. Byg-
geriet blev en del forsinket på grund af 
vintervejret, hvor tømmeret på den ene fløj 
væltede. Men på trods af disse forsinkelser 
nåede den nye bygning at blive færdig som 
planlagt, inden turisterne ankom i somme-
ren 1987.

Tirsdag 28. april 1987 drejede uddeler 
Finn Winberg nøglerne om for sidste gang 
i den gamle butik, midt på den stejle bakke 
i Brøddegade. Som en indskudt bemærk-
ning, kan jeg fortælle, at de dygtige chauf-
fører hos vognmandsfirmaet Ole Holm, 
som havde al udkørsel af varer til de born-
holmske brugsforeninger fra FDB’s afde-
ling i Rønne, blev glade over, at de ikke 
længere skulle ned med varer til forretnin-
gen i Brøddegade. Det krævede sin mand, 
at få den store lastbil ned ad bakken, og 
derefter bakke op i gården til bagbutikken 
og få læsset varerne af på rampen.

Nå, men derefter blev der travlhed med 
at få flyttet varerne fra den gamle butik og 
op i den ny, samtidig med at nye varer kom 
i store mængder, som også skulle på plads. 
Men alt lykkedes, og onsdag aften blev der 
holdt reception for en indbudt kreds, som 
kunne konstatere, at Gudhjem Brugsfor-
ening havde fået en ny og flot forretning, 
som stod klar til at modtage kunderne på 
bedste vis. Torsdag 30. april 1987 gik for-
eningen ind i en ny æra og åbnede denne 

flotte selvbetjeningsbutik for kunderne, 
endda med et halv hundrede parkerings-
pladser foran bygningen. Det var borgme-
ster Harald Kjøller, der klippede snoren 
over, og erklærede Brugsen for åbnet. Den 
1. maj samme år købte brødrene Westh 
bygningerne nede i Brøddegade.

Op gennem 1990’erne og videre ind i det 
ny århundrede fortsatte Gudhjem Brugs-
forening med at fungere på en måde, som 
både ledelse og kunder kunne være tilfred-
se med. Allerede fra 1. marts 1991 blev 
foreningen tilsluttet FDB’s ny kæde for 
mindre brugsforeninger over hele landet. 
Den ny kæde, som fik navnet Dagli’ Brug-
sen, fungerede og fungerer stadig med et 
godt samarbejde mellem FDB og internt 
mellem de små brugser her på Bornholm. 
Et samarbejde der både gælder det rekla-
memæssige samt det regnskabs- og forret-
ningsmæssige.

Den 1. januar 1996 havde Finn Winberg 
været uddeler i Gudhjem Brugsforening i 
25 år. Dagen blev behørigt fejret, som så-
dan en begivenhed skal fejres. Et for begge 
parter godt samarbejde gennem 25 år, hvor 
det ikke mindst skyldtes Finn Winbergs 
utrættelige og dygtige ledelse, måske især 
ved og efter udflytningen af forretningen 
op oven for byen. Under hans ledelse steg 
omsætningen stadig, og der måtte hele ti-
den udvides og skabes fornyelse med hen-
syn til inventar mm. I 1999 blev der således 
foretaget en større tilbygning, som forøge-
de butiksarealet med yderligere 160 m2.  

Den 30. juni 2003 stoppede uddeler Finn 
Winberg som uddeler i Gudhjem Brugsfor-
ening efter 32 års godt og solidt arbejde. Et 
arbejde som både Gudhjem Brugsforening, 
kunderne og Finn Winberg og hans hustru 
Ingrid kunne være tilfredse med. Et ar-

bejde som for en stor del er årsag til, at 
Gudhjem Brugsforening i dag er en særde-
les vel konsolideret forening. Som ny ud-
deler blev antaget butiksassistent Christian 
Jentszch, som da var ansat i Svaneke 
Brugsforening. Han tiltrådte 1. juli 2003.

I 2011 fejrede Gudhjem og Omegns 
Brugsforening sit 100 års jubilæum. I den 
anledning blev der udgivet et lille jubilæ-
umsskrift skrevet af Svend Torben Jensen, 
Gudhjem. Det giver en historisk fremstil-
ling af brugsens historie, både i tekst og 
billeder. En stor del af historien i denne 
bog er hentet fra dette jubilæumsskrift.

Vi må håbe og tro på, at Dagli’ Brugsen 
i Gudhjem fortsat vil bestå, til glæde for de 
fastboende i området, såvel som for de 
mange turister, der hvert år besøger for-
retningen og er med til at holde liv i den.

Formænd

Fiskehandler Christian Poulsen, 
 1911-1943
Julius P. Christiansen, 1943-1945
Røgeriejer Niels Hansen, 1945-1951
Arbejdsmand Hilgart Aarestrup, 
 1951-1970
Knud Villy Andersen, 1970-1983
Anker Jensen, 1983-1994
Arne Lemvig Pedersen, 1994-2005
Jane Jensen, 2005-

Uddelere

Hans Gram, 1911-1918
H. P. Hansen, 1918-1933
Carl Hansen, 1933-1971
Finn Winberg, 1971-2003
Christian Jentzsch, 2003-
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Allerede i 1892 var der stærke kræfter i 
gang for at få dannet en »Forbrugsfore-
ning« i Østerlars Sogn. Der blev indkaldt 
til møde hos Hansen, Solbakke, hvor for-
manden for Østermarie Brugsforening, 
skolelærer Carl Hansen, også ville være 
tilstede for at fortælle og give gode råd om 
oprettelse af en brugsforening. Man var 
nået langt med planerne, men af grunde vi 
i dag ikke kender, blev det alligevel ikke 
til noget. Der skulle gå næsten 20 år før 
planerne igen blev aktuelle. Det kan un-
dre, hvorfor beboerne i Østerlars var så 
længe om at komme i gang, når nabosogne 
og andre små samfund rundt om dem for 
længst havde fået deres brugsforeninger. 
Men, mon ikke det skyldtes den magtful-
de og karismatiske ejer af købmandsgår-
den Nybro, Laurits Kofoed? Købmands-
gården blev forpagtet ud til Skat Møller i 
1905. Han overtog ejendommen efter en 
brand i 1910. 

28. november 1910 blev der på initiativ
af Husmandsforeningen i Østerlars ind-
kaldt til et orienterende møde på 7. vdg. 
Ødegård, for at lodde stemningen angå-

ende en brugsforening i Østerlars. Øde-
gård var på det tidspunkt fattiggård i sog-
net, og der var en mødesal, som blev brugt 
af sognet ved større sammenkomster. Igen 
havde man indviteret skolelærer Carl Han-
sen fra Østermarie Brugsforening til at 
komme og give gode råd og vejledning. 
Denne gang gik det bedre. Ved en afstem-
ning blev der afgivet 35 stemmer for, og 
kun to stemmer imod at oprette en brugs-
forening.

Der blev selvfølgelig nedsat et udvalg, 
der skulle arbejde videre med sagen, og 
samtidig foretage en foreløbig, ikke bin-
dende tegning af medlemmer. Dette ret 
store udvalg kom til at bestå af følgende:

Møllejer Adolf Kristian Kure, 
 Højagre Mølle
Peter Christian Larsen, 25. slg. 
 Glaseregård
Hans Pedersen, Møllehuset
Hans Hartvig, 5. slg. Pc. Lykkelund 
Hans Andreas Olsen 33. slg. 
 Søndergård

Magnus Jensen, Lehnsbjerg
Mads Peter Nielsen, 9. vdg. 
 Vestergård
Gartner Julius Mogensen, 2. vdg. pc. 
H. Funch, 23. slg. pc. 
Emil Jensen, Studeby
Svend Pedersen

Udvalget mødtes igen 16. december 1910 
på Ødegård, hvor listerne med tegning af 
de midlertidige medlemmer blev forelagt. 
Ud fra disse lister blev det vedtaget at ind-
kalde til et offentligt møde på Ødegård 28. 
december 1910. Den dag blev der også 
nedsat et underudvalg bestående af Mads 
Peter Nielsen, 9. vdg. Vestergård, Adolf 
Kristian Kure, Højagre Mølle og Hans Pe-
dersen, Møllehuset. Disse tre personer 
skulle forhandle med købmand Skat Møl-
ler, Nybro Købmandshandel, om at over-
tage hans ejendom til brug for brugsfor-
eningen. Ejendommen med forretning var 
28. november 1910 nedbrændt ved en vold-
som brand.

På mødet var udvalget derfor enige om 

Østerlars 
Brugsforening fra 1910 
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at fortsætte arbejdet, men nu med at tegne 
bindende medlemskab, samt få udarbejdet 
et udkast til vedtægter for den kommende 
forening. Der skulle indkaldes til en stif-
tende generalforsamling. Den blev afholdt 
på salen på Ødegård 28. januar 1911, hvor 
udvalget redegjorde for deres arbejde. Der 
var til dato forudindtegnet 120 medlem-
mer. Ved en afstemning blev det enstem-
migt vedtaget at starte en brugsforening i 
Østerlars. Det forelagte udkast til vedtæg-
ter blev vedtaget, og det blev besluttet, at 
der skulle vælges en bestyrelse på fem 
medlemmer:

Hans Pedersen, 37. & 38. slg. pc.,
  Møllehuset
Jens Kofoed Maegaard, 17. slg.
 Strandbygård
Adolf Kristian Kure, 16. slg. pc. 
 Højagre Mølle 
Andreas Dam, 9. slg. Hullegård
Kristian Peter Ipsen, 7. slg. 
 Fløjlegård

 

Til foreningens revisorer valgtes: Jens 
Kristian Dam, 41. slg. Store Spagergård og 
Carl Christian Kjøller, 18. slg. Strandby-
gård. Samtidig blev det pålagt bestyrelsen 
at indmelde foreningen i FDB og at lade 
trykke vedtægterne i så mange eksempla-
rer, at hvert medlem kunne få et eksemplar.

Det første bestyrelsesmøde blev afholdt 
på Møllehuset 8. februar 1911. Der forelå 
tilbud fra Skat Møller, Nybro, om at han 
var villig til at sælge ejendom, jord og byg-
ninger for 45.000 kr. Alternativt at udleje 
butik, lager og kælder, samt opføre bebo-
else til uddeleren for en årlig leje af 2.400 
kr. Dette tilbud anså bestyrelsen for helt 

uantageligt, og man anså en videre for-
handling med Skat Møller som menings-
løs, med mindre han kom med en betrag-
telig nedsættelse af prisen, og det gjorde 
han ikke.

Foreningen køber grund

Murermester Janus Ipsen fra Hasle var 
også kommet tilstede for at forelægge teg-
ninger, beskrivelse og konditioner for en 
ny bygning, der skulle indeholde butikslo-
kaler og bolig for uddeleren. Handelskom-
mis Kristian Th. Pedersen fra Rønne var 
efter opfordring kommet til stede, og efter 
forhandling var han villig til at overtage 
pladsen som uddeler, når bygningerne stod 
færdige, formentlig sidst på sommeren 
1911.

Bestyrelsen skulle også forhandle om 
køb af byggegrund med Vilhelm Møller 
ved Nybro, »ved landevejen øst for De 
Blindes Hus«. Der skal man vistnok være 
lidt lokalkendt for at finde ud af hvor det 
var. Brugsforeningen købte arealet 13. 
marts 1911 af Vilhelm Møller. Selve skø-
det findes ikke, men en afskrift i forhand-
lingsprotokollen lyder således:

»Undertegnede ærklærer herved med 
Navns Underskrift, at jeg sælger og tilskø-
der til Østerlars Brugsforening et Stykke 
Jord beliggende øst for de blindes Hus, 
mellem Amtslandevejen og Gamlevælde-
vejen af 16. Selvejergaards Parcel Matr. 
21d. Areal 50 Alen fra Skellet i Vest og Øst 
efter, samt i Nord og Nordøst til Banelini-
en. Størrelse ca. 2500 Kvadratalen til en 
Pris af 20 Øre pr. Kvadratalen. Brugsfor-
eningen har Ret til at købe den mellem 
Brugsforeningen og Stationen beliggende 
Byggegrund til samme Pris. Sælgeren for-

pligter sig til at besørge den udstukket og 
fri at være for alle Hæftelser. Køberen be-
sørger Skøde. Købesummen udbetales til 
11. december 1911. Sælger: Vilhelm F. 
Møller. Køber: For Østerlars Brugsfor-
ening, Hans Pedersen, A. Kure, Chr. Ipsen, 
J.K.Maegaard, Andreas Dam«.

Senere beretninger fortæller, at som 
nærmeste nabo til brugsen var netop »De 
blindes Hus«. Der boede et par ældre men-
nesker som hed Hans og Line i et gammelt 
bindingsværkshus. De var meget dårligt 
seende, så derfor havde huset fået dette til-
navn. Så langt, så godt. Men der skulle jo 
også bygges, så bestyrelsen besluttede at 
udbyde byggeriet i licitation. Der skulle 
desuden spørges amtsvejinspektøren om 
tilladelse til at dække grøften til ud mod 
vejen mod syd.

Den 24. marts 1911 var der bestyrelses-
møde på Fløjlegård. Der var indkommet 
fire tilbud på opførelse af bygningen. Emil 
Jørgensen, Lysvang i Aarsballe skulle have 
11.890 kr., murermester Janus Ipsen i Has-
le 13.270 kr., H. Kofoed, Svaneke Savværk 
10.675 kr. og J. P. Kristensen, Hasle skulle 
have 10.042 kr. Det blev sidstnævnte der 
fik arbejdet. Men der skulle jo også penge 
til, så bestyrelsen fik et lån på 10.000 kr i 
Bornholms Laane og Discontobank i Røn-
ne til 4 ¾ % i rente. Det blev J. P. Kristen-
sen i Hasle, der skulle levere inventaret til 
butikken for 1.320 kr.

Den 20. juni 1911 blev der oprettet og 
underskrevet en kontrakt mellem Østerlars 
Brugsforening og kommis Kristian Th. 
Pedersen fra Rønne, som skulle være ud-
deler. Desværre findes kontrakten ikke, og 
der noteredes heller ikke i protokollen, 
hvornår han skulle tiltræde. Men vi må 
formode, at han har tiltrådt enten 1. juli el-
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ler 1. august 1911. Senere underskrives 
også et gældsbevis på 2.000 kr., som han 
måtte stille i kaution. 

Byggeriet skred godt fremad, men alli-
gevel kunne bygmesteren ikke overholde 
tidsfristen. Først 7. oktober 1911 blev der 
afholdt den endelige overleveringsforret-
ning af det færdige byggeri. Men selve bu-
tikken må have været færdig til brug tidli-
gere, idet Østerlars Brugsforening, ifølge 
en protokol over hvert enkelt medlems køb 
i foreningen, skulle være åbnet 9. august 
1911. Da er de første beløb indført i med-
lemsprotokollen. Men der skulle jo også 
penge til at købe varer for og til driften. 
Bestyrelsen måtte igen til Discontobanken 
i Rønne og låne yderligere, først 8.000 kr, 
senere 2.000 kr.

Vi skal også lige have med, at bestyrel-
sen havde konstitueret sig med Hans Pe-
dersen, Møllehuset som formand, Adolf 
Kure, Højagre Mølle som regnskabs- og 
forretningsfører og Andreas Dam, Hulle-
gård som kasserer. Disse tre personer ud-
gjorde forretningsudvalget i foreningen. 
Vi kender ikke omsætningen for det første 
halvårs regnskab, men det blev besluttet at 
give 8 % i dividende, så der må jo have 
været et overskud at dele ud af. Der med-
deles også, at der pr. 8. januar 1913 var til-
meldt 301 medlemmer.

Der er ingen tvivl om, at Østerlars 
Brugsforening var kommet godt fra start, 
og dygtigt ledet af en fornuftig bestyrelse 
og uddeler udviklede den sig til en god og 
driftig forening, som medlemmerne kunne 
være tilfreds med. Det viser også tilgangen 
af nye medlemmer tydeligt. I december 
1913 var medlemsantallet således på 364 
personer. I 1913 købte foreningen det styk-
ke jord øst for foreningens grund, som be-

styrelsen havde fået forkøbsret til af Vil-
helm Møller, Nybro. I 1913 besluttedes det 
også at være med til at betale halvdelen af 
udgifterne til at få anlagt et sidespor fra 
jernbanen ind til brugsforeningen, når den 
blev etableret. Udgifter i alt 7.500 kr. For-
eningen var også blevet indmeldt som an-
delshaver i Dansk Andels Cementfabrik, 
og der var etableret en ægkreds, hvor de 
indsamlede æg skulle leveres til Dansk 
Andeks Ægexport.

Udvidelser

I 1916 gik bestyrelsen med planer om en 
udvidelse og tilbygning af foreningens 
bygninger, som det så var meningen, at den 
ny Pakhusforening skulle leje en del af. 
Bestyrelsen havde fået bygmester Lind i 

Rutsker til at lave tegninger og beskrivel-
ser over byggeriet, og bestyrelsen fik 23. 
februar 1916 generalforsamlingens opbak-
ning til at arbejde videre med planerne og 
gå i gang med byggeriet. Men »De blindes 
Hus« lå lige netop der, hvor udbygningen 
skulle være. Gode råd var dyre, man kunne 
ikke bare lige smide beboerne ud, så nogle 
landmæd i Østerlars gik sammen og byg-
gede et nyt hus til de to gamle mennesker 
på den modsatte side af vejen. Huset fik 
navnet Aldersro, og alle parter var glade og 
tilfredse. Derefter kunne brugsen købe det 
gamle bindingsværkshus. Det blev revet 
ned, og byggeriet af pakhusbygningen 
kunne komme i gang.

Der blev afholdt et fællesmøde med Pak-
husforeningens bestyrelse, hvor der blev 
skitseret og underskrevet de nærmere afta-

Østerlars Brugsforening i 1911. Til venstre butikken og til højre uddelerboligen. En af 
omegnens gårdejere eller avlsbrugere holder foran butikken og venter på at få gjort sin 
handel.
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ler vedrørende lejemålet af bygningerne. 
Alt løst inventar og maskiner, samt instal-
lation og vedligeholdelse af samme, skulle 
Pakhusforeningen selv bekoste. Disse pla-
ner blev forelagt medlemmerne på en eks-
traordinær generalforsamling 13. april 
1916, og blev der vedtaget. Det blev også 
vedtaget at sende arbejdet ud i licitation. 
Der indkom tilbud fra syv forskellige 
håndværksmestre, og det blev bygmestre-
ne Andersen & Kofoed fra Gudhjem, som 
fik arbejdet for et tilbud på 15.963 kr. Sam-
tidig blev lejekontrakten mellem Østerlars 
Brugsforening og Østerlars Pakhusfor-
ening underskrevet. Det var vistnok også 
en aftale, at uddeler Kristian Th. Pedersen 
i en kort periode fik lov til at være uddeler 
i Pakhusforeningen.

Det går stadig bedre

Der blev i 1917 foretaget nogle ændringer i 
butikken. Blandt andet blev indgangen 
flyttet til den vestre ende af bygningen. 
Samme år fik man indlagt elektrisk lys i 
butik og bagbutik. Installationen kostede 
543,25 kr. Strømmen blev skam leveret fra 
naboen, Mejeriet Dybdal. Var der nogen 
der sagde samarbejde? Der har sikkert væ-
ret et udmærket samarbejde mellem brugs-
foreningen, pakhusforeningen og mejeriet 
i Østerlars. Det har selvfølgelig også gjort 
det nemmere, at det mange gange har væ-
ret de samme ivrige andelsfolk, der har sid-
det i bestyrelserne, og hvor de alle har væ-
ret besjælet af samme grundlæggende an-
delstanke og idealisme, hvor sammenhold 
og samarbejde har været i højsædet.

I 1917 besluttede foreningen at tilmelde 
sig, at »Den danske Andelsbank« oprettede 
en filial på Bornholm, og der blev givet 

tilsagn om at tegne andele i filialen i Røn-
ne. For første gang nævnes omsætningen 
for første halvår 1917-1918. Den var på 
162.853 kr. Der blev det år givet 8 % i di-
vidende. I 1920 blev bestyrelsen udvidet til 
syv medlemmer. Medlemstallet var da ste-
get til hele 791 medlemmer. Bestyrelsen 
vedtog også det år, at forhøje lønnen til ud-
deleren, han skulle fremover have 8 % for 
butiksvarer, 4 % for grovvarer og 3 % for 
frø.

Det fremgår af det skrevne i forhand-
lingsprotokollerne, at de første år frem til 
1920’erne må have været rimelig gode år 
for Østerlars Brugsforening. God og stabil 
handel, medlemsfremgang, omsætnings-
fremgang og et fornuftigt overskud hvert 
år, så der i disse år blev udbetalt mellem 6 
og 10 % i dividende til medlemmerne.

Teknisk insolvens

Omkring 1920 læser jeg mig til, at der må 
have været en lille likviditetskrise i for-
eningen. Det skyldes måske to ting, for 
mange medlemmer der skyldte foreningen 
for mange penge, og et alt for stort varela-
ger til dels af ukurante varer. Derudover 
havde foreningen, set med mine øjne, en 
meget stor gæld i form af mange lån. Ud 
over kreditforeningslånet på 18.000 kr. og 
diverse lån i Discontobanken i Rønne på 
lige så meget, havde man i foreningen for 
mere end 90.000 kr. i lån hos private per-
soner i sognet og andre steder på øen, alle 
sammen til 6 % i rente. Var foreningen i 
virkeligheden det man i vore dage ville 
kalde for »teknisk insolvens«. Da bestyrel-
sen fik et nyt lån af Kristian Kofoed i Sva-
neke på 12.000 kr., vedtog man at bruge 
pengene på at udbetale lånene i Disconto-

banken og flytte bankforbindelsen over i 
den nye filial af Andelsbanken, der var 
åbnet på Store Torv i Rønne.

Bestyrelsen gjorde det rigtige. De for-
søgte med alle midler at inddrive mest mu-
ligt af de udestående fordringer, nogle 
gange ved hjælp af en sagfører. Varelageret 
blev reduceret kraftigt. Mange ukurante 
varer blev solgt til stærkt nedsatte priser. I 
det hele taget blev der ryddet op i mange 
ting for at få en bedre likviditet i forenin-
gen. Varelageret blev ved næste optælling 
nedskrevet med hele 20 %. Det fik man 
godt nok ikke flere penge ud af, men deri-
mod en mere realistisk værdiansættelse af 
varelageret.

I marts 1921 sagde uddeler Kristian Pe-
dersen sin stilling op til fratrædelse 1. juli. 
Pladsen blev annonceret ledig i Uddeler-
bladet, og der kom hele 21 ansøgere til stil-
lingen. Flere kvalificerede uddelere fra 
andre steder på øen søgte stillingen. Besty-
relsen valgte daværende uddeler Hans Ju-
lius Holm i Sandvig Brugsforening. Der 
blev afholdt optælling, og 7. juli overtog 
Holm stillingen som uddeler. Samme år 
oprettede bestyrelsen en kontrakt med Ny-
bro Elektricitetsværk om at aftage strøm 
derfra, til en gennemsnitspris for alle an-
delselværker i hele landet. Aftalen var gæl-
dende for 15 år. Samtidig blev der ændret 
og fornyet i det gamle ledningsnet i byg-
ningerne. I årsregnskabet for 1921 var om-
sætningen på 381.789 kr. og der var et over-
skud på 18.824 kr. Det blev vedtaget at 
udbetale 6 % i dividende til medlemmerne.

1920’og 1930’erne

Årene i 1920’erne gik ellers stille og roligt. 
Bestyrelsen og den ny uddeler havde fået 
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styr på økonomien. Der blev udført et godt 
og solidt arbejde af både bestyrelse, udde-
ler og personale. Der blev hvert år lavet et 
fi nt resultat med overskud på bundlinien, 
og der blev udbetalt dividende til medlem-
merne, et enkelt år hele 12 %. Der blev 
også hvert år afskrevet på bygninger og 
inventar samt hensat penge på reservefon-
den.

I 1929 blev der vedtaget ændringer i ved-
tægterne, således at de penge, der var ind-
betalt på reservefonden, nu skulle overfø-
res til »Medlemmernes Driftsfond«, på 
hvert enkelt medlems konto, efter deres 
køb af dividendeberettigede varer inden 
for de sidste fem år. Disse beløb ville blive 
forrentet med 5 % om året. Det drejede sig 
om i alt 25.000 kr. der skulle fordeles. Når 
beløbet var nået op på over 35.000 kr, kun-
ne en generalforsamling beslutte at begyn-
de en udbetaling af disse midler til med-
lemmerne. I 1929 blev det også besluttet at 
udvide pakhusbygningen og kulgården. 
Der blev udarbejdet tegninger, og et tilbud 
fra Laurits Hansen, Østerlars på 9.470 kr. 
blev godtaget, og arbejdet blev sat i værk. 
Det samlede byggeri, med brugsens egen 
levering af cement, mursten og tagpap, 
kom op i ca. 16.000 kr. Ellers var der heller 
ikke fortaget de store investeringer i 
1920’erne. Det var kun blevet til små æn-
dringer og almindelig vedligeholdelse. 
Man var nøjsomme dengang. Brugsen og 
pakhusforeningen skulle dele udgifterne, 
men det kunne man ikke blive enige om, 
så der måtte nedsættes et voldgiftsudvalg. 
Resultatet blev at brugsen betalte 9.423 kr., 
pakhusforeningen 6.979 kr.

I 1932 blev vedtægterne ændret igen, og 
foreningen løste almindeligt næringsbrev, 
således at man havde lov til at handle med 

Østerlars Brugsforening o. 1916, efter at bygningerne var blevet udvidet med tre fag. 
Der var også blevet lavet et nyt indgangsparti på siden af butikken med et stort vindfang. 
Bemærk i øvrigt alle de udstillede varer uden for butikken, hvor der bl.a. kan ses stald-
vinduer, en støbejernspumpe til en brønd og et par ajlerender. Endvidere er der grebe 
og trillebøre mm. Bemærk den store sorte tavle, der er blevet sat op på væggen, på den 
blev der med kridt skrevet de forskellige tilbud, som dagen kunne byde på. Også andre 
meddelelser til medlemmerne blev dagligt skrevet på tavlen. Postkort sendt o. 1916. 
Tilhører Østerlars Lokalarkiv. 
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alle, også ikke medlemmer. Der blev lige-
ledes søgt om bevilling til at handle med 
spiritus til alle. Samtidig blev regnskabs-
året lavet om, således at det nu gik fra 1. 
oktober til 30. september. I 1934 blev der 
foretaget en omlavning og modernisering 
af butikken, og der blev indlagt central-
varme. Så nu fremstod butikken som en 
moderne, tidsvarende butik, som lignede 
alle andre brugsbutikker i 1930’erne. 

Den 7. august 1936 fejrede Østerlars 
Brugsforening sit 25 års jubilæum ved en 
festlig sammenkomst på Kristianshøj i Al-
mindingen. Der gik særtog fra Gudhjem 
som stoppede ved alle stationer, indtil toget 
nåede Kristianshøj. Toget returnerede igen 
på samme strækning klokken 20. Der var 
i dagens anledning udgivet et lille fest-
skrift, som indeholdt en beskrivelse af for-
eningens historie samt nogle sange. Der 
blev ikke skrevet noget om hvad gæsterne 
fik serveret, men det har vel været kaffe 
med kage samt selvfølgelig cigarer. 

Krig og besværligheder

Resten af 1930’erne gik uden de store arm-
bevægelser. Foreningens drift var kommet 
i god gænge. Så kom 1940’erne, som star-
tede med Anden Verdenskrig med alle de 
besværligheder, som den medførte for alle 
landets detailbutikker. Disse problemer 
slap Østerlars Brugsforening heller ikke 
for. De første besværligheder opstod med 
salget af brændsel. Udenlandsk brændsel, 
som kul og cinders, var næsten ikke til at 
få, så bestyrelsen begyndte at se sig om 
efter leverancer af brænde og tørv.

I 1940 var der en anden sørgelig begi-
venhed i brugsens historie. Skatteråds-
medlem og rentier Adolf Kristian Kure, 

Østerlars Stationsby, døde 5. juli 1940. Han 
havde lige siden foreningens start i 1911 
været forretnings- og regnskabsfører og 
gjort et kæmpe arbejde for Østerlars 
Brugsforening. Hans hustru Anne Margre-
the Kure forespurgte bestyrelsen om hun, 
sammen med sin datter Gudrun Kure, 
måtte have lov til at gøre igangværende 
regnskab færdigt, hvilket blev dem tilladt. 
Fra 1941 blev datteren valgt ind i bestyrel-
sen, og hun blev også valgt som regnskabs-
fører.

I 1944 skiftede foreningen uddeler. Hans 
Julius Holm sagde sin stilling op. Der blev 
annonceret i Andelsbladet, og der kom 
ikke færre end 23 ansøgninger til pladsen. 
Bestyrelsen ansatte Karl Johan Adolfsen, 
som kom fra en stilling i Holbæk, som ny 
uddeler fra 1. oktober 1944. Som en lille 
sidebemærkning skal noteres, at Østerlars 
Brugsforening i 1946 ydede et lille bidrag 
på 50 kr. til et mindesmærke for omkomne 
søfolk og fiskere, der skulle rejses på hav-
nen i Rønne.

Efterkrigstiden

På generalforsamlingen i 1948 blev det be-
sluttet at sælge den del af pakhusbygnin-
gen til Østerlars Pakhusforening som de da 
lejede, samt kulgården. Det blev også be-
sluttet at bygge en ny pakhusbygning samt 
et frysehus. I samme forbindelse skulle 
butikken udvides og moderniseres. Så det 
blev der arbejdet videre med fra bestyrel-
sens side. Den 8. november 1948 blev der 
oprettet en salgskontrakt mellem brugsen 
og pakhusforeningen. Salgssummen lød 
på 35.000 kr. Skødet blev underskrevet 6. 
oktober 1949. Foreningen købte også et 
hus i Østerlars til bolig for førstekommis 

Niels Otto Dam. Det drejede sig om Ras-
mus Sommers hus ved Kirkevejen i Øster-
lars. Pris 16.800 kr. Rasmus Sommer lod 
10.000 kr. stå i ejendommen som en anden-
prioritet, som der blev underskrevet et pan-
tebrev på. Niels Otto Dam skulle give 75 
kr. om måneden i leje.

FDB’s Arkitektkontor blev først på året 
1949 anmodet om at lave tegninger og 
overslag over nybygning med frysehus, 
undtaget var maskiner, boxe, hylder m.m. 
Arbejdet blev udbudt i licitation, og følgen-
de arbejder blev antaget: Murerarbejdet, 
Valdemar Andersen, Østerlars, 20.870 kr., 
tømrerarbejdet, Aage Hansen, 9.939 kr., 
blikkenslager, August Jensen, 2.825 kr., 
elinstallation, Kai Sonne, 2.435 kr. og ma-
lerarbejde, E. Tranberg, 583 kr. Da arbej-
det var afsluttet var de samlede udgifter på 
ca. 48.000 kr., og den nye kulgård kostede 
14.000 kr.

Derefter var det butikken som skulle 
have en ordentlig omgang. Bygninger og 
indretning var fra 1911, så det var stærkt 
påkrævet at få gjort noget ved det hele. Pla-
nerne var en udvidelse og modernisering 
af butik, nyt inventar, baglokale, loftseta-
ge, uddelerbolig, samt udgravning af ca. 50 
m2 kælder. Der skulle nyt tag på det hele. 
FDB’s Arkitektkontoret havde lavet teg-
ninger og beskrivelser. Tilbud blev indhen-
tet fra lokale håndværkere. Det hele ville 
komme til at koste ca. 81.000 kr., så det var 
en større investering. Men det blev kun til 
en skrabet omgang. Det var nok for stor en 
mundfuld at tage på en gang. Det er lidt 
uklart, hvor meget der blev lavet, men der 
blev vist nok kun lavet lidt ved boligen, et 
kontor og afvejningslokale og bedre toilet-
forhold. Alt andet blev, som jeg forstår det, 
udskudt indtil videre. 



ØSTERLARS BRUGSFORENING

255

Først i 1951 gik man i gang med en om- 
og tilbygning samt modernisering af bu-
tikslokalet. Hvad der blev lavet beretter 
forhandlingsprotokollen ikke rigtig noget 
om, men på generalforsamlingen i novem-
ber 1951 omtalte formanden i sin beret-
ning, at det foreløbig havde kostet 126.000 
kr., så det er nok det meste af det i sin tid 
foreslåede, der er blevet udført. Han nævn-
te dog i sin beretning, at nyt tag ikke var 
lavet i denne omgang. Han omtalte også, at 
der var optaget nye lån for 55.000 kr. Om-
sætningen i sidste regnskabsår havde været 
den største i foreningens historie, nemlig 
827.325 kr.

1952 blev året hvor Østerlars Brugsfor-
ening skiftede formand. Hans Pedersen, 
tidligere Møllehuset, ønskede ikke længe-
re at fortsætte. Hans Pedersen havde været 
en af foregangsmændene, da foreningen i 
1911 blev stiftet, og han havde været for-
eningens formand i alle årene derefter. I 
godt 41 år havde han varetaget Østerlars 
Brugsforenings interesser på en upåklage-
lig måde, både i med- og modgangstider. 
Det skyldes ikke mindst hans enorme ar-
bejde, og hans store indsigt i arbejdet inden 
for andelsbevægelsen, at Østerlars Brugs-
forening, den dag han holdt op, var en vel-
drevet og solid forening, med en fuldtud 
moderne forretning, som han lige før sin 
fratrædelse, havde nået at få moderniseret. 
Der var da også mange, der på generalfor-
samlingen takkede ham for hans store ar-
bejde. Til at overtage hans arbejde som 
formand valgte bestyrelsen gårdejer Arne 
Jespersen Munch, 20. slg. Keldsebygård. 
Han var samtidig foreningens kasserer.

I 1953 fi k både brugsforeningen og pak-
husforeningen tilbudt at købe det jordstyk-
ke, som var blevet ledigt ved nedlæggelsen 

Uddeler Carl Adolfsen hejser fl aget i brugsforeningens have 5. maj 1945. 

Østerlars Brugsforening sommeren 1954. Bagerste række fra venstre: Niels Otto Dam, 
Kristian ?, Aage Sode, Vita Svendsen, Kaja Sonne, Carl Adolfsen, fru Gerda Adolfsen. 
Siddende Ib Hansen, Poul Adolfsen, Helen Adolfsen, Hanne Adolfsen.
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af jernbanen til Gudhjem. Begge forenin-
ger ønskede at købe det areal, de hver især 
havde anvendt. Man blev enige om at dele 
arealet imellem sig, og en landmåler blev 
sat på sagen for at opmåle, hvor stort et 
areal hver forening købte. Prisen var 1.25 
kr. pr. m2. I 1954 blev Thorvald Dam, 10. 
slg. Gamlevældegård, valgt til formand i 
stedet for Arne Munch.

Nogle gode årtier

I 1960 blev huset, som var stillet til rådig-
hed for førstekommissen i brugsen, solgt 
for 23.500 kr. I 1962 skiftede foreningen 

igen formand. Thorvald Dam sluttede efter 
otte års godt arbejde. Det blev avlsbruger 
Aage Jespersen, Ellehus, der blev ny for-
mand. Aage Jespersen havde siddet i be-
styrelsen siden 1952, så det var en person, 
der kendte til forretningsgangen, der tog 
over.

I 1963 overgik foreningen til fuld revisi-
on af brugsens regnskaber hos »Revisions-
tjenesten for Danske Andelsselskaber«. Der 
skulle derfor fremover ikke vælges lokale 
revisorer. I 1967 overgik udarbejdelsen af 
foreningens regnskab til FDB’s Regnskabs-
central i København, så der skulle heller 
ikke vælges regnskabsfører. Lidt kedeligt 

måske, for det var ellers noget historisk fa-
miliemæssigt, der sluttede. Fra starten i 
1911 havde Adolf Kure, Højagre Mølle, 
været regnskabsfører frem til sin død i 
1940, og det var hans datter Gudrun Kure, 
der overtog arbejdet efter sin far og passede 
jobbet frem til 1967. Imponerende epoke i 
brugsens historie, far og datter som tilsam-
men havde været regnskabsfører i 56 år, det 
er da vist lidt af en rekord. Gudrun Kure 
fortsatte dog i bestyrelsen frem til 1970.

Østerlars Brugsforening 1951. Foto Syl-
vest Jensen. KB.  
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I 1965 gik bestyrelsen og uddeler Adolf-
sen med planer om en større omlavning og 
udvidelse af butikken. Omsætningen var 
efterhånden kommet op på over 1½ mio. 
kr. og varesortimentet var vokset kolossalt. 

Der var begyndt at komme rigtig mange 
nye varer på markedet, og Østerlars Brugs-
forening var selvfølgelig nødt til at følge 
med udviklingen, bl.a. med frugt & grønt, 
ferskvarer, og, som sidste skud på stam-
men, de dybfrosne varer. Samtidig ville 
man lave butikken om til en selvbetje-
ningsbutik. Der blev med hjælp fra konsu-
lent Harry Rasmussen, FDB’s konsulent-
tjeneste i København, udarbejdet planer og 
analyser for arbejdets udførelse. Der blev 
indhentet tilbud, og 1. oktober 1965 gik 
man i gang med udførelsen af første etape, 
nemlig at inddrage bagbutikken til butiks-
lokalet. Så blev der holdt pause under jule-
travlheden, og umiddelbart i det nye år gik 
man i gang med selve butikken. Arbejdet 
skred godt frem og 3. marts 1966 blev da-
gen, hvor bestyrelsen præsenterede den ny 
selvbetjeningsbutik på hele 200 m2 for en 
indbudt skare af gæster.

Her skal nogle af gæsterne nævnes i 
flæng: Først og fremmest håndværkerne 
som var bygmester Aage Hansen og mu-
rermester Erik Andersen, Østerlars. Instal-
latør Kaj Sonne og malermester Hammer, 
Gudhjem. Bankdirektør Aage Steenby, 
Andelsbanken i Rønne. Forretningsfører 
Svend Kock Hansen, FDB’s afdeling i 
Rønne. FDB’s kredsrepræsentant på Born-
holm, forhenværende gårdejer Edvard Ko-
foed, Blæsbjerggård i Nyker. Uddeler Niels 
Otto Dam, Klemensker. Uddeler Carl Han-
sen, Gudhjem. Pakhusbestyrer Carl Johan 
Arnoldus, Østerlars, og mange flere. Der 
blev selvfølgelig holdt mange taler, og alle 

udtrykte deres glæde over den nye, flotte 
butik og ønskede held og lykke i fremtiden. 
Til kunderne blev der hele dagen serveret 
kaffe og kage & cigarer. Alle børn fik slik-
pinde og balloner. En stor festdag i Øster-
lars.

Derimod var bestyrelsen lidt ulden i 
munden med hensyn til kontant salg, det 
turde man ikke rigtig beslutte, det havde 
ellers været oplagt at starte det sammen 
med den ny butiks opstart. De udestående 
fordringer blev ved med at være et emne til 
drøftelse på bestyrelsesmøderne, som det 
altid havde været. Heller ikke indgåelsen af 
aftalen mellem FDB og brugsen, den så-
kaldte »Den frivillige Kæde«, kunne man 
blive enige om i bestyrelsen, men til sidst 
lykkedes det alligevel at få Østerlars 
Brugsforening ind i folden. Det skete 1. 
oktober 1966 som en af de sidste brugser 
på Bornholm. Som nævnt andet sted i bo-

gen var FDB’s region på Bornholm den 
første, der i 1966 fik 100 % tilslutning til 
kædesamarbejdet.

Pr. 1. januar 1970 købte Bornholm An-
dels Grovvareforretning kulgården mm. af 
foreningen for 30.000 kr. Samtidig skulle 
al handel med grovvarer i brugsen overgå 
til BAF. I 1971 skiftede foreningen udde-
ler. Karl Johan Adolfsen meddelte i juni 
måned, at han på grund af sygdom gerne 
ville holde op hurtigst muligt. Der blev an-
skaffet en medhjælp til at aflaste Adolfsen. 
Bestyrelsen annoncerede, sammen med 
FDB’s afdeling i Rønne, efter en ny udde-
ler, som gerne skulle kunne tiltræde 1. 
august. Der kom ti ansøgninger til stillin-
gen, og bestyrelsen besluttede, på anbefa-
ling af FDB, at ansætte uddeler i Rutsker 
Brugsforening Carl Otto Kaas Hansen fra 
1. august 1971. Den 31. august døde Karl
Johan Adolfsen kun 68 år gammel, efter at 

Kommis Aage Kofoed Jespersen (senere uddeler i Bodilsker Brugsforening) med en 
brændevinsflaske. Østerlars Brugsforening. 1955.
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have været en god og solid uddeler i Øster-
lars Brugsforening i 27 år.

I 1973 købte Østerlars Brugsforening de 
bygninger BAF ejede for 53.000 kr. og 
nedrivning af det gamle pakhus kostede 
19.500 kr. Samme år havde foreningen 
også overtaget køle- og frysehuset, som nu 
blev drevet af brugsen. I 1975 startede så 
den store tilbygning og udvidelse af for-
retningen. FDB’s Arkitektkontor havde 
udarbejdet tegninger og beskrivelser, og 
arbejdet gik i gang umidelbart efter nytår. 
Efter nogle måneder med rod og vanske-
lige forhold for både personale og kunder, 
kunne formanden Aage Jespersen 12. maj 
1975 byde velkommen til de mange frem-
mødte, som var kommet til reception for at 
se på den moderne butik, som de gamle 
bygninger var blevet forvandlet til. Og som 
Aage Jespersen sagde i sin velkomsttale til 
de ca. 60 fremmødte: Efter nogle hektiske 
dage med megen travlhed, hvor der blev 
ydet en stor indsats af uddeler, personale, 
bestyrelse, samt uddelere fra nabobrug-
serne og ikke mindst fra distriktskonsulent 
Niels Otto Dam fra FDB’s afdeling i Røn-
ne, er det lykkedes at få denne flotte og 
moderne butik med 460 m2 salgsareal op 
at stå. Der blev serveret vin, kaffe og kager, 
men jeg kan ikke mindes, at der også blev 
budt cigarer, de tider var vist nok slut! Da-
gen efter 13. maj, blev dørene slået op for 
kunderne, så de kunne få lov til at betragte 
forretningen og gøre deres indkøb i en ny 
og overskuelig butik. Samme år rundede 
Østerlars Brugsforening fire mio. kr. i om-
sætning, så det så lyst ud for fremtiden.

I det hele taget var 1970’erne nogle gode 
år for foreningen, hvor omsætningen steg 
hvert år. Selv om en del af stigningen 
skyldtes de store prisstigninger i disse år, 

1. marts 1967. Indvielse af selvbetjeningsbutikken. Fra venstre: uddeler Carl Johan 
Adolfsen, fru Gerda Adolfsen og formand Aage Jespersen. Foto B. Ilsted Bech.  

13. maj 1975. Indvielse af ny butik med uddeler Carl Otto Kaas Hansen. Foto Ruben 
Jensen.  
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havde foreningen alligevel en god, reel 
stigning i omsætningen. Der blev lavet fine 
overskud på bundlinien, så der hvert år 
kunne afskrives på bygninger og inventar 
og samtidig lægges penge til side til kom-
mende, dårlige tider. Så det var en vel kon-
solideret forening der gik ind i 1980’erne, 
med en flot forretning, som var fulgt godt 
med i udviklingen.

Også gode tider i firserne

I 1982 blev det besluttet at foreningen skul-
le overgå fra solidarisk til begrænset an-
svar, hvilket betød, at medlemmerne frem-
over kun hæftede for deres personlige ind-
skud. I 1984 skiftede foreningen formand. 
Efter 32 år i bestyrelsen, og heraf 22 år 
som formand, ønskede Aage Jespersen at 
trække sig tilbage. Det kunne han også 
gøre med god samvittighed. I hans periode 
var butikken udvidet og moderniseret flere 
gange, og der blev virkelig i hans tid skabt 
en god og solid økonomi i foreningen. Ud-
over at passe sit job som formand for 
Østerlars Brugsforening, havde han også 
tid til at være formand for FDB’s kredsbe-
styrelse på Bornholm i flere år. Det blev 
gårdejer Jørgen Kofoed Petersen, 44. slg. 
Kroggård, som overtog posten som for-
mand. Han var også en person med megen 
erfaring, idet han siden 1962 havde siddet 
i bestyrelsen, kun afbrudt af en pause på et 
par år.

I 1984 rundede Østerlars Brugsforening 
de 10 mio. kr. i omsætning. I det hele taget 
var foreningen en solid forening på alle 
måder, med bl.a. en stor forudbetaling i 
FDB, og en egenkapital på hele 61 %. Så 
der er ikke noget at sige til, at formanden i 
sin beretning udtalte, at det gik rigtig godt 

Østerlars Brugsforening, 1981, uddeler Car Otto Kaas Hansen ved kasseapparatet. 

Østerlars Brugsforening, omlavning 1986, uddeleren og en medarbejder ved en af de 
nye hylder. Fotos Carsten Buch, Dagbladet Bornholmeren.
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for foreningen, på trods af de dårlige tider, 
med skærpet konkurrence, der var ved at 
indfinde sig her på øen. Nogle af øens min-
dre brugser var da blevet lukket, bl.a. Poul-
sker og Vang Brugsforeninger.

Forretningskæde

I 1992 skiftede foreningen formand. Carl 
Anker Christoffersen, Olsminde, overtog 
hvervet efter Jørgen Kofoed Petersen. Det 
var også året, hvor Østerlars Brugsforening 
indgik i samarbejdet med FDB under 
den såkaldte forretningskæde »DAGLI’ 
BRUGSEN«, sammen med andre mindre 
brugsforeninger på Bornholm.

I 1994 skiftede foreningen uddeler. Carl 
Otto Kaas Hansen stoppede efter 23 fanta-
stiske år som uddeler i Østerlars. En perio-
de som vi vist godt kan kalde for den bed-
ste i foreningens historie. En periode op 
gennem 1970’erne og 1980’erne, hvor for-
eningen udviklede sig kolossalt med ny-
bygninger og ombygninger, fra den be-
rømte »pen og blæk« tid, gennem den tek-
niske udvikling med det mest avancerede 
IT-udstyr både med hensyn til kassetermi-
naler, varebestilling, regnskabsføring, ja, 
der kan nævnes masser af andre nye tiltag. 
Det kostede mange penge, men det var 
også en periode, hvor foreningens omsæt-
ning fløj i vejret, og man hvert år lavede et 
fantastisk resultat på bundlinien, så der var 
råd til alt det nye og moderne, samtidig 
med at der blev lagt penge til side til frem-
tiden, og der blev afskrevet på bygningerne 
som aldrig før. Vareudvalget udviklede sig 
også enormt, med helt nye varegrupper 
som frugt & grønt, ferskvarer og ikke 
mindst dybfrostvarer, som krævede store 
investeringer i inventar. 

Alt dette klarede Carl Otto Kaas Hansen 
på aller bedste vis sammen med et dygtigt 
personale. Så det var en glad og tilfreds 
uddeler, der 7. februar 1994 kunne aflevere 
en god, solid og velkonsolideret forretning 
til sin afløser, som var uddeler i Listed 
Brugsforening, Hans Jørn Munch. Dette 
job klarede Munch også på fortræffelig vis 
de næste 20 år, hvor han sammen med en 
driftig bestyrelse manøvrerede Østerlars 
Brugsforening gennem disse vanskelige år, 
hvor konkurrencen fra de store supermar-
keder i byerne var stor. Ledelsen forstod at 
følge med udviklingen, samtidig med at de 
holdt omkostningerne i ave, hvilket var 
nødvendigt. Derfor kunne de hvert år lave 
nogle fine resultater, så der også var penge 
til investeringer, samtidig med at der blev 
afskrevet og konsolideret fornuftigt i for-
eningen. Foreningen skiftede også for-
mand i disse år, idet Pernille Hansen over-
tog styringen.

Hans Jørn Munch valgte at stoppe 1.ok-
tober 2014 og gå på efterløn. Bestyrelsen 
ansatte derefter Christa Jensen, Rønne, 
som foreningens ny uddeler fra samme 
dato. Hun kom fra Bornholms Hospital, 
hvor hun havde været leder af »Café Hjer-
terum« siden 2010. Før dette havde hun 
blandt andet haft ansættelse i COOP, hvor 
hun var souschef i Super Brugsen Rønne 
Syd.

Troen på fremtiden er stor i Østerlars 
Brugsforening, selv om konkurrencen sta-
dig er meget stor, og den vil muligvis blive 
endnu større i de kommende år. Men for-
eningen har en sund økonomi og en dejlig,  
velfungerende butik, med en dygtig udde-
ler i Christa Jensen samt nogle dygtige 
medarbejdere. Så hvis bare medlemmerne 
stadig vil bakke op om deres lokale brugs 

i Østerlars, og fortsat gøre deres indkøb 
der, hvilket er det altafgørende, så skal det 
nok gå, også i fremtiden.

Dagli’ Brugsen Østerlars

I skrivende stund består bestyrelsen af 
følgende medlemmer:

Pernille Hansen, formand
Lars Nørgård Pedersen, næstformand
Henning Nielsen, sekretær
Jette Rasmussen
Lone Birgitte Jensen
Allen Douglas Oines
Flemming Kock Kristensen

Formænd

Hans Pedersen, Møllehuset, 1911-1952
Gårdejer Arne Jespersen Munch, 

20. slg. Keldsebygård, 1952-1954
Gårdejer Thorvald Dam, 10. slg. 
 Gamlevældegård, 1954-1962
Avlsbruger Aage Jespersen, Ellehus,
  1962-1984
Gårdejer Jørgen Kofoed Petersen, 

44. slg. Kroggård, 1984-1991
Avlsbruger Carl Anker Christoffersen,
  Olsminde, 1991-2005
Tommy Olssen, 2005-2013
Pernille Hansen, 2013-

Uddelere

Kristian Thornilius Pedersen, 
 1911-1921
Hans Julius Holm, 1921-1944
Karl Johan Adolfsen, 1944-1971
Carl Otto Kaas Hansen, 1971-1994
Hans Jørn Munch, 1994-2014
Christa Jensen, 2014-
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Når historien om Olsker Brugsforening 
igennem trekvart århundrede skal skrives, 
er jeg nødt til at begynde i Tejn og Omegns 
Brugsforening, idet butikken i starten var 
en fi lial af denne forening. Derfor kommer 
her, hvad der er skrevet i foreningens første 
forhandlingsprotokol.

På et bestyrelsesmøde lørdag 25. juni 
1910 i Tejn og Omegns Forbrugsforening 
blev det nævnt, at »der forelaa en Fore-
spørgsel fra en Del Beboere oppe i Sognet, 
som ønskede anlagt en Filial fra Brugsfor-
eningen oppe i Nærheden af Forsamlings-
huset«. Det blev vedtaget at lade den kom-
mende generalforsamling tage bestem-
melse om sagen. Medlemmerne på gene-
ralforsamlingen 17. februar 1911 tog velvil-
ligt imod anmodningen om at oprette en 
fi lial i Olsker. Der blev nedsat et udvalg på 
tre personer, bestående af gårdejer Andre-
as Jensen, 16. slg. Bækkegård, Christian 
Funch 34. slg. parcel og skomager H. Niel-
sen. De skulle bl.a. forhandle videre med 
bestyrelsen og uddeleren i Tejn. Den 11. 
marts enedes bestyrelsen og udvalget om 
følgende:

Der forelå et tilbud fra gartner Forslund, 
ved Bakkemøllen, om at leje et lokale for 
en månedlig leje på 15 kr. Man vedtog at 
forhandle videre med Forslund og endvi-
dere at købe noget brugt butiksinventar i 
Rønne for 200 kr. Inventaret bestod af en 
disk, fi re reoler og nogle »øser«. Det blev 
også besluttet at begynde udsalget så hur-
tigt som muligt, måske kunne man allere-
de starte 1. april 1911.

På et bestyrelsesmøde lørdag 15. april 
meddelte uddeler Frank Hansen, at fi lialen 
i Olsker var åbnet lørdag 8. april 1911, og 
at forretningen gik ganske udmærket. Der 
var indmeldt fem nye medlemmer på åb-
ningsdagen. Man besluttede at forsikre 
varelageret i den ny butik for 3.000 kr. Der 
nævnes ikke noget om, hvor udsalget kom 
til at ligge, men det må formodes, at besty-
relsen er blevet enige med gartner Forslund 
om lejemålet. Den første optælling af vare-
lageret i fi lialen blev foretaget fredag 5. 
januar 1912.

Udsalget i Olsker blev ledet af uddeler 
Frank Hansen i Tejn, men der fortælles 
ikke noget om, hvem der det første år pas-

sede butikken i det daglige, men det har 
sikkert været noget af personalet fra Tejn 
Brugsforening. For året 1911 blev der ud-
betalt 8 % i dividende til medlemmerne, så 
helt dårligt har det da ikke gået det første 
år. 

Sikkert fordi uddeler Frank Hansen 
havde opsagt sin plads som uddeler i Tejn 
og Omegns Brugsforening til 1. maj 1912, 
blev det besluttet på den ordinære general-

Olsker Brugsforening. Filial af Tejn fra 1911, 
selvstændig 1912-1988
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forsamling 23. februar, at »fra 1. maj 1912 
skulle Filialbutikken i Olsker drives som 
en selvstændig Butik, stadigvæk under Tejn 
Brugsforening, men med en selvstændig 
Uddeler og med eget Regnskab«. Det blev 
besluttet at vælge to bestyrelsesmedlem-
mer mere fra Olsker, som sammen med 
den øvrige bestyrelse skulle varetage filia-
lens interesser. De to, der blev valgt, var 
sognerådsformand Christian Mogensen og 
skolelærer Jørgensen i Olsker. Bestyrelsen 
antog frk. Julie Mikkelsen som uddeler i 
filialen i Olsker fra 1. maj 1912. Følgende 
udvalg blev valgt til at varetage arbejdet 
med butikken i Olsker: Lærer Jørgensen, 
K. A. Mogensen og formanden i Tejn 
Brugsforening, G. H. Kjøller.

Foden under eget bord

Bestyrelsen havde åbenbart gået med pla-
ner om at bygge eget hus i Olsker til filial-
butikken, for 16. april 1912 mødes udval-
get hos lærer Jørgensen i Olsker for at bese 
en byggeplads på »Bakkemøller Hansens 
Ejendom«, som syntes værende tilfreds-
stillende. Prisen for grunden var »150 Kr. 
pr. Skjæppe Land«. K. A. Mogensen fore-
lagde en skitse over den påtænkte bygning 
med en overslagssum på 6.000 kr. På et be-
styrelsesmøde 11. maj havde man følgende 
til behandling: En liste, som havde cirku-
leret mellem filialens medlemmer blev 
fremlagt, og lærer Jørgensen fremsatte føl-
gende forslag. »Filialen i Olsker faar helt 
sin egen Bestyrelse og Forvaltning, idet 
Filialens Medlemmer samtidig kommer til 
at bære det fulde økonomiske Ansvar over 
for mulige Byggeforetagender og over for 
alle Følger af sin Forvaltning«. Her følger 
så hvad der blev noteret i forhandlingspro-

tokollen for Tejn og Omegns Forbrugsfor-
ening: »Fællesskabet med Hovedforenin-
gen opretholdes over for Fællesforeningen 
for Danmarks Brugsforening. I denne 
Anledning fik Formanden for Tejn Brugs-
forening Sæde som almindeligt Medlem i 
Filialens Bestyrelse og Ret og Pligt til at 
holde sig bekendt med Filialens Regnskab. 
Fandt han paa Grundlag af Undersøgelser 
i Filialens Bøger, at Hovedforeningen kan 
staa i Fare for at lide Tab ved sin Garanti 
for Filialen, skal han gøre Indberetning 
herom til Tejn Brugsforenings Bestyrelse. 
En Generalforsamling i Tejn Brugsfor-
ening havde derefter Myndighed til at af-
gøre, om Filialens Medlemmer solidarisk 
skulle garantere Tejn Brugsforening, dens 
af Filialens foranledigede Ansvar over for 
FDB. Uden for dette Tilfælde bestemmes 
alle Filialens Anliggender paa deres egen 
Generalforsamling«. 

Derefter blev der indkaldt til en stiftende 
generalforsamling for Olsker Brugsfor-
ening 29. juni 1912, hvor foreningen stiftes 
og love vedtages, så efter den dag var det 
teknisk og juridisk »Olsker Brugsfore-
ning«. Der vælges også bestyrelse som 
kom til at bestå af følgende:

Skolelærer J. N. Jørgensen, Kirke-
 skolen
Sognerådsformand K. A. Mogensen
Gårdejer Andreas Jensen, 16. slg.
  Bækkegård
Skomager H. J. Nielsen, Dalehuset
Gårdejer Ole R. Jensen, 20. slg. Lille
  Lærkegård
Husmand Anton Julius Hansen,
  Kongens Mark
G. H. Kjøller, formand for Tejn
  Brugsforening

Skolelærer J. N. Jørgensen blev valgt til 
formand og sognerådsformand K. A. Mo-
gensen til kasserer med en årlig løn på ¼ 
% af omsætningen, dog mindst 50 kr. om 
året. Olsker Brugsforening overtog de al-
lerede modtagne varer og udbetalte kon-
tant, hvad der oversteg 2.000 kr. Resten 
2.000 kr. indestod i Tejn Brugsforening til 
en rente af 4½ % pr. år, og skulle afdrages 
med 500 kr. første gang til nytår 1913 og 
efter den tid 500 kr. halvårligt.

Foreningen fortsatte med at have butik 
hos gartner Forslund, men bestyrelsen tog 
nu fat på opgaven med at få bygget et hus, 
så foreningen kunne få egne butikslokaler. 
Der forhandledes med møller M. P. Han-
sen, Bakkemøllen, om køb af grund, og 3. 
juli 1912 købte man en grund »paa et Par 
Skjæpper Land«, beliggende på den vestre 
side af landevejen mellem Rønne og Al-
linge. Grunden var på 1181 kvadratalen, og 
benævnes som matr. nr. 390. Der blev be-
talt 10 øre pr. kvadratalen.

Allerede 10. august overdrog man arbej-
det med at bygge huset til Anton Sonne i 
Allinge for en sum på ca. 7.750 kr. Som det 
altid går, blev også dette byggeri lidt dy-
rere end beregnet. Ifølge regnskabet kom 
det til at koste i alt 8.230 kr. Omsætningen 
i Olsker Brugsforening var i 1912 på 
15.499 kr. i de otte måneder af året, som 
regnskabsåret bestod af. Uddeler Julie 
Mikkelsen fik 771 kr. i løn, og der var la-
vet et nettooverskud på 1.537 kr. Det er 
nok små tal set med nutidens øjne, men ser 
vi på pengeværdien dengang, så var det 
nok ikke så galt endda. Omsætningen i 
1913 var på 29.638 kr. Fra 1. januar 1913 
virkede Olsker Brugsforening fra egne bu-
tikslokaler i den ny bygning, og forenin-
gen havde dermed endelig fået foden un-
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der eget bord. I årene 1913 og 1914 fort-
satte man der på denne måde med tilknyt-
ning til Tejn Brugsforening, men fra regn-
skabsåret, der begyndte 1. januar 1915, 
adskiltes de to foreninger definitivt, og 
Olsker og Omegns Brugsforening blev fra 
den dato helt sin egen!

Selvstændig forening

Endelig skulle medlemmerne stå på egne 
ben, og her begynder så beretningen om 
det videre arbejde i Olsker Brugsforening. 
Desværre er foreningens første forhand-
lingsprotokol forsvundet, ingen kender 
noget til, hvor den sidst har været. Derfor 
ved man ikke ret meget om, hvad der er 
foregået i årene efter 1915 og frem til efter 
Anden Verdenskrig. Der findes dog en 
avisartikel fra 1988, hvor en journalist fra 
Bornholms Tidende åbenbart har fået lov 
til at kigge i protokollen, så på det tids-
punkt har den været tilgængelig. Han no-
terede, at Julie Mikkelsen måtte stille en 
kaution på 500 kr., at hun fik fri bolig, og 
at hun skulle have 4 % i løn for butiksvarer 
og 2 % for grovvarer. Desuden havde hun 
tilladelse til selv at forhandle æg, huder, 
skind, brød og øl på ankre. Der er ingen 
tvivl om, at brugsen har været stedet, hvor 
beboerne i sognet fandt hen for at handle 
og for at høre nyt, ligesom det har været 
tilfældet i så mange andre små sogne rundt 
omkring på Bornholm.

Det er givet, at foreningen har været 
inde i en god gænge, omsætningen steg år 
for år, og udviklingen i sognet har været til 
gavn for Olsker Brugsforening, som for de 
mange andre brugser på øen. I 1915 fik 
Just Abildgaard kørsel af varer til forenin-
gen. Han fik 15 øre pr. 50 kg, afhentet fra 

Tejn eller Allinge Station eller havn. Han 
fik dog et tillæg på 5 øre pr. 50 kg, hvis han 
skulle hente varerne i Sænehavnen. Butik-
kens åbningstider var i 1915 følgende: fra 
1. april til 1. oktober holdtes åbent fra kl. 
6 om morgenen til kl. 20, om lørdagen til 
kl. 22. I vinterhalvåret lukkede man dog 
allerede kl. 19 og om lørdagen kl. 21. Ju-
leaften var den helt gal, der lukkede man 
allerede kl. 15 om eftermiddagen, så kun-
ne uddeler og personale samt kunder lige 
nå at komme i kirke. Uddeler Julie Mik-
kelsen var uddeler indtil hun døde 12. 
marts 1925.

Nye uddelere

Foreningen stod uden uddeler, de ansatte 
har sikkert klaret arbejdet i den korte peri-
ode, indtil der blev ansat en anden. Pladsen 
blev opslået ledig, og det blev kommis i 
Produkten i Allinge, Viktor Aagesen, som 
blev ansat som ny uddeler fra 1. april 1925.

Op gennem 1930’erne har foreningen 
sikkert været inde i en god og stabil gænge. 
Formanden omtaler i sin beretning i 1937, 
at man har taget den ny pakhusbygning i 
brug. Den havde kostet 6.000 kr. at opføre, 
men så var der også installeret et elektrisk 

Olsker Brugsforening fotograferet omkring 1920. Bygningen er på det tidspunkt indret-
tet både til beboelse og butik. Der er vognport i den ene ende for aflæsning af varer. 
Foran indgangsdøren står uddeler frk. Julie Mikkelsen. Ved hendes side et wienerbarn, 
som gennem mange år kom hos Julie Mikkelsen. Wienerbørnene kom til Danmark efter 
Første Verdenskrig fra Østrig og fik midlertidigt ophold for at komme sig efter krigens 
rædsler. Til højre står tre butiksjomfruer. Billedet i privateje. 
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hejseværk. Olsker Brugsforening har sik-
kert også haft alle de besværligheder som 
Anden Verdenskrig gav foreningerne over 
hele øen. Og da der er berettet om dette i 
så mange andre brugsforeninger, så tror 
jeg ikke, at vi går glip af så meget, fordi 
forhandlingsprotokollen ikke findes.

Den 31. marts 1952 døde Victor Aagesen 
pludselig, så det blev hans hustru, Guld-
borg Aagesen, som måtte overtage det 
svære arbejde med at afvikle uddeler-po-
sten, godt hjulpet af sønnen Werner Aage-
sen, som passede butikken i den korte pe-
riode. Victor Aagesen nåede at være ud-
deler i 27 år.

Stillingen blev opslået ledig i de born-
holmske dagblade. Der kom hele 32 an-
søgninger til stillingen, og af dem blev der 
udtaget seks til en nærmere samtale. Det 
drejede sig om Viktor Poulsen fra Snoge-
bæk, Knud Jensen fra FDB’s afdeling i 
Rønne, Jens Ole Dam fra Østerlars Brugs-
forening, Knud Philipsen fra Pedersker, 
Erik Olsen fra Aakirkeby, og Willy Mad-
sen fra Tejn. Bestyrelsen besluttede sig for 
at antage Willy Madsen som ny uddeler 
fra 15. april 1952. Det skulle vise sig at 
blive en lang og stabil periode for begge 
parter.

Tiden efter Anden Verdenskrig

Der sker ikke rigtig noget før vi kommer 
frem til sommeren 1960, hvor der blev 
foretaget en større omlavning af hele bu-
tikken, og hvor en del af privatboligen blev 
inddraget til butik. Der blev også bygget et 
vindfang ud mod vejen, så facaden samti-
dig fik et helt nyt ansigt. Den 4. august 
åbnede den nyindrettede butik med en re-
ception kl. 9, hvor en del indbudte gæster 

Personalet før moderniseringen i 1960. Fra venstre: Ekspeditrice Birgit Nielsen, lærling 
Ernst Westerdahl, uddelerfruen Lilly Madsen, uddeler Villy Madsen, førstekommis Kay 
Baunkjær, ekspeditrice Ellen Birthe Jensen, chauffør Ewald Krøjer.  

Butiksindretningen 1959. Uddeler Villy Madsen sidder på en skuffe i disken ved siden 
af sit gamle, veltjente National kasseapparat. 
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deltog. Af gæsterne skal nævnes FDB’s 
kredsrepræsentant gårdejer Harald Brandt 
Nielsen, Bodilsker, FDB’s forretningsfø-
rer på afdelingen i Rønne, Ejnar Sonne, 
direktør for BF-Magasinet i Rønne, Henry 
Mortensen, som var tidligere uddeler i 
Rutsker Brugsforening. Andelsbankens 
bestyrer i Allinge, W. Riis. Fuldmægtig i 
FDB’s afdeling i Rønne, Ernst Simonsen, 
som havde været rådgivende under hele 
omlavningen, og som høstede megen ros 
for den nye og funktionelle butik. Der var 
hele dagen slik og balloner til »bællana« 
samt kaffe og småkager til de voksne. En 
stor begivenhed i Olsker, og en stor dag for 
Olsker Brugsforening. Den samlede sum 
for omlavningen blev på 59.361 kr. Hånd-
værksmestrene havde været følgende: 
Hult Nielsen & Berggren, elinstallationer, 
Olsen & Jensen, snedkerarbejdet. Smed 
Grønval, Olsker, centralvarme, Hans Ko-
foed, murerarbejdet og malermester Rø-
mer, malerarbejdet.

På en ekstraordinær generalforsamling 
19. juni 1962 blev det besluttet, at forenin-
gen skulle ophøre med at forhandle grov-
varer, som den havde gjort siden starten. 
Der skulle stiftes en ny andelsforening, 
som skulle tage sig af disse varer. Navnet 
skulle være »Nordbornholms Grovvarefor-
retning« og skulle bestå af medlemmer fra 
følgende brugsforeninger, Aarsballe, Ol-
sker, Tejn, Rø, Rutsker, Hasle og Allinge. 

Så skulle der festes, 29. juni 1962 holdt 
foreningen en fest for ca. 100 personer i 
forsamlingshuset i anledning af, at for-
eningen havde bestået i 50 år. Det er ikke 
meget, der fortælles om festen i forhand-
lingsprotokollen, ud over at Harald Brandt 
Nielsen holdt festtalen. Den 20. marts 1975 
besluttede bestyrelsen at afskaffe dividen-

den, men i bagklogskabens klare lys, skul-
le det nok have været gjort for længe siden. 
Vi har jo alle lov til at være bagkloge, det 
er det nemmeste her i verden.  

Enden på det hele og lukning  
af butikken

Grunden var vel nok reelt, at uddeler Willy 
Madsen sagde sin stilling op, og at det for 
alvor blev klart for bestyrelsen, at det så 
skidt ud for Olsker Brugsforening. Det ko-
ster altid penge at skifte uddeler, og disse 
penge havde man reelt ikke. Der var flere 
ting, der gjorde sig gældende. Godt nok var 
foreningen gældfri og omsætningen steg 
også en smule hvert år, men ikke helt så 
meget som prisudviklingen, så reelt var der 
jo tale om en tilbagegang. Bygningerne, og 
her især uddelerboligen, trængte til en kær-
lig hånd, så da uddeler Willy Madsen flyt-
tede, og man skulle have en ny uddeler 
boende, kostede det mange penge at få sat 
boligen i en fornuftig stand. Butikken blev 
også moderniseret en del, det var nødven-
digt, og det kostede også en del penge, så 
det så efterfølgende rigtig skidt ud for en 
fortsat drift af Olsker Brugsforening, og 
der var ikke lys at skimte i horisonten.

Regnskabet viste derefter en faldende 
indtjening, så det var kun et spørgsmål om 
tid, hvor længe man kunne tære på reser-
verne, for at kunne klare det årlige under-
skud på regnskabet. Det var Anni Elleby, 
som var antaget som ny uddeler fra 1. maj 
1985. Det var en ret håbløs opgave, hun var 
kommet på. Hun sagde sin stilling op til 
fraflytning 31. december 1987. 

I den forbindelse rettede bestyrelsen en 
henvendelse til Allinge Brugsforening om 
en eventuel sammenslutning, men det ville 

de ikke i Allinge. Dernæst kontaktede man 
Tejn Brugsforening, om det var muligt at 
vende tilbage til tidligere tider, men her 
ville man heller ikke høre snak om nogen 
sammenlægning. Ingen ville sejle rundt 
med et lig i lasten.

I 1987 gik det helt galt. Omsætningen 
faldt yderligere, udgifterne steg, og det 
regnskabsmæssige resultat viste et under-
skud, som var faretruende for foreningen. 
Bestyrelsen kunne se, at foreningen ikke 
kunne fortsætte på disse præmisser. Man 
indkaldte til en ekstraordinær generalfor-
samling 5. januar 1988, hvor man ville 
foreslå en afvikling og lukning af forenin-
gen. På den måde kunne der ved salg af 
bygningerne blive et lille overskud til for-
deling blandt medlemmerne. Hvorimod 
man ville køre foreningen helt i sænk, hvis 
man fortsatte. Bestyrelsen havde fået lov 
til at låne Anne-Lone Christensen fra Rut-
sker Brugsforening til at passe butikken 
indtil lukningen. 

Men på generalforsamlingen kunne der 
ikke skabes det flertal der skulle til for at 
nedlægge Olsker Brugsforening, så besty-
relsens forslag blev underkendt, og hele 
bestyrelsen nedlagde deres mandater. Der 
blev indkaldt til endnu en ekstraordinær 
generalforsamling, der foruden forslag om 
nedlæggelse af foreningen, også skulle 
vælges en ny bestyrelse. Den 12. januar 
blev den ekstraordinære generalforsam-
ling afholdt. Til bestyrelse blev valgt de 
samme medlemmer, som havde været der 
før, på nær Inga Jensen. I hendes sted blev 
valgt Vivi Thorsen. Forslaget om nedlæg-
gelse af foreningen og salg af ejendom-
men, blev igen fremsat, og denne gang 
blev forslaget vedtaget, efter at det blev 
oplyst, at underskuddet var blevet yderli-
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gere forværret. På en ny ekstraordinær ge-
neralforsamling 28. januar blev det så en-
deligt konfirmeret at lukke foreningen 31. 
januar 1988. Der blev valgt et likvidations-
udvalg til afvikling af foreningen. Det kom 
til at bestå af følgende personer:

Gårdejer Henning Hansen, 
 Habrodam, formand
Helga Rømer, Olsker, næstformand
Niels Grønvall, Olsker, bestyrelses-
 medlem
Driftskonsulent Niels Otto Dam,
  FDB’s afdeling i Rønne

Det var Anne-Lone Christensen, der fik 
lov til at dreje nøglen om for sidste gang i 
Olsker Brugsforening. Igen var der blevet 
en af de små brugsforeninger mindre på 
Bornholm. 

Olsker Brugsforenings bestyrelse, uddelerparret Lilly og Willy Madsen samt personalet 
i 1960.

Formænd

Foreningens første formand var skolelæ-
rer J. N. Jørgensen, Kirkeskolen i Olsker
I følgende årgange af »Bornholms Vejvi-
ser« meddeles det, hvem der har været 
formænd:

Årg. 1925, gårdejer Janus Hansen, 
 Hyldegård
Årg. 1938, mølleejer A. P. Pedersen, 
 Bakkemøllen 
Årg. 1942, mølleejer A. P. Pedersen, 
 Bakkemøllen 
Årg. 1944, gårdejer V. Kjøller, Pilegård
Årg. 1946, avlsbruger Karl Holm, 
 Karlshøj. 

Da foreningens forhandlingsprotokol nr. 
2 begyndte 12. februar 1947, var det fort-
sat Karl Holm, som var formand for Ol-
sker Brugsforening. Efter det var det føl-
gende:

Avlsbruger Karl Holm, Karlshøj, 
 1945-1949
Ejler Andersen, Skovfryd, 1949-1954
Møllejer A. P. Pedersen, 1954-1957
Emil Bager, Skovvang, 1957-1962
Smedemester Povl Grønvall, 1962-1969
Ejler Andersen, 1969-1970
Gårdejer Henning Hansen, Habrodam
  1970-1988

Uddelere

Olsker Brugsforening startede 8. april 
1911 som en filialbutik under Tejn og Om-
egns Brugsforening, og med uddeler 
Frank Hansen i Tejn, som uddeler. Men 
fra 1. maj 1912 ansattes frk. Julie Mik-
kelsen som uddeler i Olsker. Først fra 1. 
januar 1915 skiltes Olsker Brugsforening 
teknisk fra Tejn, og blev en selvstændig 
forening.
Julie Margrethe Mikkelsen, 1912-1925 
Victor Aagesen, 1925-1952
Guldborg Aagesen, 1952-1952
Willy Madsen, 1952-1985                                
Anni Elleby, 1985-1987 
Anne Lone Christensen, Rutsker, 
 1988-1988
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Der var annoncer i Bornholms Tidende i 
1885 og i 1889, der med al tydelighed vi-
ser, at der i 1885 har været en »Forbrugs-
forening« i Hasle, og at den fortsat eksiste-
rede i 1890. Hvornår den er oprettet, eller 
hvornår den lukkede igen, vides ikke. Der 
findes ingen andre oplysninger, som jeg 
kender til.

Hasle og Omegns Brugsforening blev 
senere dannet ved en stiftende generalfor-
samling, afholdt på Hasle Afholdshjem 
14. maj 1913. Der var mødt ca. 150 af de 
allerede indtegnede medlemmer, hvilket 
må siges at være et flot fremmøde, hvilket 
vidner om, hvor stor interessen har været 
for at få stiftet en brugsforening i Hasle. 
Der var også indbudt to personer til gene-
ralforsamlingen for at bistå med råd og 
dåd. Det var gårdejer Hans Pedersen, 21. 
slg. Stålegård i Nyker, og gårdejer Anton 
Peter Sode, 10. slg. Dyndegård i Nyker. 
Begge to kendte personligheder fra Nyker 
Brugsforening. De redegjorde for, hvad 
brugsforeningerne stod for og gav gode 
råd. Gårdejer Vilhelm A. Harmsen, 67. 
slg. Sigård i Klemensker ledede mødet. 

Han gennemgik de forberedende møder, 
der havde været afholdt, med en uddy-
bende beretning om, hvad der var gået 
forud for generalforsamlingen. Der blev 
valgt en stor bestyrelse på hele ni medlem-
mer, som kom til at bestå af:

Gårdejer Vilhelm August Harmsen, 67. 
slg. Sigård i Klemensker

Jens Espersen
Smedemester Jens Henriksen Kjær
Murer Andreas P. Jensen
A. P. Lind, Lysvang
Avlsbruger Peter Andreas Spanner 
Fisker C. Vang
Avlsbruger Peter Regnersen, 
 Klemensker
Gårdejer Alfred Johannes Lambrecht, 

41. slg. Klingegård i Rutsker

Generalforsamlingen besluttede også at 
oprette en særskilt forening for foderstof-
fer, som skulle høre ind under Brugsfor-
eningen.

På et efterfølgende bestyrelsesmøde 17. 

maj, konstituerede bestyrelsen sig med 
smedemester Jens H. Kjær som formand. 
Gårdejer Harmsen blev valgt til forret-
ningsfører. Kasserer blev A. P. Lind, 
Lysvang. Her meddelte gårdejer Lam-
brecht, at han ikke kunne være med i be-
styrelsen. I stedet indtrådte Poul Olsen, 

Hasle Brugsforening 1913-1981, 
stadig en velfungerende butik

Disse to annoncer fra Bornholms Tidende 
er fra henholdsvis 28. september 1885 og 
30. december 1890.
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Brønshøj. Bestyrelsen besluttede også at 
købe købmand Munchs gamle købmands-
gård i Pilestræde for 22.000 kr. Revidere-
de vedtægter blev vedtaget på en ekstraor-
dinær generalforsamling 28. juni 1913.

Stillingen som uddeler blev opslået ledig 
i dagbladene. Der kom 12 ansøgninger, 
hvor bestyrelsen besluttede at ansætte 
Hans Christian Hasager Boss fra Rønne 
som uddeler med tiltrædelse 15. juli. Hasle 
og Omegns Brugsforening åbnede dørene 
for sine medlemmer 1. august 1913. For 
regnskabsåret 1914-1915 udviste omsæt-
ningen 106.246 kr., og der blev udbetalt 6 
% i dividende til medlemmerne. Så det må 
formodes at brugsen er kommet godt i 
gang. Det er ellers meget sparsomt, hvad 
der er skrevet i forhandlingsprotokollen 
om den første tid.

Nye folk

I 1919 sagde uddeler Hasager Boss sin stil-
ling op. Stillingen blev opslået ledig, og 
der kom ni ansøgninger. Blandt dem valg-
te bestyrelsen uddeler Andreas Mogensen 
fra Listed Brugsforening, som skulle til-
træde 1. november 1919.

Det var ikke den eneste udskiftning det 
år, idet regnskabsfører og kasserer A. P. 
Lind også havde sagt sin stilling op. Be-
styrelsen ansatte frk. Johanne Anker i ste-
det fra 1. august 1919. Også forretningsfø-
rer V. Harmsen ønskede sig fritaget for 
posten, idet han var flyttet til Rønne. I 
stedet for valgte man avlsbruger Andreas 
Peter Spanner som ny forretningsfører.  

Den 2. april 1920 ankom skibet »Villy« 
med en ladning kunstgødning. Partiet vi-
ste sig at være beskadiget under turen over 
Østersøen. Skibet blev losset i Hasle 

Havn, men der blev gjort indsigelser over 
for rederiet, afsenderen Dansk Gødnings-
kompagni og forsikringsselskabet Codan. 
Men ingen ville erstatte noget. Brugsen 
havde sagfører Pihl i Rønne til at under-
søge sagen for sig, men han meldte tilbage, 
at det ikke kunne føre til noget at anlægge 
sag mod parterne. Så Hasle Brugsforening 
måtte selv bære tabet.

I de næste år kneb det med likvid kapi-
tal. I 1922 havde rentier Munch således et 
lån i ejendommen, som stod til udbetaling. 
Foreningen havde fået installeret en elek-
trisk knuser og valseværk til foderkager, 
som kostede 8.200 kr. Øernes Andelssel-
skab for Foderstoffer rykkede for betaling 
af en regning på 9.000 kr. og kulhandler 
Lund i Rønne for betaling af en ladning 
kul på 5.351 kr. Så bestyrelsen måtte i 
banken for at låne penge. Rentier Munch 
fik man til at forlænge lånet i ejendom-
men, og de to regninger måtte bestyrelsen 
ud og lave to veksler på. Den gamle byg-
ning var også blevet repareret for 1.640 kr., 
som var taget over driften. Uddeler Mo-
gensen forlangte også mere for arbejdet 
med knusning af foderkager, så hans løn 
for foderstoffer blev forhøjet fra 2 % af 
omsætningen til 2¼ %. Der var derfor en 
lidt anstrengt økonomi. Omsætningsmæs-
sigt gik det ellers fornuftigt nok. For regn-
skabsåret 1923-1924 var der omsat for 
340.815 kr. med et overskud på 14.976 kr. 
og der blev udbetalt 8 % i dividende til 
medlemmerne. 

Nye tider og gæld

I 1925 skete der noget revolutionerende. 
Forretningen fik indlagt elektrisk lys. He-
le 45 lampesteder blev det til. Slut med de 

gamle petroleumslamper, som ellers hav-
de duftet så dejligt hyggeligt i lokalerne. 
Til gengæld kunne personalet nu også se, 
hvad de gik rundt og lavede. Da der nu var 
kommet elektrisk strøm i huset, var man 
selvfølgelig også nødt til at anskaffe en 
elektrisk kaffemølle, i stedet for »den med 
Brødmotor«. 

Ved generalforsamlingen i 1925 skifte-
de foreningen formand. Jens Henriksen 
Kjær afgik, og i stedet blev valgt Janus 
Hansen. Ellers skete der ikke de store ting 
op gennem 1920’erne. Foreningen virkede 
til alles tilfredshed, der var ingen der la-
vede vrøvl på generalforsamlingerne, alt 
var lutter idyl. Medlemmerne fik hvert år 
mellem 7 og 10 % udbetalt i dividende. 
Det jeg ville have anket over var de store 
beløb, uddeleren havde i udestående for-
dringer. Når regnskabsåret blev gjort op, 
var det ikke ualmindeligt, at uddeleren 
skyldte foreningen tæt på de halvtreds tu-
sinde kroner, som han havde ude at svøm-
me hos medlemmerne. Som regel fik han 
indkradset det halve beløb, men stadig-
væk skyldte han konstant foreningen om-
kring 20-30.000 kr. Tænk engang hvad det 
har kostet foreningen af rentepenge. Det 
skal her bemærkes, at i 1938 besluttede en 
generalforsamling, at foreningen skulle 
overtage halvdelen af risikoen for de ude-
stående fordringer. Det blev det jo ikke 
spor bedre af.

I 1935 blev det vedtaget, at foreningen 
skulle søge om at få løst næringsbrev, så-
ledes at der kunne handles med alle, uden 
at de nødvendigvis skulle være medlem-
mer. Det krævede en ændring af vedtæg-
terne, men også det blev foretaget. Så nu 
kunne Hasle og Omegns Brugsforening 
frit handle med hvem som helst. I 1940 
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kom der et forslag om, at foreningen skul-
le oprette en filial af brugsen i købmand 
Jørgensens ejendom i Sorthat. Det blev 
dog aldrig til noget. Anden Verdenskrig 
var startet, og bestyrelsen så rigtigt i, at 
tiden ikke var til at oprette filialer. Samme 
år blev Hasle Brugsforening indmeldt i 
FDB’s Revisionskontor, der fremover 
skulle revidere brugsens regnskab. I 1944 
indmeldte foreningen sig i den oprettede 
»Brugsforeningernes Arbejdsgiverfore-
ning«.

Men ellers er det stadig meget sparsomt 
hvad forhandlingsprotokollen fortæller. 
Intet om alle krigsårene, hvor man sand-
synligvis har haft de samme problemer, 
som alle andre forretninger havde. Skrive-
lysten har ikke været særlig stor hos sekre-
tæren. Han kunne jo heller ikke vide, at 
der 70 år senere sad en person, der skulle 
bruge oplysningerne om brugsen til en 
bog. Dengang var der ingen grund til at 
skrive så meget ned, alle vidste jo hvad der 
foregik.

Regnskabsproblemer

I 1947 skiftede foreningen igen formand. 
På generalforsamlingen i december 1946 
blev maler Janus Hansen, Hasle, ikke 
genvalgt til bestyrelsen. Det gjorde deri-
mod gårdejer Elmer Andersen, 13. vdg. 
Jydegård i Klemensker, som på bestyrel-
sesmødet 4. januar 1947 blev valgt til for-
mand.

I 1948 var der en pudsig episode. På ge-
neralforsamlingen 9. december blev regn-
skabet for 1947-1948 fremlagt. Det viste 
en omsætning på 521.247 kr., i sig selv flot 
og tilfredsstillende. Men ved den tidligere 
opvejning, og ved det fremkomne regn-

skabsresultat, havde uddeleren udestående 
fordringer for 81.339 kr. De blev mærke-
ligt nok efterfølgende nedbragt til kun 
18.462 kr. Sådan var det også gået for sig 
i flere af de foregående år. Hvad var det 
lige der foregik? Nå, men da regnskabet så 
kom til afstemning, blev det af medlem-
merne nedstemt. Det var selvfølgelig ikke 
så godt. Hele bestyrelsen besluttede selv-
følgelig at nedlægge deres mandater, og 
formanden nævnte kort, at der ville blive 
indkaldt til en ekstraordinær generalfor-
samling 16. december 1948. 

Her skulle der vælges en ny bestyrelse. 
På denne generalforsamling begyndte 
man der, hvor der blev sluttet sidst. Regn-
skabet blev igen læst op, og som der er 
skrevet i forhandlingsprotokollen: »For-
manden redegjorde for forskellige Ting«. 

Der nævnes ikke noget om, hvad det var 
formanden redegjorde for, men så blev 
regnskabet igen sat til afstemning, og den-
ne gang blev det godkendt. Derefter var 
der valg af bestyrelse, og her blev hele den 
gamle bestyrelse genvalgt. Så nemt blev 
det problem klaret.

Ny uddeler

Året efter skiftede foreningen uddeler, 
uden at jeg vil drage paralleller til det fore-
gående. I april sagde Charles Andreas 
Mogensen sin stilling op. Bestyrelsen 
averterede pladsen ledig i de bornholmske 
dagblade. Der kom 14 ansøgninger og be-
styrelsen besluttede at antage kommis Ha-
rald Nielsen fra Østerlars Brugsforening 
som ny uddeler fra 1. august 1949. Udde-

Hasle og Omegns Brugsforening i Pilestræde, fotograferet mellem 1913 og 1920. Born-
holms Museum.
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leren skulle indbetale 6.000 kr. som sik-
kerhed og stille med et kautionsbevis på 
yderligere 6.000 kr. Det skulle senere vise 
sig at være en god beslutning bestyrelsen 
havde truffet, ved at ansætte Harald Niel-
sen. Han var i mange år en dygtig og solid 
leder af Hasle Brugsforening. Han var om 
nogen med til at gøre brugsforeningen til 
det den er i dag. Han var da også i høj grad 
med i det store projekt med at bygge en ny 
butik på Torvet i Hasle.

Samme år vedtog bestyrelsen at tegne 
andelskapital i det nyoprettede »Andels 
Teateret«, som skulle spille landet rundt. 
Der blev i nogle år opført adskillige styk-
ker på Bornholm. Det var forretningsfører 
Ejner Sonnes hustru, Else Marie Sonne, 
FDB’s afdeling i Rønne, som var primus 
motor i dette foretagende. Men som så me-
get andet, kunne det vel ikke løbe rundt, 
og efter nogle år blev det nedlagt.

I 1951 blev foreningen medlem af Dansk 
Andels Ægexport, og de indsamlede æg 
skulle fremover leveres dertil. Samme år 
vedtog bestyrelsen at anskaffe en bil, såle-
des at der kunne indsamles æg og samti-
dig køres varetur. Man vedtog også at give 
samme pris for æg som Rutsker Brugsfor-
ening. 1951 gav også den højeste omsæt-
ning i brugsens hidtidige historie. For-
eningen nåede det år op over en mio. kr., 
helt præcis 1.012.125 kr. Denne stigning i 
omsætningen skyldtes for en del omlæg-
ning af regnskabsåret. Det begyndte dog 
også at kunne mærkes, at der efter krigens 
varemangel, igen begyndte at komme flere 
varer på hylderne. Også prisstigninger på 
varerne blev større og mere mærkbare. In-
flationen var på vej. Det kunne måske her 
være spændende at se hvilke varegrupper 
omsætningen bestod af:

Butiksvarer 401.624 kr. Grovvarer 
78.168 kr. Foderstoffer 69.959 kr. Brænd-
sel 5.541 kr. Markfrø 9.575 kr. Cement og 
kunstgødning 31.768 kr. Benzin 7.069 kr. 
Æg 88.890 kr. Kul 96.305 kr. Korn 
223.197kr.

På generalforsamlingen 5. december 
1951 blev der vedtaget nye vedtægter. 
Samme år tegnede bestyrelsen sig for 200 
kr. i andelskapital for den nystartede for-
ening »Dansk Landbrugs Andels Maskin-
indkøb«, som fik en afdeling i Nyker. På 
generalforsamlingen 5. december 1953 
blev der efter generalforsamlingen vist 
den nye film »Øen i Øst«. Filmen var op-
taget samme år på Bornholm af FDB og 
den samlede Andelsbevægelse her på øen. 
Filmen var en rigtig spillefilm med »ind-
lagt« handling, og den viste samtidig alle 
former for Andelsbevægelser på øen. Fil-
men omtales andet sted i bogen.

Planer om at bygge nyt

Allerede i 1956 tumlede bestyrelsen med 
planer om at bygge nyt til den gamle butik. 
Bestyrelsen var enig om, at butikken var 
for lille, nedslidt og gammeldags og fuld-
stændig umoderne til at drive en forret-
ning fra. Det ville koste mange penge, blot 
at få repareret og omlavet de gamle byg-
ninger. Bestyrelsen havde bedt FDB’s Ar-
kitektkontor om at se på de muligheder, 
der var på stedet. Arkitekt Enevoldsen og 
konsulent Skov fra FDB’s konsulenttjene-
ste i København var på Bornholm i januar 
for at se på, hvad der eventuelt kunne gø-
res. De udarbejdede tegninger og et over-
slag over, hvad en tilbygning til den gam-
le butik i Pilestræde ville koste. Overslaget 
lød på 102.000 kr. Men på grund af den 

store højdeforskel, ville det alligevel ikke 
blive optimalt, at få den tilsluttet den gam-
le ejendom.

Det næste forslag blev en ny selvstændig 
bygning med facade ud mod Storegade, og 
når der forelå tegninger og overslag, ville 
bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær 
generalforsamling. Bestyrelsen skulle i 
mellemtiden undersøge hvilke lånemulig-
heder der fandtes.

Den 7. marts 1957 var der ekstraordi-
nær generalforsamling, hvor formanden 
redegjorde for de planer, der havde været 
i spil. Det var planerne om at lade opføre 
en ny bygning ud mod Østergade, besty-
relsen var endt med, og det var disse pla-
ner, der skulle tages stilling til. Prisen var 
anslået til 103.000 kr. for bygningen. 
Flere medlemmer havde ordet, både for 
og imod. Nogle mente, at man skulle ud-
skyde planerne et år eller to, andre mente, 
at byggeriet ville skæmme det smukke 
parti på stedet. Ved afstemningen stemte 
31 for, og kun fire stemte imod, så der var 
et relativt stort flertal for at arbejde videre 
med planerne. Bestyrelsen fik også man-
dat til at optage de nødvendige lån i Hasle 
Bank.

I maj måned forelå der endelige tegnin-
ger fra Arkitektkontoret, men på grund af 
de vanskelige økonomiske forhold i sam-
fundet, havde bestyrelsen fået kolde fød-
der og besluttede at udskyde byggeriet i et 
år. Derfor gik man i stedet i gang med at 
reparere og lave lidt om på den gamle byg-
ning, ting som alligevel skulle have været 
lavet. De næste år nævnes der ikke mere 
noget om nybygning. I 1959 blev der ned-
revet fire fag i den østlige ende af den 
gamle bygning i Pilestræde. På grund af 
pladsmangel blev der også arbejdet med 
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planer om at bygge en kornsilo, hvis fore-
ningen skulle blive ved med at handle med 
korn. I 1960 stod siloen færdig og kunne 
tages i brug til høsten. Pris små 200.000 
kr., pengene blev lånt i Hasle Bank.

I 1961 fremkom der ønsker til Hasle 
Brugsforening fra Olsker, Rutsker, Rø og 
Klemensker Brugsforeninger, om at lægge 
al handel med grovvarer sammen i én for-
ening. Formand og uddeler var kommet 
med i det fælles udvalg, som skulle arbej-
de videre med sagen. Der blev indkaldt til 
en ekstraordinær generalforsamling på 
Herolds Hotel 21. juni 1962 med eneste 
punkt på dagsordenen: At adskille butiks- 
og grovvarehandel med det formål, senere 
at kunne sammenlægge al grovvarehandel 
på Nordbornholm. Revisionschef Chri-
stian P. Nielsen fra FDB’s Revisionstjene-
ste var til stede og redegjorde sammen 
med formanden, Elmer Andersen, for 
sammenlægningen. Meningen var at byg-
ge nye bygninger og en stor silo i Klemen-
sker, som skulle være hovedsæde for den 
ny sammenslutning. Der var flere, der 
havde ordet, både for og imod. Ved den 
skriftlige afstemning var resultatet, at 26 
stemte for og kun 10 imod forslaget, som 
herved blev besluttet. Nordbornholms An-
dels Grovvareforretning i Klemensker var 
blevet en realitet med start 1. juni 1964.

50 års jubilæum

Men i Hasle glædede man sig til at fejre 
Hasle Brugsforenings 50 års jubilæum. 
Fra morgenstunden 14. maj 1963 åbnede 
en festligt pyntet butik dørene. I udstil-
lingslokalet var der pyntet med gamle an-
tikke møbler i den ene side, og med mo-
derne møbler i den anden. Formiddagen 

Hasle Brugsforening i Kløckergården i Pilestræde i 1950’erne. Fotopostkort tilhører 
Ruth Vejdiksen. 

Luftfoto af Sylvest Jensen, 1950’erne, Det Kongelige Bibliotek.
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startede med at formanden, Elmer Ander-
sen, og bestyrelsesmedlem Henrik Kjær 
foretog en kransenedlæggelse på Janus 
Hansen, J. H. Kjær, Charles A. Mogensen 
og Ludvig Vejdiksens gravsteder.

Butikken lukkede mellem kl. 12 og 14. 
Så samledes bestyrelsen, uddelerparret og 
personalet til en frokost i brugsen. I løbet 
af dagen blev der uddelt 500 balloner til 
børnene. Om aftenen kl. 19.30 samledes 
250 medlemmer med indbudte gæster på 
Hasle Forsamlingshus, som var pyntet 
med friske birkegrene, flag og masser af 
blomster. Der blev serveret kaffe, tobaks-
varer og øl samt sodavand. Der var under-
holdning med musik og en tryllekunstner, 
og der blev selvfølgelig holdt taler og sun-
get sange. En festlig aften og et værdigt 
minde om foreningens start i 1913.

Ny brugs på Torvet

I 1963 tog man for alvor fat på at se sig om 
efter mulige steder, hvor der kunne opfø-
res en ny bygning til forretningen. FDB’s 
revisor, Finn Askegaard Olsen, butikskon-
sulent Harry Rasmussen fra København 
og fuldmægtig Ernst Simonsen fra FDB’s 
afdeling i Rønne, havde tidligere været til 
bestyrelsesmøde og drøftet planerne om 
en ny forretning, med kød- og viktualie 
afdeling, centralt i byen. 

Den 9. august 1963 underskrev bestyrel-
sen en slutseddel med mekaniker Niels 
Mortensen om køb af hans ejendom på 
Torvet for 70.000 kr. Meningen var, at 
Niels Mortensen til gengæld skulle købe 
Brugsens ejendom i Pilestræde og flytte 
sit værksted dertil. Prisen for brugsens 
ejendom skulle være på 80.000 kr. Der var 
lidt vrøvl med BP, som havde servitut på 

salg af benzin fra Mortensens ejendom, 
men ved en forhandling gik BP med til at 
flytte denne servitut med til Pilestræde, 
hvis købet gik i orden. Arkitekt Ene-
voldsen og konsulent Harry Rasmussen 
kom igen til Hasle for at finde ud af, hvor-
dan grunden på torvet kunne gøres byg-
gemoden og en ny bygning kunne indpas-
ses på stedet. Den 25. januar 1964 blev 
skøde underskrevet på begge køb af den 
samlede bestyrelse. Der blev samme år 
købt et haveareal på 79 m2 af hotelejer 
Nielsen på Hotel Hasle for 11.000 kr. med 
betaling over to omgange. Der var også 
kommet tilladelse fra kommunen til at 
nedlægge lejligheden i den erhvervede 
ejendom.

Den 14. september 1964 underskrev den 
samlede bestyrelse samarbejdskontrakten 
mellem FDB og Brugsen, den såkaldte 
»frivillige kæde« (omtales andet sted i bo-
gen). Det betød bl. a., at regnskabet frem-
over blev ført af FDB’s Regnskabscentral 
i København. På den efterfølgende gene-
ralforsamling takkede formanden fru 
Kreutzberg, som i mere end 35 år havde 
været regnskabsfører, og ført foreningens 
regnskab til alles tilfredshed.

Tegninger, beskrivelse og ansøgning om 
byggetilladelse til nybyggeriet på Torvet 
var for længst sendt til Boligministeriet, 
med da man ikke forhaster sig slige steder, 
trak det ud med byggetilladelsen. Endelig 
kom tilladelsen i efteråret 1965, og tegnin-
ger og materiale blev udsendt i licitation til 
håndværkerne. Tilbud skulle være besty-
relsen i hænde senest 14. november 1965. 
Mærkelig nok skrives der ikke med et ene-
ste ord i forhandlingsprotokollen noget om 
de indkomne tilbud ej heller hvem der fik 
arbejdet, eller hvad det kostede. Man skul-

le ellers mene, at det var så stor en begi-
venhed, at det var værd at notere i proto-
kollen, så eftertiden kunne læse om det. 
Ikke før på et bestyrelsesmøde 19. marts 
1966 noteredes, at bestyrelsen beså nybyg-
geriet og erklærede sig tilfreds med arbej-
det, og at man ville festligøre dagen for 
tømmerrejsningen. Onsdag 13. april 1966 
var der så tømmerrejsning på nybyggeriet. 
Da det var snevejr den dag, samledes be-
styrelse, håndværkere og gæster på hotel-
let, hvor der blev serveret snitter, øl og 
kaffe, og det var så det.

Der blev ført forhandlinger med Born-
holms Andels Grovvareforretning, om at 
de skulle overtage ekspeditionen af fast 
brændsel fremover. De skulle samtidig 
overtage kranen, bilen og brændselssilo-
en, samt andelen i DAK for i alt 40.000 kr. 
Ved forhandlinger, blev parterne enige om 
et beløb på 37.500 kr.

Brugsen på Torvet

Den 28. juni 1966 åbnede den ny butik. En 
time før åbningen spillede et hornorkester 
på pladsen foran butikken. Husmoderfor-
eningens formand klippede silkesnoren 
over kl. 10 og erklærede butikken for 
åben. Folk strømmede ind for at bese her-
lighederne og forhåbentlig også handle 
lidt.

Kl. 11 samledes ca. 60 personer på Hotel 
Hasle til en bid mad. Det var bestyrelsen 
og særlig indbudte gæster, der havde ind-
fundet sig, for at lykønske med den nye 
butik. Hvem det var, melder historien ikke 
noget om, men det har givet været alle de, 
der betød noget inden for Brugsforenings-
bevægelsen på Bornholm samt hånd-
værksmestre og arkitekter.
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Dagen må vel ellers nok betegnes som 
en af de største festdage i foreningens hi-
storie. Tænke sig at flytte fra en gammel 
nedslidt bygning i Pilestræde, til en ny, 
hypermoderne butik på Torvet, med det 
nyeste inventar der fandtes på det tids-
punkt, og med et sortiment varer, der al-
drig tidligere var set i Hasle. Uddeler Ha-
rald Nielsen fortæller, at der blev udleveret 
800 balloner til børnene, 1200 tuber gratis 
tandpasta, (der er sikkert ikke blevet solgt 
tandpasta i Hasle det næste år), 18 kasser 
cigarer og serveret mere end 2.000 kopper 
kaffe. Omsætningen den første dag havde 
været på 10.600 kr. Hvilken herlig dag for 
Hasle by, og solen har sikkert også skinnet. 

Den første måneds omsætning var på 
236.000 kr. I samme tidsrum året før hav-
de den været på 101.000 kr., altså mere end 
en fordobling af omsætningen. Ellers be-
retter forhandlingsprotokollen stadig ikke 
noget om, hvad den ny bygning havde ko-
stet, andet end at der var optaget et kredit-
foreningslån på 188.000 kr. i bygningerne. 
Det første års omsætning efter flytningen 
var blevet på 2.074.534 kr. hvilket blev be-
tegnet som særdeles tilfredsstillende. 

Det skulle vise sig at være en god beslut-
ning at bygge på Torvet og flytte butikken 

Hasle Brugsforening i Pilestræde. De to i 
kitler er fra venstre Villy Andersen og 
Kurt Pihl. Damen er en ukendt kunde.  

Fra venstre: Kaj Hansen, Villy Hansen, 
Alice Jørgensen, Mogens Anker med ud-
delerparrets søn Johnny Nielsen. Uddeler 
Harald Nielsen, fru Grethe Nielsen, Lud-
vig Vejdiksen, Peder Westh. Foto Svend 
Aa. Svendsen, Hasle.
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derned. De følgende år steg omsætningen 
hvert år, således at omsætningen i 1970 
nåede op over tre mio. kr. Hvert år lavede 
foreningen et flot overskud, ligesom der 
hvert år blev udbetalt dividende til med-
lemmerne.

Udvidelse

I 1971 købte Hasle Brugsforening nabo-
ejendommen, Rådhusgade 2, for 45.000 
kr. til nedrivning. Foreningen havde også 
købt Vestergade 42. Bestyrelsen gik med 
planer om at udvide butikken, der på det 
tidspunkt allerede var blevet for lille. Der 
var indkommet tilbud fra håndværkerne 
på om- og tilbygning af butikken. Det 
samlede tilbud lød på 177.610 kr. Tilbud-
det blev godtaget. Byggesagen var færdig-
behandlet af myndighederne, og tilladelse 
var givet, så arbejdet kunne sættes i gang 
hurtigst muligt.

På generalforsamlingen 25. november 
1972 meddelte formanden, Elmer Ander-
sen, at han ønskede at træde ud af besty-
relsen efter 29 års samvittighedsfuldt vir-
ke for Hasle Brugsforening, deraf 25 år 
som formand for bestyrelsen. Henning 
Westh blev på det efterfølgende bestyrel-
sesmøde valgt som foreningens nye for-
mand. 

Torsdag den 25. maj 1973 åbnede Hasle 
Brugsforening den nyrenoverede og udvi-
dede butik. I forbindelse med åbningen 
fejrede foreningen samtidig 60 års jubi-
læet med forskellige gode tilbud. Om lør-
dagen samledes bestyrelse og medarbej-
dere i bagbutikken til en festlig aften, dels 
som en tak for det store arbejde, medarbej-
derne havde udført ved ombygningen, og 
dels for at fejre jubilæet. På generalfor-

samlingen 3. november 1973 oplyste for-
manden i sin beretning, at omlavning og 
udvidelse i alt havde kostet 268.000 kr., 
men så mente han også, at butikken nu 
skulle være stor nok til at kunne betjene 
kunderne i nogle år.

Flere udvidelser

Bestyrelsen i Hasle Brugsforening tænkte 
langsigtet, så i 1976 rettede man henven-
delse til ejeren af Hotel Hasle, for at høre 
om muligheden for at købe hotellet til ned-
rivning, for at gøre plads til en eventuel 
senere udvidelse af butikken. Ejeren var 
ikke afvisende og kom med et købstilbud, 
der lød på 650.000 kr. for det hele. Der 
blev indkaldt til ekstraordinær generalfor-
samling, hvor formanden redegjorde for 
planerne om køb af hotellet. I generalfor-
samlingen deltog forretningsfører Tage 
Jensen og driftskonsulent Niels Otto Dam 
fra FDB’s afdeling i Rønne, som varmt 
anbefalede købet. Forslaget blev ved en 
afstemning vedtaget med stort stemme-
flertal, og bestyrelsen blev bemyndiget til 
at underskrive slutseddel med hotelejer 
Nielsen. Det blev gjort 8. juni 1977 og ef-
ter en mindre kursgevinst blev købssum-
men på 601.924 kr. 

FDB’s Arkitektkontor blev anmodet om 
at udarbejde tegninger og overslag til ny- 
og ombygning af butikken, nu hvor grun-
den fra hotellet var gjort byggemoden. De 
blev fremlagt i løbet af året for bestyrelsen 
af arkitekt Olsen. Driftskonsulent Niels 
Otto Dam forelagde også nogle foreløbige 
overslag over byggeriet, samt et fremskre-
vet budget for omsætning og regnskab for 
den næste treårige periode. I løbet af 1978 
skred byggeriet nogenlunde planmæssigt 

frem, skønt der undervejs var flere uforud-
sete forsinkelser. Torsdag 12. oktober 
1978 blev dørene åbnet for et splinternyt 
supermarked på 850 m2 på Torvet i Hasle. 
Aftenen før var ca. 75 personer samlet til 
reception.

Igen var Hasle Brugsforening godt kø-
rende. Desværre var hele byggeriet og om-
lavningen blevet voldsomt dyrere end be-
regnet. Også finansieringen af byggeriet 
var blevet meget dyrere, på grund af for-
sinkelser i byggeplanen, men også på 
grund af dyrere lånemuligheder end først 
beregnet, bl. a. med optagelse af uden-
landske lån. Det hele kom til at koste fem 
mio. kr., hvor det var beregnet til 3.5 mio. 
Så der skulle nogle varer gennem kasser-
ne, for at holde skindet på næsen.

Bestyrelsen besluttede senere, at det fra 
1. januar 1979 ville være slut med dividen-
de i en periode, hvilket medførte knubbede 
ord fra mange medlemmer. Mange spurgte 
også til, om det nu også havde været nød-
vendigt og rigtigt at bygge så stort og dyrt. 
Bagklog har man jo altid lov til at være, det 
er så dejligt uforpligtende, men der var må-
ske lidt om det. FDB tilbød at overtage 
medlemmernes ansvar over for forenin-
gens gæld, imod et ejerpantebrev på 
400.000 kr. i Hasle Brugsforenings byg-
ninger, hvilket tilbud bestyrelsen tog imod.

Senere på året kom der en henvendelse 
fra Vang Brugsforening, med forespørgsel 
om Hasle Brugsforening ville overtage 
driften fremover. Fornuftigt nok beslutte-
de bestyrelsen, at det ville man ikke. Der 
var vel også nok at se til i egen forening. 
Omsætningsmæssigt gik det ellers forry-
gende efter den store udbygning af butik-
ken. Der var således en reel omsætnings-
fremgang i 1979 på 13 %, efter at prisstig-
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ningerne var fratrukket, og det må siges at 
være rigtigt flot. Men den store investe-
ring og de dyre lån satte sit præg på likvi-
diteten, den var ikke for god. På general-
forsamlingen 8. april 1981 blev det vedta-
get at ændre vedtægterne, således at for-
eningens medlemmer overgik til begræn-
set ansvar, i stedet for det, der stod i de 
bestående vedtægter, nemlig at medlem-
merne hæftede solidarisk. Sikkert en for-
nuftig beslutning.

Sammenslutning med FDB

I 1982 revnede så bukserne. På et bestyrel-
sesmøde 31. marts 1982, hvor også forret-
ningsfører Tage Jensen og driftskonsulent 
Niels Otto Dam fra FDB’s afdeling i Røn-
ne var til stede, besluttede en enig besty-
relse at foreslå på næste generalforsam-
ling, at Hasle Brugsforening blev sam-
menlagt med FDB. Baggrunden for be-
slutningen var den økonomiske situation 
her og nu. Sammen med de fremadrettede 
udsigter og budgetter der blev forelagt, så 
det hele noget anstrengt ud. Sammenslut-
ningen skulle ske med tilbagevirkende 
kraft fra 1. januar 1982 af regnskabsmæs-
sige hensyn.

På generalforsamlingen 28. april 1982, 
hvor kun et halvt hundrede medlemmer 
var mødt frem, fik medlemmerne forelagt 
forslaget om en fusion med FDB. Efter 
nogen debat og en del spørgsmål, blev for-
slaget vedtaget med 33 stemmer for og 16 
imod. Så hermed var bestyrelsens forslag 
vedtaget og Hasle Brugsforening eksiste-
rede ikke længere som en selvstændig 
Brugsforening. Med tilbagevirkende kraft 
fra fra 1. januar 1982 blev »DB-Brugsen i 
Hasle« drevet som en ren FDB-ejet butik.

Torvet i Hasle i 1958, medens byens gamle centrum endnu var intakt. Til skade for  
det gamle Hasle, men til gavn for Hasle Brugsforening blev dette område efterhånden 
opkøbt og revet ned af brugsen, for at man kunne få plads til et stort supermarked. 
Foto Sylvest Jensen, Det Kongelige Bibliotek. 
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Medlemmerne har sikkert ikke mærket 
nogen forskel, butikken fortsatte uændret 
med sin gode betjening af kunderne. Det 
var kun på det folkevalgte område, der 
skete ændringer. Der skulle ikke længere 
vælges bestyrelse. I stedet skulle der væl-
ges et butiksråd/butiksbestyrelse. Frem til 
næste medlemsmøde virkede den gamle 
bestyrelse som butiksudvalg. På det første 
årlige medlemsmøde 17. marts 1983 afgik 
den samlede bestyrelse, og der blev valgt 
et nyt butiksudvalg på syv personer, samt 
en repræsentant for personalet. Følgende 
blev valgt:

Anni Nielsen
Irene Jansson
Svend Holm
Hjørdis Sommer
Jette Mortensen
Knud Erik Olsen
Jørn Ole Hansen
Samt for personalet Lulu Hansen

På et senere butiksudvalgsmøde blev 
Knud Erik Olsen valgt som formand, An-
ni Nielsen som næstformand og Hjørdis 
Sommer som sekretær. Dermed gik livet 
videre i Hasle, og det samme gjorde det i 
»DB Brugsen« i Hasle. Hasle Brugsfor-
ening kunne i øvrigt have fejret sit 70 års 
jubilæum i 1983. Det kunne man selvføl-
gelig stadig gøre, blot ikke som forening, 
men butikken fortsatte jo, så det kunne 
udmærkes fejres, at butikken havde be-
stået i 70 år, hvilket man da også gjorde.

Her slutter min historie om Hasle og 
Omegns Brugsforening. Jeg ved godt, at 
Brugsen i Hasle selvfølgelig fortsatte, og 
fortsat i dag er et kæmpe aktiv for Hasle 
og omegn. Men min intention har været at 

beskrive den gamle selvstændige brugs-
forening i Hasle, som startede i 1913, og 
som i 1982 blev overtaget af FDB.

Nogle ting vil jeg dog alligevel nævne i 
denne forbindelse, bl. a. branden, der hær-
gede butikken i 1984, kun få år efter, at 
den var blevet opført. Den 21. juli 1984 om 
aftenen udbrød der ild i en papircontainer, 
der stod i indgangspartiet uden for butik-
ken, fordi nogle unge mennesker ved ufor-
sigtighed kom til at sætte ild i containeren. 
Ilden bredte sig desværre og fik fat i taget 
på bygningen, hvor den spredte sig med 
lynets hast. Det meste af tagkonstruktio-
nen brændte, og ca. en trediedel af butik-
ken blev voldsomt raseret af branden. Der 
skete skader for nogle mio. kr. To dage 
efter blev der holdt et kæmpe brandudsalg, 
som blev det helt store tilløbsstykke, hvor 
mennesker fra hele øen var mødt frem for 
at gøre et godt køb.

Efter en stor indsats fra en masse men-
nesker, ikke mindst personalet, kunne 
brugsen allerede 30. juli 1984 åbne en nød-
butik på ca. 500 m2, så man igen kunne 
betjene sine kunder på en rimelig fornuftig 
måde, medens butikken blev genopført.

Det andet jeg vil nævne er de to uddeler-
skifter i 1985 og 1991. Efter mange års 
stort arbejde for brugsen valgte uddeler 
Harald Nielsen at gå på pension. Stillingen 
blev opslået ledig, og 28. januar 1985 var 
der møde på FDB’s afdeling i Rønne, hvor 
butiksudvalget, sammen med FDB, beslut-
tede at ansætte direktør Kurt Skytte Han-
sen som ny uddeler i Hasle. Uddelerskiftet 
skete 7. maj 1985. Kurt Skytte Hansen var 
uddeler til 1. juli 1991, hvor han blev ansat 
som leder af FDB’s Distributionsafdeling i 
Rønne. Det blev uddeler Carsten Rømer i 
Rutsker Brugsforening, som overtog hver-

vet som ny uddeler i Hasle, og det er han 
stadigvæk og han udfører et flot og stort 
arbejde for brugsen. Med lidt almindelig 
hovedregning, kan jeg se, at når denne bog 
udkommer i november 2016, vil Carsten 
Rømer, hvis alt ellers går som det skal, 
have været 25 år i brugsen i Hasle. Stort 
tillykke skal her lyde fra denne bogs for-
fatter. I samme åndedrag skal nævnes, at 
brugsen i 1991 tilsluttede sig samarbejdet 
med FDB i den butikstype som kaldtes 
»Super Brugsen«, hvilket indebar bl. a. et 
ændret varekoncept og en landsdækkende 
markedsføring inden for denne butikstype 
samt en strammere styring fra FDB’s side.

Gid brugsen i Hasle må bestå i mange år 
endnu, til glæde og trivsel for Hasle og 
omegn.

Formænd

Smedemester Jens Henriksen Kjær, 
 1913-1925
Maler Janus Hansen, 1925-1947
Gårdejer Elmer Andersen, 13. vdg. 
 Jydegård, Klemensker, 1947-1972
Henning Westh, 1972-1983
Knud Erik Olsen (formand for den ny
  butiksbestyrelse), 1983-

Uddelere

Købmand Hans Christian Hasager Boss, 
Rønne, 1913-1919

Uddeler i Listed, Charles Andreas 
 Mogensen, 1919-1949
Kommis Harald Nielsen, Østerlars,
  1949-1985
Direktør Kurt Skytte Hansen, 1985-1991
Uddeler i Rutsker, Carsten Rømer, 1991-
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I 1912 rettede en gruppe beboere i Allinge 
en henvendelse til Sandvig og Omegns 
Brugsforening med en forespørgsel, om 
det var muligt at få oprettet en filial i Al-
linge, da man mente, at den kunne samle 
stor opbakning. Bestyrelsen i Sandvig 
meddelte dog tilbage, at det ikke kunne 
lade sig gøre, på grund af økonomiske  
årsager. Det skal her bemærkes, at der fra 
1895 havde været en filialbutik i Allinge 
under »Allinge-Sandvig Forbrugsfore-
ning«, men den måtte lukke i 1898 på 
grund af manglende interesse fra med-
lemmernes side. (Læs hele historien om 
»Allinge-Sandvig Forbrugsforening« i 
1880’erne under Sandvig og Omegns 
Brugsforening).

Det negative svar fik imidlertid bebo-
erne i Allinge til at arbejde videre med 
muligheden for at få stiftet en brugsfor-
ening i Allinge igen. I vinterens løb var 
der blevet arbejdet på at tegne medlem-
mer, og da man mente, at der var nok, 
blev der indkaldt til et møde 7. april 1913 
på Afholdshotellet i Allinge. Skolelærer 
Hans Peter Koefoed havde været en af ini-

tiativtagerne. Han meddelte, at der nu var 
tegnet 113 medlemmer. Derfor besluttede 
man, at der skulle arbejdes videre med sa-
gen. Der blev nedsat et udvalg, som kom 
til at bestå af følgende syv personer, som 
senere blev valgt til den første bestyrelse:

Murermester Johan Berggren 
Stenhugger Jørgen Jørgensen
Skolelærer Hans Peter Koefoed
Snedker Mathias Kofoed
Referent Laurits Pedersen
Smedemester Elias Svendsen
N. Ridder (Ferdinand Jørgensen)

I en annonce i Bornholms Social Demo-
krat 11. juni 1913 meddeltes det, at der 
ville blive afholdt en stiftende generalfor-
samling 17. juni med følgende punkter på 
dagsordenen: Køb af ejendom, forslag til 
love og vedtægter samt valg af bestyrelse.

Den 17. juni 1913 blev der afholdt stif-
tende generalforsamling for »Andelssel-
skabet Allinge Brugsforening«. De fore-
slåede vedtægter blev vedtaget, og nævnte 

udvalg blev valgt til foreningens første 
bestyrelse, på nær N. Ridder. I stedet for 
ham blev valgt Ferdinand Jørgensen. Køb 
af ejendom blev henvist til bestyrelsens vi-
dere arbejde. Skolelærer Hans Peter Koe-
foed i Nørregade blev valgt til foreningens 
første formand. 

Så vidt så godt, foreningen var blevet 

Allinge Brugsforening 1912-2000,   
fortsat i god gænge som Coop-butik

Allinge Brugsforenings første formand, 
lærer Hans Peter Koefoed.
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stiftet. Nu skulle der findes lokaler, og der 
skulle ansættes en uddeler. Bestyrelsen 
averterede i de bornholmske aviser. Der 
kom otte ansøgninger til stillingen, og be-
styrelsen ansatte den kun 23 årige ugifte 
kommis i Svaneke Brugsforening, Peter 
Andreas Mortensen, som uddeler fra 1. 
marts 1914. Han var i øvrigt søn af bager-
mester Peter Magelius Mortensen i Sand-
vig.

Bestyrelsen lejede i starten nogle lokaler 
i Janus Jacobsens ejendom i Storegade 12 
i fem år for 600 kr. om året i leje. Loka-
lerne havde Janus Jacobsen tidligere be-
nyttet til købmandshandel. Samme sted 
var der også plads til bolig for uddeleren 
og hans tjenestepige. Peter Andreas Mor-
tensen måtte stille med 3.000 kr. i kaution, 
hvoraf 1.000 kr. skulle betales kontant. 
Den 13. marts 1914 åbnede Allinge Brugs-
forening dørene for sine kunder i denne 
ejendom. Foreningen havde fra starten 
søgt og fået bevilget næringsbrev, således 
at man også kunne sælge varer til ikke-
medlemmer. Den 24. marts 1915 blev der 
afholdt generalforsamling i Hotel Allin-
ges sal, hvor formanden, skolelærer Hans 
Peter Koefoed aflagde beretning, og hvor 
forretningsfører Frederik Pedersen oply-
ste, at der i de første ni måneder fra marts 
til og med december 1914 havde været en 
omsætning på 19.279 kr. Frederik Peder-
sen har formentlig både været forretnings-
fører og regnskabsfører. Der blev udbetalt 
4 % i dividende til både medlemmer og 
ikke medlemmer. Der må have været ud-
skiftning i bestyrelsen, idet det nævnes, at 
smedemester Carl Pedersen og postbud 
Carl Sommer blev genvalgt.

I 1918 købte man hjørneejendommen på 
Kirkepladsen og Storegade 2 af manufak-

turhandler og købmand Magnus Christian 
Andreas Jensen for 17.000 kr. og indret-
tede butik, lager og uddelerbolig i loka-
lerne. Fra 1918 havde foreningen også fået 
en ny uddeler ved navn Krogh-Hansen. 

Ved folketællingen i 1921 kan man se 
under Skolegade 2, at bygningerne ejedes 
af Allinge Brugsforening. Da var det Lud-
vig Hans Christian Dahlbom, der var ud-
deler og havde bolig der. Han blev uddeler 
1. november 1920 og havde tidligere været 
uddeler i Vang Brugsforening. Ludvig 
Dahlbom flyttede i 1930 til Rønne, hvor 
han købte købmandsforretningen på hjør-
net af Storegade og Krystalgade.

Den 1. maj 1930 blev Viktor Staffensen 
ansat som ny uddeler. Han virkede som 
uddeler helt frem til 19. oktober 1956, hvor 
han pludselig døde. Uddeler Karl Madsen 
i Sandvig Brugsforening overtog pladsen 
som uddeler 18. november samme år.

Ny brugsforeningsbygning

Efterhånden var foreningen kommet i 
pladsproblemer på Kirkepladsen-Storega-
de, så i 1958 købte man en gammel avls-
brugerejendom og slagterforretning i 
Østergade, som blev revet ned, og på 
grunden opførte foreningen en ny byg-
ning. Det var FDB’s Arkitektkontor, der 
havde udarbejdet tegninger til den ny byg-
ning i to etager. Den blev indrettet til butik 
og lager, samt til beboelse for uddeleren 
ovenpå. Det bebyggede areal var på 270 
m2, og med et butiksareal på hele 170 m2. 
Byggeriet kostede ca. 260.000 kr., men så 
havde brugsen også fået et nyt supermar-
ked for pengene, som kunne klare skærene 
i mange år, troede man. I den ene ende af 
bygningen fik Andelsbankens afdeling i 

Allinge et lokale. Det er på dette sted, Al-
linge Brugsforening endnu befinder sig. 

1. maj 1930 fratrådte stenhugger Jens 
Mathias Staffensen som formand, han 
havde som nævnt været formand fra før 
1925. Som ny formand tiltrådte gasværks-
arbejder Peter Nielsen. Desværre kender 
vi ikke meget til alle de mange år af for-
eningens virke, fra åbningen i 1913 og 
frem til 1961. Der findes ikke længere for-
handlingsprotokoller eller andet brugbart 
materiale, der kan fortælle, hvad der er 
foregået i de mange år. Så der er et ga-
bende hul i foreningens historie frem til 
1961, hvor der igen findes en forhandlings-
protokol for Allinge Brugsforening. Den 
første forhandlingsprotokol, som findes i 
dag begynder med et bestyrelsesmøde 22. 
august 1961. Da var det Andreas Marker 
Pedersen, der var formand. Bestyrelsen 
bestod i øvrigt af følgende syv personer:

Andreas Marker Pedersen
Niels Bech
Hilmar Svendsen
Knud Henriksen
Arnold Carlsen
Henning Nielsen
Charles Hansen

Uddeler var Karl Madsen. Revisor Finn 
Askegård Olsen fra FDB ś Revisionstjene-
ste var til stede og gennemgik regnskabet, 
så foreningen har været tilmeldt Revisi-
onstjenesten for danske Andelsselskaber. 
Den første generalforsamling der berettes 
om var 27. november 1961 på »Folkets 
Hus« i Allinge. Omsætningen i regnskabs-
året 1. oktober 1960 til 1. oktober 1961 
havde været på 1.391.234 kr., en stigning 
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på 15 % i forhold til sidste års regnskab. 
Der var et nettoresultat på 33.294 kr. Ud af 
det resultat blev der udbetalt 3 % i divi-
dende til medlemmerne og henlagt 1 % på 
driftslånskontoen. Formanden gav da også 
udtryk for, at det havde været et tilfreds-
stillende år for Allinge Brugsforening.

Allinge Brugsforenings 50 års jubilæum 
blev fejret med en reception 17. april 1963 
i butikken. Tilstede ved receptionen var 
som æresgæster seks medlemmer, som 
alle havde været medlem i foreningen i 
samtlige 50 år. De fortjener da at blive 
nævnt her: Murermester Martin Clausen, 
stenarbejder Villiam Olsen, fisker Peter 
Petersen, fru Karna Olsen, stenhugger 
Frits Jensen og fru Olga Forsbjerg. Festen 
blev først afholdt lørdag 24. august 1963 
på Strandhotellet i Sandvig, hvor ca. 250 
medlemmer var mødt frem. Hvem der el-
lers deltog og hvad der blev serveret vides 
ikke, men der berettes om en særdeles vel-
lykket fest. Den tids kendte entertainer på 
Bornholm, frisørmester Villy Andersen 
fra Aakirkeby, underholdt med et mor-
somt causeri over formanden, uddeleren 
og flere bestyrelsesmedlemmer. Det vakte 
stor jubel i salen. Eli Sardorf og hans or-
kester spillede hele aftenen.

I 1965 bad formanden, Andreas Marker 
Pedersen, sig fritaget for både bestyrelses- 
og formandsposterne på grund af helbre-
det. Som ny formand valgte bestyrelsen 
tidligere næstformand Henning Nielsen. 
Samme år gennemgik butikken en moder-
nisering, samtidig med en udvidelse af 
butiksarealet på 234 m2. Noget af uddeler-
boligen blev taget med som kontor, perso-
nalerum og mødelokale, idet uddeler Karl 
Madsen havde bygget hus og var fraflyttet 
lejligheden.

Butikslokalerne i Allinge Brugsforening før 1919, med uddeler Peder A. Mortensen. 
Bemærk skiltet med »HER  SÆLGES  MARGARINE«, det skulle alle butikker, som solg-
te margarine skilte med, iflg. »Margarineloven« af 1888.

Allinge Brugsforenings store hjørneejendom på Kirkepladsen med butik og uddelerbolig. 
Bilen med nummer I 781 X, hvilket (x’et) betød, at den havde tilladelse til at køre på øens 
biveje. Foto 1920’erne.
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Samarbejdskontrakt mellem  
Allinge og Sandvig 

I løbet af 1965 blev der afholdt flere mø-
der mellem bestyrelserne fra Allinge og 
Sandvig, samt folk fra FDB’s afdeling i 
Rønne, for at få diskuteret, om en sam-
menlægning af de to foreninger ville være 
gavnlig og måske kunne begrænse drifts-
udgifterne. Der blev 25. januar 1966 af-
holdt ekstraordinær generalforsamling i 
både Allinge og Sandvig Brugsforenin-
ger, hvor medlemmerne fik forelagt den 
samarbejdskontrakt, der var udarbejdet, 
og som skulle være gældende for de to 
foreninger fra 1. februar 1966 og fire år 
frem, indtil den endelige sammenslutning 
skulle træde i kraft 1. januar 1970. På 
begge generalforsamlinger blev det ved-
taget med et stort flertal, at samarbejdet 

skulle etableres. (Læs den udførlige be-
retning om dette samarbejde og endelige 
sammenlægning under Sandvig Brugs-
forening).

Der skulle samtidig ændres i vedtæg-
terne for Allinge Brugsforening, hvor der 
blev tilføjet, »at foreningen kunne sam-
menlægges med andre brugsforeninger 
eller sammenslutninger heraf, hvis for-
slag herom vedtages af bestyrelsen, og 
derefter vedtages på en generalforsam-
ling, med samme flertal som der kræves til 
vedtagelse af vedtægtsændringer«. Også 
disse ændringer blev vedtaget med et stort 
flertal.

Uddeler i Allinge var i samarbejdsperi-
oden Karl Madsen og i Sandvig hans hu-
stru Tove Madsen. Afdelingsleder Julius 
Hornshøj blev ansat til at tage sig af den 
daglige drift i Sandvig Brugsforening.

Den 1. marts 1966 tilmeldte foreningen 
sig »Den frivillige Kæde«, en samarbejds-
kontrakt mellem brugsen og FDB på det 
forretningsmæssige område, som omtales 
andet sted i bogen. Denne kontrakt blev i 
en ny og revideret udgave igen underskre-
vet af bestyrelsen gældende fra 1. januar 
1976. 

Men samarbejdet mellem de to brugs-
foreninger begyndte at knage i sammen-
føjningerne. Hvem der var årsag til van-
skelighederne, kan i og for sig være lige-
gyldigt, men det fungerede ikke rigtigt, 
og det blev værre de to bestyrelser imel-
lem, men måske var det især samarbejdet 
mellem uddeler Karl Madsen og formand 
Andreas Nielsen i Sandvig der knirkede. 
Det blev til sidst så galt, at uddeler Karl 
Madsen i efteråret 1968 sagde sin stilling 
op til fratrædelse 1. april 1969. Det tog 
bestyrelsen til efterretning. Det skal også 
her for fuldstændighedens skyld fremfø-
res, at der i det sidste regnskabsår, var et 
endog betydeligt svind i begge butikker, 
som ikke kunne forklares, hvilket var en 
medvirkende årsag til, at Karl Madsen 
sagde sin stilling op. Bestyrelsen opslog 
stillingen ledig i Uddelerbladet. Det var 
på et tidspunkt så galt, at bestyrelsen i 
Sandvig Brugsforening, med formanden 
Andreas Nielsen i spidsen, ville udtræde 
af samarbejdet de to foreninger imellem. 
Der måtte et fælles bestyrelsesmøde til på 
FDB’s afdeling i Rønne, hvori også deltog 
direktør Poul Erik Jacobsen fra FDB’s 
konsulenttjeneste i København, forret-
ningsfører Tage Jensen og driftskonsulent 
Henning Holck Nielsen fra FDB’s afde-
ling i Rønne. Her fik man klinket skårene 
så meget, at samarbejdet kunne fortsætte.

Der kom ikke ret mange ansøgninger til 

Allinge Brugsforening ved indvielsen i 1958 i Østergade.
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stillingen som ny uddeler. Det blev afde-
lingsleder i Kvickly Rønne, tidligere ud-
deler i Rønne Brugsforening, Anders Vil-
helmsen der fra 1. april 1969 fik stillingen 
som ny uddeler i Allinge Brugsforening, 
samt det ledelsesmæssige ansvar for 
Sandvig Brugsforening. Optællingen og 
uddelerskiftet blev dog fremskyndet til 
10. februar 1969. Det blev således, at hans
hustru, Margit Vilhelmsen, formelt blev 
uddeler i Sandvig Brugsforening.

De to foreninger blev forenet til én 
brugsforening ved en generalforsamling 
22. januar 1970. Ligesom dengang det
hele startede blev navnet Allinge og Sand-
vig Brugsforening, med en butik i Allinge 
og en butik i Sandvig. Ved generalforsam-
lingen stillede alle bestyrelsesmedlemmer 
i de to foreninger deres mandater til rådig-
hed. Der skulle vælges en ny bestyrelse, 
som skulle bestå af fire medlemmer og en 
suppleant fra Allinge, samt tre medlem-
mer og en suppleant fra Sandvig.

Det var som nævnt Anders Vilhelmsen, 
der var uddeler i foreningen fra starten, 
og i Sandvig blev der ansat en afdelings-
leder med reference til uddeleren i Allin-
ge. Det var fra starten Bent Haas, der var 
leder i Sandvig. De sidste måneder fra 
generalforsamlingen i 1969, indtil den 
stiftende generalforsamling for sammen-
slutningen med Sandvig Brugsforening, 
bestod bestyrelsen kun af fem medlem-
mer.

Fru Lizzy Marcussen, 1965-1970
Knud B. Arvidsen, 1967-1970
Karl Aage Jørgensen, 1967-1970
Børge Hansen, 1968-1970
Sigvard Mossin Kofoed, 1968-1970

Fra 1970 bestod bestyrelsen igen af 
syv medlemmer. Fire medlemmer fra 
Allinge og tre fra Sandvig:
Lizzy Marcussen, 1970-
Sigvard Mossin Kofoed, 1970- 
Børge Hansen, 1970-
Karl Aage Jørgensen, 1970-
Brita Aakjær, 1970-
Viktor Madsen, 1970-
Arne Andersen, 1970-

I regnskabsåret 1974-1975 var den sam-
lede omsætning steget med hele 18 %, og 
da prisstigningerne kun var på 13 %, var 
der tale om en reel stigning på 5 %, hvilket 
må siges at være tilfredsstillende. Omsæt-
ningen i Allinge var på 6.748.683 kr. og i 
Sandvig på 1.723.882 kr. Efter sammen-
lægningen af de to foreninger i 1970, kom 

der nogle gunstige år for Allinge-Sandvig 
Brugsforening op gennem 1970’erne. Be-
styrelsen fik styr på tingene, bl.a. fik man 
svindprocenten ned på et fornuftigt leje. 
Omsætningen steg i begge butikker, og 
ikke mindst blev der hvert år lavet et pænt 
overskud på bundlinjen. En fornuftig be-
styrelse sørgede også for at bruge over-
skuddet til at henlægge pengene på nogle 
investerings- og driftskonti, så man kunne 
være godt rustet til fremtidens udfordrin-
ger. Der blev udført de nødvendige inve-
steringer i begge butikker med hensyn til 
inventar og kølemontrer, men bestyrelsen 
var godt klar over, at der på et ikke så 
fjernt tidspunkt måtte en betydelig udvi-
delse af butiksarealet til, for at man kunne 
klare den udvikling, der var i samfundet i 
de år.

Bestyrelsen gik med store planer for 

Allinge Brugsforenings filial på Hammershusvej i Sandvig med selvbetjeningsbutik. 
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fremtiden. Skulle man lukke afdelingen i 
Sandvig og bygge en ny butik mellem by-
erne? Det gik man bort fra, idet man var 
enige om, at den nuværende beliggenhed i 
Østergade, midt i Allinge var ideel. Pla-
nerne var store. Foreningen ville købe 
»Høiers Hotel« af hotelejer Richard Funch, 
og disse bygninger skulle rives ned. Man 
ville lukke eller flytte den lille tværvej, 
som skilte de to grunde. På det store sam-
lede areal ville brugsen bygge en ny, su-
permoderne forretning med cafeteria og 
gode lagerforhold mm. Det var meget 
store planer og måske også lidt af en øn-
skedrøm. Det var jo ikke et projekt, man 
bare lige ordnede med venstre hånd hen 
over en nat.

Men bestyrelsen gik seriøst til værks. 
FDB’s konsulentkontor og arkitektkontor 
blev sat på opgaven. Der blev under hån-
den spurgt hotelejer Richard Funch, om 
hotellet overhovedet var til at købe. Der 
førtes også samtaler med kommunen om 
planerne, ja, der blev vel også lavet en lo-
kalplan for området. Men ting tager tid, og 
da planerne og prisen for nybyggeriet i 
1980 var blevet mere konkrete, var udvik-
lingen i omsætningen ikke så stor som 
planlagt, og prognoserne som FDB havde 
udarbejdet, viste klart, at udviklingen 
ville stagnere i de kommende år, og at 
konkurrencen ville øges betydeligt. Så be-
styrelsen indså, at den samlede pris på ca. 
10-11 mio. kr., som byggeriet ville koste, 
ville blive for stor. Derfor blev planerne 
aldrig ført ud i livet. Der er ingen tvivl om, 
at hvis disse planer var blevet til noget, 
ville der i dag have ligget en fantastisk bu-
tik, på en lige så flot beliggenhed i Allinge. 
Det skal vel også lige med, at der var man-
ge lokale protester imod at rive Høiers 

Hotel ned. Ja, der var også medlemmer i 
Brugsen, der ikke kunne indse nødven-
digheden af en større udvidelse.

På generalforsamlingen 10. december 
1981 blev der vedtaget nye vedtægter. 
Brugsforeningens navn, som var Allinge-
Sandvig Brugsforening, blev ved den lej-
lighed ændret til »Nordlandsbrugsen«. 
Regnskabsåret blev ligeledes ændret, så 
det fremover fulgte kalenderåret. Derud-
over var der nogle små redaktionelle æn-
dringer i vedtægterne.

Formanden, Knud Hansen, omtalte i sin 
beretning det faldende forbrug, samtidig 
med de stærkt stigende udgifter, hvilket 
ville påvirke brugsens resultat i de kom-
mende år. Han beklagede, at bestyrelsen 
havde måttet droppe planerne om det store 
nybyggeri og køb af Høiers Hotel, der 
kunne være blevet alle tiders byggeri. Han 
beklagede yderligere, at man derfor ikke 
havde fået udvidet og moderniseret butik-
ken mens tid var. Det ville givet have vir-
ket positivt på omsætningen og have med-
virket til lavere omkostninger. Han poin-
terede, at det nu var tvingende nødvendigt 
at finde ud af at modernisere butiksarealet, 
idet der var varegrupper, som man simpelt 
hen ikke havde plads til i forretningen, 
men måtte have i kælderen.

Omsætningen var steget med 5 % i det 
foregående regnskabsår, men da prisud-
viklingen var på 10 %, var der tale om en 
reel tilbagegang i selve vareomsætningen. 
Den samlede omsætning havde været på 
15.949.000 kr., heraf i Allinge 12.861.000 
kr. og i Sandvig 3.088.000 kr.

I starten af 1982 blev der foretaget en 
gennemgribende renovering af butikken i 
Allinge. Der kom nyt inventar, som kunne 
rumme noget mere end det gamle, fordi 

hylderne var blevet højere. Der kom nye, 
elektroniske kasseapparater, og i det hele 
taget blev butikken omlagt, så den nu 
fremtrådte som en ny butik, med mere lys, 
luft og bredere gange. Men lager og bag-
butik var stadig en belastning for persona-
let. Også afdelingen i Sandvig var blevet 
renoveret. Hele omlavningen kostede ca. 
300.000 kr., men så var de værste proble-
mer for personale og kunder også løst, 
omend kun midlertidigt.

De første år i 1980’erne kneb det omsæt-
ningsmæssigt med at holde trit med pris-
udviklingen, men til trods for det, havde 
foreningen nogle gode nettoresultater, som 
betød, at der både kunne afskrives og hen-
lægges til kommende udfordringer. For-
manden, Knud Hansen udtrykte da også 
glæde og tilfredshed over resultaterne på 
de forskellige generalforsamlinger. Der 
var dog lidt malurt i bægeret, idet de ude-
stående fordringer, foreningen havde, var 
alt for store. Foreningen havde ellers for 
længe siden indført kontant betaling, men 
det var ligesom om, det ikke rigtig var 
slået igennem. »Det skulle der gøres noget 
ved«, som Knud Hansen udtrykte det.

I 1986 skiftede Brugsen uddeler. Anders 
Vilhelmsen stoppede på grund af alvorlig 
sygdom. Bestyrelsen ansatte uddeler i 
brugsen i Rønne Syd, Bent Christiansen. 
pr. 1. april 1986. »Nordlandsbrugsen« led 
fortsat af pladsmangel, så da lejlighed bød 
sig i 1987 med et tilbud om at købe nabo-
ejendommen, Østergade 26, af Per Han-
sen, slog bestyrelsen til, således at butiks-
arealet kunne udvides betydeligt, ved at 
opføre en tilbygning på det friareal, som 
med det samme blev anvendeligt ved kø-
bet. Den ny butik stod klar til at tage imod 
kunderne 10. februar 1988. Salgsarealet 
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var udvidet fra 325 m2 til hele 580 m2. In-
vesteringen havde kostet ca. 2.5 mio. kr., 
men så stod brugsen også med et moderne 
butiksanlæg i Allinge. 

Også afdelingen i Sandvig blev moder-
niseret, men alle var klar over, at den var 
dyr i drift. Store omkostninger, stort vare-
lager og lave priser, som ikke rigtig pas-
sede til butiksstørrelsen, men som var 
nødvendige på grund af tilhørsforholdet til 
»Nordlandsbrugsen«. Om sommeren gik 
det nogenlunde, men i vintermånederne, 
hvor der kun var de lokale beboere, kunne 
det ikke løbe rundt. Det har alene været 
afdelingen i Allinge, der har båret det øko-
nomiske igennem for begge butikker. Det 
kunne selvfølgelig ikke fortsætte. Efter 
den store udvidelse i Allinge blev det nød-
vendigt, at bestyrelsen satsede på butik-
ken i Allinge, og det ville givet påvirke 
omsætningen i Sandvig negativt med et 
endnu dårligere resultat som følge.  

I 1990 blev det derfor nødvendigt at tage 
den kedelige beslutning at lukke afdelin-
gen i Sandvig. Den samlede omsætning i 
1989 var ellers steget med 2 mio. kr., men 
på trods af denne stigning kom Nord-
landsbrugsen ud af regnskabsåret med et 
negativt resultat på bundlinjen. Det skyld-
tes dels en generel omkostningsstigning, 
mange discountvarer, som butikkerne ik-
ke tjente penge på, og en meget dyr to-
butiksdrift i det samme nærområde. Be-
styrelsen satte sig for at undersøge, hvilke 
tiltag der kunne gøres for at forbedre re-
sultatet. Sammen med FDB’s konsulent-
tjeneste gennemgik man det hele, men 
resultatet kender alle, det blev bl.a. nød-
vendigt at lukke afdelingen i Sandvig og 
koncentrere handlen i Allinge. Den 20. 
april 1991 lukkede afdelingen i Sandvig 

dørene for sidste gang efter en noget om-
tumlet tilværelse gennem næsten 100 år. 
Nu måtte kunderne pænt tage turen til Al-
linge, hvis de ville handle i brugsen.

I juli måned 1996 takkede uddeler Bent 
Christiansen af efter 10 år som uddeler i 
Superbrugsen i Allinge. Christiansen 
skulle være personalechef i FDB’s OBS-
butik i City 2 i Høje Tåstrup. Han fratråd-
te 30. august 1996, og han havde i sin tid i 
Allinge gjort et stort arbejde, bl.a. var om-
sætningen blevet fordoblet i hans tid. Pr. 1. 
oktober 1996 ansatte bestyrelsen, i sam-
råd med FDB, Thorkild Munch som ny 
uddeler. Han kom fra en stilling som før-
steassistent i Dagli’Brugsen i Østermarie. 
Han havde startet sin karriere i Kvickly i 
Rønne, og havde før sin ansættelse i 
Østermarie, været souschef i Kvickly i 
Snellemark Centeret i Rønne.

Den 1. januar 2000 var det slut for Allin-
ge Brugsforening med at være en selvstæn-
dig forening. Den blev overtaget af FDB, 
nu COOP Danmark, hvorefter den siden 
har haft navnet »Super Brugsen« i Allinge. 
Den nye butiksbestyrelse under FDB be-
stod i 2000 af følgende fem personer:

Knud Hansen, formand
Kjeld D. Carlsen, næstformand
Jørgen H. Eriksen, sekretær
Erik Mortensen
Kirsten Beister

Uddeler var Allan Brogaard. I 2001 blev 
der foretaget en total renovering og udvi-
delse af butikken, så den kom op på over 
800 m2. I 2013 fejrede Super Brugsen i Al-
linge, at butikken havde eksisteret i Al-
linge i 100 år. Der blev i den anledning 

Allinge Brugsforening efter en tilbygning i 1988.



1912-2000, FORTSAT I GOD GÆNGE SOM COOP-BUTIK

284

udgivet et jubilæumsskrift med billeder 
fra butikkerne både i Allinge og Sandvig. 
Hæftet blev udarbejdet af tidligere for-
mand, Kjeld D. Carlsen. Det var butikkens 
tilstedeværelse i Allinge der blev fejret, og 
ikke selve foreningen, den var jo ophørt 
flere år tidligere. Som alle ved ligger brug-
sen der stadig i dag, med en stor og mo-
derne butik, og vi må alle ønske, at den 
endnu i mange år fremover vil være til 
stede i byen, til gavn og glæde for byens 
borgere, samt de mange turister, der hvert 
år lægger en masse penge i forretningen.

Her følger en liste over foreningens for-
mænd gennem tiderne. Det har ikke været 
muligt at få de enkeltes formandsperiode 
med fra starten på grund af manglende 
protokoller. Oplysningerne om de fem før-
ste formænd er hentet i avisreferat af for-
eningens 50 års jubilæum i 1963.

Personalet ved indvielsen af Superbrugsen i 1988. Bagerste række fra venstre John Ras-
mussen, Thomas Kragh, Thomas Holmberg, Christian Kofod, Åse Nielsen, John Hansen, 
uddeler Bent Christiansen. Forreste række fra venstre: Flemming Jørgensen, Evy, Chri-
stian Kofoed, Elvi, Gurli Nørgaard, Verner Olsen, Ruth Kristensen og Arne Kofod. 

Formænd

Skolelærer Hans Peter Koefoed, 1913-
Stenhugger Jens Mathias Staffensen, 
 før 1925-1930
Gasværksarbejder Peter Nielsen, 
 1930-
Stenhugger H. Emil Nielsen?
Motorpasser Andreas Marker Pedersen, 

-1965
Henning Nielsen, 1965-1967
Lizzie Marcussen, 1967-1970

22. januar 1970 blev brugserne i Allinge 
og Sandvig lagt sammen til Allinge og 
Sandvig Brugsforening, senere med 
navnet »Nordlandsbrugsen«.

Lizzie Marcussen 1970-1972
Sigvard Mossin Kofoed, 1972-1974
Knud Hansen, 1974-1990
Stina Holmberg, 1990-1994 
Bente Marcher, 1994-1996
Knud Hansen, 1996-2001
Kjeld D. Carlsen, 2001-2005
Jørgen Jacobsen, 2005-2007
Ellen Thorup, 2007-

Uddelere

Peter Andreas Mortensen, 1913-1918
Krogh-Hansen, 1918-1920
Ludvig Hans Chr. Dahlbom, 1920-1930
Viktor Mikael Børge Staffensen, 
 1930-1956
Karl Madsen, 1956-1969
Anders Vilhelmsen, 1969-1970

Efter sammenlægningen:
Anders Vilhelmsen, 1970-1986 
Bent Christiansen, 1986-1996
Thorkild Munch, 1996-1998
Merethe Lynge Hansen, 1998-2000
Morten Dahl, 2000-2000
Jesper Holst Jørgensen (vikar i få måne-

der), 2000-2000
Allan Brogaard, 2000-2008
Ralf Due, 2008-
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En kreds af landmænd og beboere om-
kring Bodilsker Station og Bodilsker An-
delsmejeri indkaldte til et orienterende 
møde 4. juli 1921 for at få undersøgt, om 
der var interesse på egnen for at oprette en 
brugsforening i Stenseby. Det viste sig, at 
interessen var stor, og man enedes på mø-
det om at nedsætte et udvalg, som skulle 
arbejde videre med sagen. Udvalget kom 
til at bestå af følgende: Gårdejer Jens Otto 
Hansen, 31. slg. Stensebygård, gårdejer 
Carl Mathias Hansen, 37. slg. Gadegård 
og skolelærer Andreas Harild, Bodilsker 
Søndre Skole. En af årsagerne til mødet 
var bl.a., at købmand Berg Munch, inde-
haver af firmaet P. Berg i Nexø, havde gi-
vet tilbud om at ville sælge sin butik ved 
Bodilsker Mejeri til en eventuel brugs-
forening. Firmaet P. Berg havde i nogle 
år drevet købmandsforretning fra denne 
butik som en filial af firmaet i Nexø. Ud-
valget mødte i dagene efter megen velvilje 
og interesse for sagen og indkaldte derfor 
til en stiftende generalforsamling på Bo-
dilsker Søndre Skole 18. juli 1921.

På generalforsamlingen blev der valgt 
bestyrelse og revisorer samt vedtaget love 
og vedtægter. Man havde også indbudt 
FDB’s kredsrepræsentant på Bornholm, 

gårdejer Hans Pedersen, 21. slg. Stålegård 
i Nyker. Hans Pedersen gav forskellige 
oplysninger og gode råd med hensyn til 
foreningens stiftelse og videre opstart af 
butikken. Den første valgte bestyrelse kom 
til at bestå af:

Gårdejer Jens Otto Hansen, 31. slg.
  Stensebygård
Gårdejer Carl Mathias Hansen, 

37. slg. Gadegård
Gårdejer M. Wolffsen Dahl, 
 Dyndekilde
Avlsbruger Antonius Jensen, 
 Mejerigaden
Skolelærer Andreas Harild, 
 Bodilsker Søndre Skole
Avlsbruger Hans Peter Hansen, 
 Kannikegærdet

Der blev valgt to revisorer, det var me-
jeribestyrer Hans Marcher, Bodilsker Me-
jeri, og gårdejer Holger Brandt Kofoed, 34. 
slg. Brandsgård. Umiddelbart efter gene-
ralforsamlingen holdt bestyrelsen deres 
første møde, hvor man valgte gårdejer Jens 
Otto Hansen som formand og gårdejer M. 
Wolffsen Dahl som kasserer samt skole-
lærer Andreas Harild som regnskabsfører.

På et bestyrelsesmøde 29. juli 1921 ned-
satte bestyrelsen et forretningsudvalg. 
Dette udvalgs første opgave var at afslutte 
købet af ejendommen med P. Berg og fin-
de ud af, hvor de fordelagtigst kunne låne 
penge til købet og til at få startet driften. 
Der skulle også sørges for trykning af ved-
tægter og ansættelse af en uddeler. 

Foreningen blev straks indmeldt i FDB. 
Den 3. september 1921 underskrev man 
købekontrakt med P. Berg. Bestyrelsen 
ansatte Laurits Sode fra Roskilde som for-
eningens første uddeler, og man indmeldte 
også foreningen i Nexø og Omegns Pak-
husforening. Efterhånden havde bestyrel-
sen fået de forskellige formaliteter i orden 
i forbindelse med foreningens virke. 

Den 15. september 1921 åbnede Stense-
by Brugsforening sit udsalgssted i det lille 
samfund i Bodilsker Sogn.

Foreningen indmeldte sig senere på året 
i Øernes Andelsselskab for Foderstoffer i 
Rønne. Handelen med foderstoffer foregik 
på den måde, at Stenseby Brugsforening 
modtog sin betaling fra landmændene via 
Bodilsker Andelsmejeri, hvor landmæn-
dene solgte deres mælk. Sikkert en fin 
ordning for alle parter.

Bestyrelsen udliciterede varekørslen fra 

Stenseby Brugsforening 
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Bodilsker Station til brugsforeningen, og 
det var Oskar Holm, der fik arbejdet for 
1,50 kr. i timen. Foreningen kom godt fra 
start og foreningens forhandlingsprotokol 
og regnskaber viser, at det igennem årene 
har været en solid og velfungerende for-
ening, som har vist, at det var en rigtig be-
slutning beboerne tog dengang.

1920’erne og 1930’erne

Op gennem 1920’erne og 1930’erne steg 
omsætningen hvert år, foreningen betalte 
enhver sit og skabte et solidt overskud, så-
ledes at medlemmerne hvert år kunne få 
udbetalt 8 til 10 % i dividende, samtidig 
med at foreningens egenkapital stille og 
roligt voksede. I 1930 udvidede man ejen-
dommen med en ny pakhusbygning. Ar-
bejdet blev udført af snedkermester Møl-
ler. Den 1. april 1933 ophørte uddelerens 
frihandel med visse varer som en følge af 
den nye næringslovs ikrafttræden, og fra 
1934 besluttede man i foreningen, at der 

hvert år skulle hensættes en del af årets 
overskud på »Medlemmernes Driftsfond«, 
således at hvert medlem fik oprettet en 
konto, hvor deres andel blev hensat. 

I 1937 skiftede foreningen uddeler, idet 
Laurits Sode sagde sin stilling op til fra-
trædelse 31. marts 1937. Pladsen avertere-
des ledig i Andelsbladet, og der kom 25 
ansøgninger til stillingen. Bestyrelsen an-
satte Peder L. Phillipsen fra Snogebæk fra 
1. april 1937. I 1938 indmeldte foreningen
sig i FDB’s revisionstjeneste, og der blev 
vedtaget nye og reviderede vedtægter. 

Krig og efterkrigstid

Stenseby Brugsforening mærkede selvføl-
gelig også til de besværligheder, der fulgte 
i kølvandet på Anden Verdenskrig. Vare-
mangel, og dermed faldende omsætning, 
var en af følgevirkningerne. Men stadig-
væk var det en solid og velfungerende for-
ening, som lededes af folk med begge ben 
solidt plantet på jorden og en dygtig udde-

ler. Den 20. november 1948 afgik uddeler 
Peder Phillipsen ved døden. Pladsen blev 
opslået ledig, og der kom 16 ansøgninger 
til stillingen. På et bestyrelsesmøde an-
satte man førstekommis i Stenseby Brugs-
forening, Henning Holm, som ny uddeler 
fra 1. februar 1949. Henning Holm havde 
stået i lære i foreningen, og han havde 
også bistået fru Philipsen i den svære tid 
efter hendes mands død, hvor hun overtog 
posten som uddeler, indtil en ny kunne 
blive ansat. Så det var meget naturligt, at 
det blev Henning Holm, som overtog job-
bet. At det også skulle vise sig at være en 
god beslutning, må stå som bestyrelsens 
fortjeneste. Henning Holm førte nemlig 
de næste mange år foreningen videre som 
en god, solid og velfunderet forretning, på 
trods af at tiderne for de små landbrugs-
foreninger blev vanskeligere og vanskeli-
gere. Vi kender jo alle årsagerne, nemlig 
den stærke industrialisering af hele vores 
samfund, som bevirkede en fraflytning 
fra landområderne og en koncentration af 
handelen i de store bysamfund. Stenseby 
Brugsforening indmeldte sig i »Den Frivil-
lige Kæde« 1. maj 1967, en samarbejdsaf-
tale mellem brugsforeningerne og FDB på 
landsplan.

Den 1. maj 1969 indføres kontant beta-
ling og 4. april 1984 blev det besluttet at 
indføre en dividendepause. Men nu blev 
det sværere og sværere for Stenseby Brugs-
forening, som for så mange andre små 
landbrugser. I 1921, da Stenseby Brugsfor-
ening blev stiftet, var det i et driftigt land-
brugsområde med mange aktiviteter. Der 
var et stort andelsmejeri, nemlig Bodilsker 
Andelsmejeri, der var en jernbanestation 
med postekspedition og postudbringning. 
Men frem for alt var der mange store gårde 

Stenseby Brugsforening fra 1921. Bygningen er opført 1913 for købmand P. Berg i Nexø. 
Foto Frithjof Ipsen, Poulsker.
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i området med et stort folkehold, så der var 
mange munde at mætte, og det skabte en 
stor omsætning. Datidens samfærdsels-
midler gjorde også sit til, at man ikke tog 
længere væk end nødvendigt for at handle 
de daglige nødvendigheder, man handlede 
lokalt i den nærmeste brugsforening, for 
det var nu engang det nemmeste.

Vanskelighederne begynder

Alt dette var med til at Stenseby Brugsfor-
ening kunne eksistere, men da disse fun-
damentale ting begyndte at smuldre, ja så 
faldt grundlaget for den lille lokale brugs-
forening også væk. Brugsen holdt op med 
at handle med grovvarer, det blev nu klaret 
af Bornholms Andels Foderstofforretning. 
Mejeriet blev nedlagt, og sammenslut-
tet med andre mejerier under Bornholms 
Andelsmejeri. Jernbanen blev nedlagt og 
dermed også stationen, postekspeditionen 
blev flyttet til Nexø. Den smule industri, 
der havde været, var flyttet til byerne, for 
der var jo arbejdskraften flyttet hen. Går-
dene blev mere eller mindre affolkede, alt 
blev mekaniseret, ja selv gårdejeren eller 
avlsbrugeren havde mange gange arbejde i 
byen eller også havde hans kone det. Så var 
det naturligt at handle i de store supermar-
keder, inden man begav sig hjem til Sten-
seby. Resultatet var faldende omsætning, 
medens omkostningerne blev ved med at 
vokse. Det kan ingen forretning klare, så 
er der en naturlov som siger, at så må vi 
lukke.

På generalforsamlingen i december må-
ned 1982 vedtog man nye vedtægter, de 
gamle var fra 1938, så en modernisering 
havde længe været ønskelig. Det indebar 
bl.a., at Stenseby Brugsforening, som den 

sidste af de bornholmske brugsforenin-
ger, gik væk fra det solidariske ansvar, og 
medlemmerne nu kun hæftede for deres 
personlige indskud. Den 2. oktober 1982 
fratrådte uddeler Henning Holm som ud-
deler, efter mere end 32 gode og stabile år 
på pladsen. Bestyrelsen ansatte Svend Ole 
Pedersen som ny uddeler, men det var en 
vanskelig og i virkeligheden en umulig op-
gave, han var kommet på.

I 1985 skiftede foreningen både formand 
og uddeler. Svend Ole Pedersen sagde sin 
stilling op til fratrædelse 11. maj, idet han 
havde fået andet arbejde. På generalfor-
samlingen 10. april 1985 meddelte forman-
den, Aksel G. Nielsen, at han ikke modtog 
genvalg til bestyrelsen. Det meddeltes i 
øvrigt også på denne generalforsamling, at 
omsætningen for regnskabsåret 1984 var 
faldet med 11 %, og det blev besluttet, at 
overskuddet på 3.056 kr. skulle overføres 
til reservefonden.

Det gik nemt nok at få valgt en ny for-
mand, idet Erik Nielsen overtog hvervet. 
Sværere blev det at finde en ny uddeler. 
Bestyrelsen holdt møde med direktør Tage 
Jensen og konsulent Niels Otto Dam fra 
FDB Rønne afdeling, samt formanden for 
kredsbestyrelsen, Flemming Kofoed, Pe-
dersker, for at drøfte foreningens fremtid, 
som ikke ligefrem så lovende ud. Ingen 
havde nogle umiddelbare og lette løsnin-
ger, idet fremtiden for alle små butikker 
tegnede mørk. Resultatet af mødet blev, at 
man skulle prøve at køre foreningen videre 
og annoncere stillingen som uddeler ledig. 
Der kom imidlertid ingen ansøgninger på 
den ledige stilling, så formanden kontak-
tede Kate Yström fra Poulsker, om hun var 
villig til at overtage posten. Kate Yström 
var udlært i Poulsker Brugsforening, og 

hun ville godt påtage sig at være uddeler 
i Stenseby Brugsforening fra 11. maj 1985.

Lukningen

Men det skulle vise sig at blive en svær tid 
for foreningen. Omsætningen faldt stadig 
og udgifterne bare steg, så kun i kraft af 
en formue, som man kunne tære på, gik 
de næste år. Men tegnene i sol og måne var 
klare, foreningen gik stille og roligt mod 
en lukning. 

Bestyrelsen forsøgte med en sammen-
slutning med Nexø Brugsforening, men 
uden resultat. Man forsøgte at sælge byg-
ningerne for ejendomsværdien og med en 
lejeaftale for butikken. Der forsøgtes med 
kortere åbningstider, og dermed en ned-
bringelse af lønudgifterne, men det hele 
var forgæves. I 1987 besluttede bestyrel-
sen at foreslå medlemmerne, at Stenseby 

Stenseby Brugsforening 1955. Foto Sylvest 
Jensen, Det Kongelige Bibliotek. Brug-
sens beliggenhed umiddelbart op til jern-
banen Rønne-Nexø var i alle årene af stor, 
økonomisk betydning for lokalområdet.
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Brugsforening lukkede. De sidste måne-
ders resultater var meget dårlige, der var 
et underskud for de første ni måneders 
regnskab på 60.000 kr. og ved optællingen 
var der et svind på 23.000 kr., og der var 
ingen bedring i udsigt. Så bestyrelsen ind-
kaldte til en ekstraordinær generalforsam-
ling 11. november 1987, med kun et punkt 
på dagsordenen, foreningens nedlæggelse! 
39 medlemmer mødte frem, og forelagt de 
triste kendsgerninger blev det enstemmigt 
besluttet, at nedlægge Stenseby Brugsfore-

ning mens tid var, og mens der endnu var 
penge til at betale enhver sit. Man beslut-
tede at lukke 30. januar 1988. Forman-
den meddelte, at der stod ca. 140.000 kr. 
på medlemmernes dividendekonti. Disse 
penge ville selvfølgelig blive udbetalt til de 
medlemmer, der havde pengene til gode.

Der skulle afholdes endnu en generalfor-
samling, før en beslutning om nedlæggelse 
var gyldig, og den blev afholdt 30. novem-
ber 1987. På denne generalforsamling var 
der også enighed om at nedlægge brugs-
foreningen, så beslutningen om at ophøre 
30. januar 1988 blev endelig konfirmeret.

Der blev valgt et likvidationsudvalg, 
som kom til at bestå af forhenværende 
uddeler Henning Holm, forhenværende 
formand for Stenseby Brugsforening, Ak-
sel G. Nielsen, og driftskonsulent i FDB 
Rønne afdeling, Niels Otto Dam. 

En gruppe borgere med gårdejer Poul 
Ancher Hansen, Stensebygård, i spidsen, 
havde imidlertid stiftet et anpartsselskab, 
»Stenseby ApS«, som ville købe ejendom-
men af brugsforeningen og leje butikken 
ud til købmand Henrik Dick Nielsen, som 
havde købmandsbutikken »Balka Spar 1«. 
Han var villig til at lave en filial i byg-
ningerne i Stenseby, således at beboerne 
ville bevare en butik i området. Men det 
er en anden, og brugsforeningen uved-
kommende historie. Man kan på en måde 
sige, at ringen blev sluttet. Det var en fili-
albutik fra en købmand i Nexø, Stenseby 
Brugsforening købte bygningen af i 1921, 
nu nedlagde man brugsforeningen, og lod 
igen en købmand, nu fra Balka, drive bu-
tikken som en filialbutik!

Lørdag middag 30. januar 1988 blev 
nøglen drejet om i butiksdøren for sidste 
gang i Stenseby Brugsforenings næsten 67 

år lange historie. Endnu en brugsforening 
i sognet var lukket, Bodilsker Brugsfor-
ening lukkede i 1970, så nu var sognet 
uden brugsforening. Begge havde været 
små landbrugser, og de havde tabt slaget til 
de store, funklende forretninger i købstæ-
derne. Også her kan man sige, at det hele 
var gået i ring. Brugsforeningerne uden for 
byerne, var jo netop blevet til, for at tage 
kampen op mod de store købmandsgårde 
i købstæderne, der sad på al handel. Nu 
var det hele igen koncentreret i byerne. En 
epoke var slut, man kan beklage det, eller 
lade være, men det var de barske kends-
gerninger.

Formænd

Gårdejer Jens Otto Hansen, 31. slg.
 Stensebygård, 1921-1933
Gårdejer Kristian Hansen, 32. slg. 
 Stensebygård, 1933-1949
Avlsbruger Georg Due Madsen, 
 Bøgelund, 1949-1956 
Gårdejer Christian P. Lund, 36. slg. 
 Store Krusegård, 1957-1965
Avlsbruger Harald Olsen, Danevang,
  1966-1977
Axel G. Nielsen, Solhøj, 1978-1983
Per Broberg Lind, 1983-1984
Axel G. Nielsen, Solhøj, 1984-1985
Erik Nielsen, 1985-1988

Uddelere

Laurits Sode, 1921-1937
Peder Philipsen, 1937-1948
Fru Philipsen, 1948-1949
Henning Holm, 1949-1982
Svend Ole Pedersen, 1982-1985
Kate Yström, 1985-1988

Tidligere uddeler Henning Holm fotogra-
feret foran butikkens køledisk med et rigt 
udvalg af mejeriprodukter, hovedsagelig 
leveret fra Bornholms Andelsmejeri i Kle-
mensker. Et sortiment som ikke fandtes i 
butikken, da Henning Holm startede sin 
gerning for brugsforeningsbevægelsen 
som lærling i 1936. Billedet er taget af Kim 
Thøgersen, Bornholms Tidende i 1988 i 
forbindelse med lukningen.
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Efter at den oprindelige Østermarie og 
Omegns Brugsforening var gået konkurs 
i 1929 og var blevet nedlagt, så fandtes 
der dog stadigvæk nogle idealistiske og 
gode andelsfolk tilbage i sognet. De kun-
ne ikke affinde sig med, at sognet ikke 
skulle have en brugsforening. Disse 
mænd havde indkaldt til et møde på Hotel 
Østermarie 31. januar 1930 for at drøfte 
muligheden for at få stiftet en ny brugs-
forening på et andet grundlag, end den 
gamle havde levet med.

Et halvt hundrede beboere havde efter-
kommet indkaldelsen. Mødet var indvars-
let af gårdejer Hans Peter Hansen, 10. slg. 
Munkegård, og gårdejer Martin Johannes 
Pedersen, 30. slg. Brogård. 

Der viste sig da også ret hurtigt en klar 
stemning for at få stiftet en ny brugsfor-
ening i Østermarie. Den skulle drives på 
andre vilkår end den gamle, idet medlem-
merne kun skulle have et begrænset an-
svar over for deres forening. Det ville re-
elt sige, at ingen medlemmer hæftede for 
andet og mere end deres eget indskud i 
foreningen.

Der blev nedsat et udvalg, der skulle 
finde ud af, hvordan man kom videre. Ud-
valget bestod af førstelærer Otto Absalon 
Nielsen, Kirkeskolen, bager Ernst Frede-
rik Aakerlund, husmand Chr. Jensen, 
Lindet, gårdejer Martin Pedersen 30. slg. 
Brogård og husmand Hans Jensen, Fre-
denshøj. 

Udvalget skulle bl.a. udarbejde udkast 
til nye vedtægter og undersøge, om den 
ny forening kunne leje de tidligere butiks-
lokaler af pakhusforeningen, som havde 
købt bygningerne af den tidligere brugs-
forening i likvidation. Man kunne måske 
også overtage noget af varelageret fra den 
gamle brugsforening? 

Der blev derudover valgt et agitations-
udvalg på 18 personer, som skulle tage 
rundt i sognet for at hverve nye medlem-
mer til den kommende brugsforening og 
få tegnet den nødvendige driftskapital til 
opstarten. Disse andelsbeviser lød på 100, 
50 og 25 kr. Der krævedes blot, at der blev 
indbetalt en femtedel af beløbet straks, 
resten kunne afdrages over fem år. For-
retningsfører W. Roslyng fra FDB’s afde-

ling i Rønne var kommet tilstede for at 
fortælle om reglerne for oprettelse af en 
Brugsforening A.m.b.A., altså med et be-
grænset ansvar, og i øvrigt give nogle 
gode råd.

Den stiftende generalforsamling blev 
afholdt fredag 21. februar 1930 på Hotel 
Østermarie, hvor formanden for udvalget, 
gårdejer Martin Pedersen, bød velkom-
men og redegjorde for udvalgets arbejde. 
Der var blevet tegnet 135 andelshavere, og 
der var indbetalt en driftskapital på ca. 
8.000 kr., hvilket var nok til at starte en 
brugsforening op på. 

De nye vedtægter blev gennemgået 
punkt for punkt af skolelærer Otto Absa-
lon Nielsen og vedtaget med små ændrin-
ger og tilføjelser. Vedtægterne indeholdt 
som nævnt bl.a. en paragraf om begræn-
set ansvar for medlemmerne. Man var 
blevet klog af skade. 

Der blev også valgt en bestyrelse på syv 
medlemmer, som kom til at bestå af føl-
gende:

Østermarie Brugsforening 1930  
- og stadig i god gænge
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Gårdejer Hans Peter Hansen, 10. slg.
  Munkegård
Gårdejer Martin Johannes Pedersen, 

30. slg. Brogård
Jens Clausen, Præstegaden
Avlsbruger Herman Pedersen, 
 Randkløve.
Bager Ernst Frederik Aakerlund,
  Østermarie Stationsby
Johannes Nielsen, Aftenly
Gårdejer Carl Kristian Kjøller, 
 65. slg. Østre Ellebygård

Gårdejer Hans Peter Hansen blev valgt 
som formand og gårdejer Martin Johan-
nes Pedersen som næstformand. Som for-
retnings- og regnskabsfører blev valgt 
gårdejer Karl Kristian Kjøller til en løn på 
½ % af omsætningen. Til kasserer og se-
kretær valgtes bager Ernst Frederik Aa-
kerlund.

Så vidt, så godt. En ny brugsforening 
var opstået i asken fra den gamle Øster-
marie Brugsforening. Det skulle vise sig, 
at den ny forening var mere levedygtig 
end den gamle. Eller måske sagt på en an-
den måde, den ny bestyrelse havde måske 
mere indsigt i forretningsgangen, end den 
gamle havde haft. Foreningen var også 
heldig at få ansat Thor Kofoed som ud-
deler fra starten. Thor Kofoed var blevet 
ansat i den gamle brugsforening, umid-
delbart før det gik helt galt, for om muligt 
at redde, hvad reddes kunne. Men det var 
for sent, og det lykkedes som bekendt 
ikke. 

Han var klar til at overtage posten som 
uddeler i den ny forening. Det skulle vise 
sig, at han havde godt styr på forretnin-
gen, og han var således uddeler i hele 33 

år til alles store og udelte tilfredshed. Han 
var også godt hjulpet af nogle interesse-
rede, vågne og kompetente bestyrelser i 
årene der kom. De ville ikke risikere en 
gentagelse af den forrige forenings fejlta-
gelser.

Østermarie Brugsforening A.m.b.A. 
blev med det samme indmeldt i FDB. 
Samtidig løste uddeleren næringsbrev, så-
ledes at der også kunne handles med ik-
kemedlemmer. Man søgte sognerådet om 
tilladelse til at forhandle »stærke Drikke«. 
Som nævnt lejede foreningen de gamle 
butikslokaler af Østermarie Pakhusfor-
ening for en årlig leje på 2.000 kr. For-
eningen købte noget af det gamle varela-
ger af den gamle brugsforening i likvida-
tion for 4.892 kr. Den 10. april 1930 åb-
nede butikken igen for sine medlemmer.

Den første ordinære generalforsamling 
blev afholdt 3. marts 1931. Regnskabsåret 
på ni måneder, fra 10. april 1930 til 9. ja-
nuar 1931, udviste en omsætning på 
71.384 kr. Der var en nettofortjeneste på 
3.619 kr., og der blev udbetalt 5 % i divi-
dende til medlemmerne og henlagt 2 % til 
driftsfonden. Det var da en flot start, og 
det lovede godt for fremtiden. Omsætnin-
gen det første hele år i 1931 udviste en 
omsætning på 104.136 kr., og der blev 
igen udbetalt 5 % i dividende til både 
medlemmer, men også til ikkemedlem-
mer som handlede på bog.

Aktieselskabsregisteret

Det blev vedtaget på en generalforsamling 
i 1933, at foreningen blev tilmeldt Aktie-
selskabsregistret. Det havde bestyrelsen 
fået besked på var en nødvendighed, for 
at man fortsat kunne få lov til at sælge va-

rer til ikkemedlemmer. Det betød, at regi-
steret skulle godkende vedtægter og alle 
følgende ændringer i vedtægterne. Sidst i 
1960’erne forsøgte foreningen at komme 
ud af dette register for at stå lidt friere 
ved eventuelle ændringer af vedtægterne, 
bl.a. ved at nye medlemmer skulle betale 
mindst 25 kr. i andelsbevis for at blive op-
taget som medlem. Bestyrelsen fik besked 
på, at det ikke kunne lade sig gøre. Først 
24. oktober 1974 fik bestyrelsen at vide, 
at efter den ny aktieselskabslov hørte for-
eningen slet ikke hjemme der, og man 
blev i stedet overført til handelsregisteret. 
Først derefter blev vedtægterne ændret, så 
nye medlemmer kun skulle betale 1 kr. 
i indmeldelspenge. Efter ændringen af 
vedtægterne blev der udsendt et brev til 
alle husstande i sognet, hvori der stod: 
»NU KOSTER DET KUN 1 KRONE 
AT BLIVE MEDLEM I ØSTERMARIE 
BRUGSFORENING«.

De første år efter gendannelsen

De første ti år op gennem 1930’erne gik 
sin stille og rolige gang. Omsætningen 
steg hvert år og fra beskedne 71.384 kr. 
det første år, var omsætningen i 1939 nået 
op på hele 238.892 kr. Hvert år var der 
lavet et pænt overskud, hvoraf der hvert år 
blev hensat penge til fremtidige investe-
ringer. Bestyrelsen havde valgt at lade 
disse første år gå uden de store armbevæ-
gelser. Det var kun de nødvendige inve-
steringer, der blev foretaget. Der blev pas-
set på pengene, så foreningen kom ud af 
1930’erne som en veldrevet og vel konso-
lideret forening, som havde sat tæring ef-
ter næring. Man havde lært af fortidens 
synder. Medlemmer havde fået udbetalt 
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mellem 6 % og 10 % i dividende hvert år. 
Ikkemedlemmer fik som regel 2 % min-
dre end medlemmerne. Østermarie 
Brugsforening lejede stadig lokalerne af 
Østermarie Pakhusforening. Der var sta-
dig indgang til butikken i gården, så man 
skulle være stedkendt, for at finde vej ind 
for at handle i Brugsen. Men det var de 
lokale kunder jo også.

Så kom 1940’erne med Anden Verdens-
krig. De første besværligheder meldte sig 
straks, det var salget af brændsel. For-
eningen havde tidligere forhandlet kul fra 
skib af kulhandler Bidstrup i Rønne, men 
han meddelte nu, at bestilte skibsladnin-
ger var blevet annulleret. Han ventede 
dog nogle mindre ladninger til Rønne, 
men det var til helt andre og meget dyrere 
priser end tidligere, og så skulle leverin-
gen betales kontant. Det var nye boller på 
suppen, så formanden måtte til Andels-
banken i Rønne og få et lån på 7.000 kr., 
så man kunne betale »Kulla-Bidstrup i 
Rønna« for den leverede ladning kul. 
Men det blev meget værre med brændslet. 
Gennem krigsårene og længe efter var det 
vanskeligt at købe ordentligt brændsel. 
Brugsforeningen købte både brunkul og 
formpressede brunkulsbriketter, store 
mængder tørv fra Jylland, samt tørv fra 
Hundsemyre i Poulsker. Der blev til sidst 
også købt haslekul, men det var vist nok 
ikke populært. Folk fyrede med alt mu-
ligt, der bare kunne brænde og give en 
lille smule varme i de meget kolde vintre 
i krigsårene, ja mange gik i skovene og 
samlede grankogler, alt kunne bruges.

Disse krigsår skabte også vanskelighe-
der med levering af mange varer, og de 
små partier der kunne fås, var derfor ra-
tionerede. Mange udenlandske varer kun-

ne man slet ikke få mere. Alligevel holdt 
Østermarie Brugsforening omsætningen 
nogenlunde på samme niveau, men det 
var mest på grund af den store prisstig-
ning, der kom på alle varer. Det opvejede 
til dels manglen på varer og på de mange 
tomme hylder i butikken. Formanden be-
klagede da også på hver generalforsam-
ling, at man ikke kunne levere det kun-
derne gerne ville have og håbede på bed-
re tider. Han opfordrede medlemmerne til 
at have overbærenhed med uddeler Ko-
foed, som gjorde hvad han kunne for at 
dele sol og vind lige, når han skulle for-
dele de små mængder der kunne skaffes.

Nye og bedre tider efter krigen

Heldigvis kom der jo bedre tider igen. 
Krigen sluttede og langsomt begyndte der 
at komme flere og flere varer i butikken, 

men der gik flere år, før det hele igen var 
normalt. I regnskabsåret 1949-1950 havde 
omsætningen dog sneget sig op til 443.517 
kr., så der var igen grund til optimisme. I 
1947 blev der lavet en ændring i vedtæg-
terne, således at regnskabsåret nu gik fra 
1. oktober til 30. september i stedet for at
følge kalenderåret.

I 1950 skiftede foreningen formand. 
Gårdejer Hans Peter Hansen, 10. slg. 
Munkegård holdt op efter 20 års godt for-
mandskab. Han havde været med fra star-
ten i 1930 og havde udført et stort og pris-
værdigt arbejde for igen at få en brugsfor-
ening til at fungere i Østermarie. Gårdejer 
William Alfred Pedersen, 38. slg. Skade-
gård, overtog posten som ny formand.

I regnskabsåret 1953-1954 nåede den 
samlede omsætning op over en halv mio. 
kr. Nu kunne alle så også se, at en omlav-
ning af den efterhånden umoderne butik 

Østermarie Brugsforening 1946. Brugsforeningen er bygningen med gavlkvist med tre 
vinduer forrest. I starten var der indgang gennem gården, fra 1955 ud mod Torvegade og 
til sidst ved Torvet ud mod Godthåbsvej. Foto Sylvest Jensen, Det Kongelige Bibliotek.
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var en nødvendighed, hvis omsætningen 
fortsat skulle kunne forøges og dermed 
følge med udviklingen. Butikslokalerne 
var håbløst umoderne, både for kunderne 
og for personalet. Så bestyrelsen begynd-
te at forhandle med bestyrelsen i Pakhus-
foreningen, som jo ejede bygningerne, 
om en kommende modernisering.

Bestyrelsen havde kontaktet FDB’s Ar-
kitektkontor angående indretning af bu-
tikken. På en ekstraordinær generalfor-
samling i 1955 blev planerne forelagt 
medlemmerne. Pakhusforeningen skulle 
stå for ændring af bygningen, som bl.a. 
ville få facade og indgang ud mod Torve-
gade. Det kostede 48.000 kr. Inventaret 
skulle brugsen selv sørge for, det blev en 
udgift på ca. 25.000 kr. Disse penge havde 
foreningen, så man skulle ikke ud og låne 
pengene. Men så ville foreningen også 
have en butik, der var blevet betydeligt 
forbedret. Men det spøgte også blandt be-
styrelse og medlemmer, om brugsen skul-
le købe lokalerne af Pakhusforeningen. 
Det var tiden dog ikke moden til endnu. 
Der skulle nok spares lidt kapital sammen 
først.

Formandsskifter

I 1957 skiftede foreningen igen formand. 
Gårdejer William Alfred Pedersen øn-
skede ikke længere at varetage posten, og 
avlsbruger Thorvald Kuhre, Brønshøj, 
overtog hvervet. Det holdt dog ikke så 
længe, for allerede i 1960 overtog gårdejer 
Karl Andreas Pedersen, 39. slg. Kjøller-
gård posten som formand. Brugsforenin-
gen fik i 1963 igen ny formand, idet sko-
leinspektør Peter C. Rebsdorf, Østerma-
rie, overtog posten. Samme år overgik 

foreningen til at lade FDB’s regnskabs-
central og revisionstjeneste overtage både 
regnskab og revision. Man beholdt dog 
stadig de lokale revisorer. 

Ny uddeler

Østermarie Brugsforening fik samme år, 
i 1963, ny uddeler. Thor Kofoed ønskede 
at gå på pension, efter 33 års godt og so-
lidt arbejde for foreningen. Stillingen blev 
opslået ledig, og der kom syv ansøgnin-
ger. Bestyrelsen udvalgte tre til personlig 
samtale, og 4. juni 1963 blev der afholdt 
bestyrelsesmøde på FDB’s afdeling i 
Rønne, hvor Keld Kofoed blev ansat som 
ny uddeler fra 1. juli 1963.

Nu skulle der ske noget. Den efterhån-
den umoderne butik fra 1950’erne træng-
te til en ordentlig omgang. Men det første 
der skete var, at bestyrelsen sendte en 
skriftlig henvendelse til Østermarie Pak-
husforening, som ejede bygningerne, om 
man kunne købe de bygninger og pakhu-
set, som brugsen benyttede. Der kom et 
tilbud fra Pakhusforeningen lydende på 
110.000 kr. samt overtagelse af et kredit-
foreningslån på 32.000 kr. Dette tilbud 
accepterede bestyrelsen, så købet blev en 
realitet. Så kunne man ligesom selv be-
stemme, hvad der skulle ske fremover.

Nye tider, nye butikker

I 1966 gik bestyrelsen med planer om en 
fuldstændig omlavning af bygning og bu-
tik. Man havde bedt FDB’s Arkitektkon-
tor om at udarbejde tegninger, og Rønne 
Afdelings nye driftskonsulent, Henning 
Holck Nielsen, om at være behjælpelig. 
Man ville tilbageføre facaden ud mod 

parkeringspladsen til den oprindelige, og 
lave et nyt indgangsparti midt på bygnin-
gen. Uddelerboligen skulle flyttes hen i 
den nordre ende af bygningen, således at 
der blev plads til en betydelig udvidelse af 
butik og lager. Det var murermester Åge 
Kofoed og snedkermester Jørn Munch, 
der skulle stå for ombygningen, der var 
anslået til et samlet beløb på ca. 30.000 kr. 
Den samlede omlavning med nyt inventar 
blev anslået til at koste ca. 75.000 kr. Det 
var Andelsbanken i Rønne, der skulle stå 
for finansieringen. Arbejdet skulle være 
færdigt sidst på året. Bornholms Andels 
Foderstofforretning havde på det tids-
punkt overtaget Østermarie Pakhusfor-
ening. Bestyrelsen mødtes med BAF for 
at aftale, hvad hver af parterne skulle for-
handle. BAF skulle overtage salget af de 
fleste grovvarer, såsom brændsel, cement, 
kalk, mursten, rør og bindegarn. Brugs-
foreningen skulle fortsat forhandle mark-
frø, olie og benzin. Overtagelsestids-
punktet skulle være 15. juni 1966.

Op gennem 1960’erne begyndte der for 
alvor at ske noget. Samfundet udviklede 
sig fantastisk hurtigt. Omsætningen steg 
for hvert år, ja der var et år, hvor omsæt-
ningen i Østermarie Brugsforening steg 
med hele 33 %. Der var penge mellem 
hænderne på folk. Det gik næsten for 
stærkt, men det var jo også årtiet, hvor 
kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet. I 
regnskabsåret 1965-1966 nåede omsæt-
ningen således op over en mio. kr. Som en 
af de sidste brugsforeninger på Bornholm 
blev en samarbejdskontrakt mellem FDB 
og Østermarie Brugsforening i form af 
»Den frivillige Kæde« underskrevet. Af-
talen skulle gælde fra 1. december 1966.

Foreningen kunne 29. november 1966 
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slå dørene op til en fuldstændig ny og mo-
derne selvbetjeningsbutik, med indgang 
til butikken fra parkeringspladsen. Der 
var indbudt mange gæster til en reception 
fra morgenstunden. Her skal nævnes di-
rektør Steenby og Ole Møller fra Andels-
banken, forretningsfører Svend Kock 
Hansen med flere fra FDB’s afdeling i 
Rønne, alle håndværksmestre, pressen, 
hele bestyrelsen, en repræsentant for sog-
nerådet, uddelerforeningens formand 
Niels Otto Dam fra Klemensker, og man-
ge, mange flere. Der var taler, og der lød 
rosende ord fra alle om den nye butik. Kl. 
10 åbnede butikken for kunderne, der 
kom ind i en butik, der var fuldstændig 

forandret. Der faldt da også mange lovord 
om hele dette nye vidunder af en selvbe-
tjeningsbutik. Der blev uddelt slik og bal-
loner til »bællana«, cigarer til mændene 
og kaffe til alle i bagbutikken. Det var en 
stor festdag for hele Østermarie Sogn.

Fra 3. juli 1967 overtog foreningen sal-
get af mælkeprodukter fra Andelsmejeriet 
i Klemensker i stedet for bagermester 
Christoffersen, som 1. juli 1967 lukkede 
sin forretning. Fra samme dato gik brug-
sen over til at få leveret brød fra »Fælles-
bageriet« i Rønne. Det var alt i alt en rig-
tig god beslutning bestyrelsen tog, idet det 
viste sig at være med til at øge omsætnin-
gen ganske betragteligt. Allerede et par år 

efter den store udvidelse af butiksarealet, 
konstaterede bestyrelsen, at butikken al-
lerede var ved at være for lille igen.

I starten af 1969 kontaktede bestyrelsen 
FDB’s Arkitektkontor, om igen at få lavet 
en skitse over en eventuel udvidelse af bu-
tikslokalet. Det var arkitekt Enevoldsen, 

Østermarie Brugsforening 1958. I 1955 fik 
brugsen facade og indgang ud mod Tor-
vegade, som det ses på billedet her. Det er 
Godthåbsvej forrest i billedet, hvortil 
brugsen senere skulle få facade og ad-
gang. Foto Sylvest Jensen. Det Kongelige 
Bibliotek.  
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der kom over for at se på tingene. Man 
indkaldte også de lokale håndværkere, for 
at de kunne give et overslag over, hvad det 
hele ville koste. Der indkom tilbud fra 
snedkermester Jørgen Munch, murerme-
ster Åge Kofoed, installatør P. Mørch og 
smedemester Arne Holm på et samlet be-
løb på ca. 32.000 kr., dertil skulle der an-
skaffes nyt inventar for ca. 22.000 kr. Der 
var åbning af den ny, udvidede butik 3. 
juni 1969. Forinden havde der været af-
holdt en reception for en indbudt kreds af 
håndværkere og forretningsforbindelser. 
Kl. 10 åbnedes dørene for kunderne og 
hele dagen blev der serveret kaffe, uddelt 
vareprøver samt slik og balloner til bør-
nene. Igen havde Østermarie Brugsfor-
ening fået en flot, moderne butik, med 
betydelig mere plads til både kunder og 
personale.

Således endte 1960’erne. Det foreløbig 
bedste årti i foreningens historie. Med en 
moderne butik, en omsætning, der nåede 
over de to mio. kr., og med en god øko-
nomi og konsolidering af foreningens ak-
tiver. Alle kunne kun være tilfredse, og 
det var de. Således fortsatte man også ind 
i 1970’erne.

1970’erne og tiden efter

I 1970 skiftede foreningen formand. 
Gårdejer Jørgen Clausen, 71. slg. Lan-
gensgård overtog hvervet efter skolein-
spektør Peter C. Rebsdorf. Det varede dog 
kun i tre år. I 1973 overtog Børge Hansen, 
Lyrsbyvej 13, hvervet som formand.

Man havde i bestyrelsen arbejdet med 
planer om at indrette en kød- og viktua-
liebutik, kølerum til fersk kød og mælke-
produkter samt »frugt & grønt«, men 

havde trukket det lidt i langdrag med at 
træffe en beslutning. I 1973 lukkede imid-
lertid slagteren i Østermarie. Bestyrelsen 
så det nu som deres pligt, at kunderne i 
Østermarie stadig kunne få frisk kød. Der 
blev derfor indrettet en kød- og viktualie-
butik i baglokalet samt de nødvendige 
kølerum. Det hele stod klart i 1974 og ko-
stede små 300.000 kr.

Samme år kom man endelig ud af Ak-
tieselskabsregistret, og der blev indført 
nye vedtægter, som tidligere omtalt. Det 
var de nye standardvedtægter, som FDB 
havde stået for. De blev vedtaget med små 
lokale ændringer. Bl.a. overgik regn-
skabsåret til at følge kalenderåret og 
fremover kostede det kun en kr. at blive 
medlem. Omsætningen nåede også i 
regnskabsåret 1973-1974 op over tre mio. 
kr. Men udgifterne steg desværre også 
med himmelfart. Det var især lønudgif-
terne, der steg. Men også udgifterne til 
varme og el steg eksplosivt på grund af 
oliekrisen. Så på grund af disse udgifter 
faldt bruttoavancen en smule hvert år. Det 
var kun på grund af den stadig stigende 
omsætning, at foreningen kunne holde et 
særdeles tilfredsstillende resultat på 
bundlinjen. Der var penge til både konso-
lidering og til 3 % i dividende. Men hvor 
længe kunne foreningen blive ved med at 
give dividende?

Bygning og butik blev ændret radikalt i 
1978. Uddelerboligen blev inddraget til 
butik. Personalefaciliteter blev indrettet på 
loftet. Der blev bygget et stort vindfang 
foran indgangspartiet, og facaden blev 
ført tilbage til det oprindelige ud mod par-
keringspladsen. Det var dermed blevet en 
flot bygning med en meget harmonisk fa-
cade. Det var arkitekt Bent Olsen fra 

FDB’s Arkitektkontor i København, der 
stod for denne renovering. Der blev sam-
tidig moderniseret og foretaget en udvi-
delse af butikken med nyt inventar mm. 
Selve butikken kom nu op på et salgsareal 
på hele 450 m2. En flot og fuldt moderne 
butik, som både kunder og personale var 
glade for. Foreningen var klar til at tage 
udfordringerne op og gå ind i 1980’erne 
med et moderne anlæg. Bestyrelsen havde 
forstået at følge med udviklingen.

Omsætningen i 1980 havde været på 7.4 
mio. kr. En lille stigning i forhold til 1979, 
men ikke nok til at følge med prisstignin-
gerne, så reelt en lille, mængdemæssig 
tilbagegang. Nedgangstiderne var startet, 
købekraften i samfundet var stagnerende, 
og konkurrencen fra de store butikker i 
byerne var stigende. Formanden, Børge 
Hansen, frygtede, at denne tendens ville 
fortsætte i de følgende år. Desværre fik 
han jo ret i denne betragtning. Samme år 
besluttede bestyrelsen, at foreningen 
skulle holde en dividendepause. Der blev 
også strammet op på kreditgivningen. 
Hvis forfalden saldo ikke var blevet betalt 
inden den 10. i efterfølgende måned, ville 
der blive pålagt 2 % i rente, og hvis belø-
bet stadig ikke var betalt inden den 10. i 
næste måned, ville der blive lukket for 
yderligere kreditgivning. Sådan.

I 1980 fejrede foreningen, at det var 50 
år siden den »nye Østermarie Brugsfore-
ning« blev stiftet i 1930. Man var jo godt 
klar over, at der havde været en brugsfor-
ening tidligere i Østermarie fra sidst i 
1800-tallet, men ingen vidste hvornår, så 
derfor valgte man at fejre foreningens 50 
års jubilæum, hvilket også var korrekt 
nok. Den tidligere forening var jo gået 
konkurs i 1929 og var blevet nedlagt.
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I 1982 gik Børge Hansen af som for-
mand for brugsen. Medlem af bestyrel-
sen, Ruth Nielsen, Ølenevej 17, overtog 
hvervet som ny formand.

Nye tider

Op gennem 1980’erne fungerede brugsen 
upåklageligt, når vi tager i betragtning, 
hvordan udviklingen af detailhandelen 
var præget af hård konkurrence og en 
deraf følgende stagnerende omsætning i 
de mindre butikker. I de første par år dog 
også med et negativt driftsresultat, 1983 
var endda lidt af et kriseår, men lykkelig-
vis kom brugsen ovenpå igen. Så i resten 
af 1980’erne lykkedes det for Østermarie 
Brugsforening at holde nogenlunde trit 
med omsætningen, og på grund af en 
dygtig uddeler og et godt personale, som 
forstod at holde omkostningerne i ave, la-
vede man et hæderligt resultat på den ne-
derste linje i regnskabet. Der var råd til 
afskrivninger og konsolidering op gen-
nem disse år. For første gang i forenin-
gens historie nåede brugsen i 1985 op på 
en omsætning over ti mio. kr., nærmere 
betegnet 10.510.834 kr. Nettoresultatet 
blev på 87.214 kr., som alle blev hensat på 
foreningens reservefond. Formanden, 
Ruth Nielsen, betegnede da også året som 
tilfredsstillende.

Den 1. juli 1988 fejrede man, at Keld 
Kofoed havde været uddeler i Østermarie 
Brugsforening i 25 år. Han havde sam-
men med sin hustru Jytte taget den store 
udvikling med, som var sket i de 25 år. 
Fra en beskeden ældre butik på 80 m2, 
med en omsætning på ½ mio. kr., til en 
stor moderne butik med en omsætning på 
11 mio. kr.

100 års jubilæum

I 1989 fejrede foreningen 100 års jubilæ-
umsdag. Hva’ var nu det for noget? Ni år 
tidligere havde man jo fejret, at brugsen 
fyldte 50 år. Forklaringen er, at bestyrel-
sen da havde fundet ud af, at der havde 
været en brugsforening i Østermarie al-
lerede fra 1889. Den gik jo imidlertid fal-
lit og blev nedlagt i 1929. Der blev stiftet 
en ny forening i 1930, så rent teknisk var 
de to foreninger to forskellige foreninger. 
Nå, men det blev fejret, at der i de samme 
bygninger, havde været en brugsforening 
i 100 år, og det var jo også rigtigt nok. 
Der blev i den anledning udgivet et til-
læg til Bornholms Tidende, »Østermarie 
Brugsforening 100 år« og der blev holdt 

fest på Hotel Østermarie 7. oktober 1989 
for medlemmerne.

Samtidig med at renoveringen og mo-
derniseringen af butikken fandt sted i 
1990 og 1991, indgik Østermarie Brugs-
forening i et tættere kædesamarbejde med 
FDB i en landsdækkende gruppe af 
brugsforeninger, som gik under navnet 
Dagli’Brugsen. I 1991 kunne man derfor 
præsentere en fuldt moderne butik for 
kunderne, men der var da også blevet in-
vesteret for 800.000 kr. i nyt inventar mm. 
Dette kunne mærkes i de følgende år på 
en stigende omsætning. Hertil skal dog 
bemærkes, at købmanden lukkede, så det 
har selvfølgelig betydet ekstra handel. 
Omsætningen var da også nået op over 16 
mio. kr. i 1992.

Uddeler Keld Kofoed ved det ny indgangsparti ud mod Godthåbsvej, før indgangspar-
tiet blev ændret og fik et stort vindfang.
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Ny uddeler

I 1998 var der skiftedag i Østermarie 
Brugsforening. Uddelerparret i næsten 35 
år, Jytte og Keld Kofoed valgte at stoppe 
og nyde de kommende år som pensioni-
ster. Den 1. februar 1998 overtog uddeler 
i Allinge Brugsforening, Thorkild Munch, 
posten som ny uddeler i Østermarie. Det 
var en veldrevet butik, Thorkild Munch 
overtog, og som han siden videreførte i 
bedste stil. I dag ligger Østermarie Brugs-
forening stadig i den gamle, hæderkro-
nede og flotte højskolebygning midt i 
Østermarie, hvor den startede allerede i 
1889 under meget beskedne forhold. 

Vi må håbe, at den fortsat kan modstå 
tidens benhårde konkurrence, som nok 
ikke vil blive mindre i de kommende år. 
Det er heldigvis i dag en veldrevet for-
ening med penge på kistebunden, hvilket 
er nødvendigt i dagens Danmark. Mange 
håber, som jeg, at den fortsat vil kunne 
betjene sognets beboere i mange år end-
nu. Det kræver selvfølgelig, at medlem-
merne vil bakke op om foreningen og 
stadig lægge deres daglige indkøb der, 
ellers risikerer de en dag at stå uden dag-
ligvarebutik i sognet, som det har gået i så 
mange andre sogne på Bornholm. Fortsat 
held og lykke til Dagli’Brugsen i Øster-
marie.

I skrivende stund i 2015 er følgende 
medlemmer af bestyrelsen:
Gårdejer Jens Sassersen, Nexø. 
 Formand
Lone Hansen, Munkegård. 
 Næstformand
Niels Messerschmidt, Saltuna. 
 Sekretær
Kenn Olsen, Østermarie
Grethe Olsen, Østermarie
Bo Kristensen, Ypnasted
Britta Koefoed Simonsen, Østermarie
Uddeler er fortsat Thorkild Munch

Formænd

Gårdejer Hans Peter Hansen, 
 10. slg. Munkegård, 1930-1950
Gårdejer William Alfred Pedersen, 
 38. slg. Skadegård, 1951-1956
Avlsbruger Thorvald Kuhre, Brønshøj, 

1957-1959
Gårdejer Karl Andreas Pedersen, 
 39. slg. Kjøllergård, 1960-1962
Skoleinspektør Peter C. Rebsdorf,
  1963-1971
Gårdejer Jørgen Clausen, 71. slg. 
 Langensgård, 1971-1973
Børge Hansen, Lyrsbyvej 13, 
 1973-1982
Ruth Nielsen, Ølenevej 17, 1982-1996 
Erik Klausen, 1996-?
Johannes Andersen, ?-2012
Gårdejer Jens Sassersen, 2012-  

  

Uddelere

Thor Kofoed, 1930-1963
Keld Kofoed, 1963-1998
Thorkild Munch, 1998-

Østermarie Brugsforenings personale i 1980. Brugsen fik nyt indgangsparti mod par-
keringspladsen og Godthåbsvej i 1978. Yderst til højre ses uddelerparret Jytte og Keld 
Kofoed. Til venstre for dem førstekommis Pedersen, senere købmand på Balka. Foto 
Mads Kristoffersen. 
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Juridisk og teknisk blev Lobbæk og Nylars 
Brugsforeninger lagt sammen 1. oktober 
1972. Fra Lobbæk afdelingen skulle væl-
ges fire medlemmer til den ny fælles besty-
relse for Nylars-Lobbæk Brugsforening. 
Valgt blev Knud Jensen, Kjøllersminde, 
Karen Marie Nielsen, gårdejer Jens J. 
Schou, Engegård, og Sigrid Larsen, Sose-
gård. Fra Nylars afdeling skulle der vælges 
tre medlemmer. Det blev gårdejer Erling 
Jørgensen, Smedegård, Georg Johnsen og 
Inger Dam. De to brugsforeninger fort-
satte, nu blot som en ny brugsforening, 
Nylars-Lobbæk Brugsforening, for at tage 
udfordringen op og prøve at skabe en drif-
tig forening i fællesskab, nu ledet af en ny 
bestyrelse. Bestyrelsen konstituerede sig 
med Knud Jensen, Kjøllersminde som for-
mand. Som uddeler var det Bent Haas, som 
havde afdelingen i Lobbæk. Bent Toftte 
var så afdelingsleder i Nylars afdelingen.

For kunderne i de to butikker skete der 
vel ikke den store forandring, dagligdagen 
gik jo blot videre, som om intet var sket. 
De første år, op gennem 1970’erne, viste en 
god omsætningsfremgang for begge butik-
ker, dog godt hjulpet på vej af prisernes 
himmelflugt. Men desværre steg udgif-
terne med samme rekordfart.

I 1978 foretog foreningen en betydelig 
udvidelse og modernisering af butikken i 
Nylars for 250.000 kr. på bygningen, samt 
100.000 på nyt inventar. Men så blev bu-
tiksarealet også fordoblet fra 100 til 200 
kvadratmeter. 

Desværre blev varelageret også forøget 
med 50.000 kr. hvilket igen forøgede ren-
tebyrden. Til alt dette skulle der jo bruges 
penge, så bestyrelsen lånte 262.000 kr. i 
Kreditforeningen. Men så havde medlem-
merne også fået en stor, flot og moderne 
selvbetjeningsbutik i sognet.

Afdelingen i Lobbæk lukkes

Op gennem 1980’erne klarede Nylars-
Lobbæk Brugsforening sig ganske fornuf-
tigt, med fortsat omsætningsfremgang. 
Men også udgifterne fulgte godt med. 
Begge butikker var selvfølgelig presset af 
de store butikker i Aakirkeby og Rønne. 
Men medlemmerne var nu flinke til at 
handle i deres lille butik der hjemme i sog-
net. Men efterhånden som årene gik, kun-
ne man ikke længere følge med. Omsæt-
ningen faldt og udgifterne steg. Medlem-

Nylars-Lobbæk Brugsforening

Nylars-Lobbæks Brugsforenings afdeling i Lobbæk lukkede 30. marts 1991. Foto Ves-
termarie Arkiv.
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merne købte mere og mere i de store butik-
ker i byerne, så omkostningerne ved at 
drive to butikker, så relativt tæt på hinan-
den, gik simpelthen ikke. I marts 1991 be-
sluttede derfor en enig bestyrelse at lukke 
afdelingen i Lobbæk, som havde kørt med 
underskud de sidste år. Det kunne besty-
relsen beslutte, uden at tage en generalfor-
samling med på råd. Det var nemlig ikke 
foreningen Nylars-Lobbæk Brugsforening, 
man ville nedlægge, men derimod kun af-
delingen i Lobbæk. Lukningen skulle ske 
fra 30. marts 1991.

Så nemt skulle det imidlertid ikke gå. En 
kreds af medlemmer, fra især Lobbæk, fik 
hurtigt foretaget en indsamling af under-
skrifter, nok til at bestyrelsen måtte ind-
kalde til en ekstraordinær generalforsam-
ling. Her var der to forslag, der skulle tages 
stilling til. Begge forslag var stillet af un-
derskriftindsamlerene. Det ene gik ud på 
at udskyde beslutningen om lukning til 
oktober måned. Det andet var et forslag om 
at ændre vedtægterne, så at bestyrelsen 

ikke kunne beslutte at lukke den ene af  
butikkerne. Hvis et af disse forslag blev 
vedtaget, ville bestyrelsen nedlægge deres 
bestyrelsesposter. Det blev heldigvis ikke 
nødvendigt, begge forslag blev nedstemt af 
generalforsamlingen.

Dermed stod bestyrelsens beslutning om 
at lukke butikken i Lobbæk ved magt. På-
skelørdag 30. marts 1991 blev nøglen dre-
jet om i butikken i Lobbæk for sidste gang. 
En epoke var slut i det lille lokalsamfund.

Nylars Brug fortsætter til 2013

Derefter kørte butikken i Nylars videre 
i nogle år frem til 2006, indtil den heller 
ikke kunne klare sig i konkurrencen. Slut-
telig blev foreningen slået sammen med 
Aakirkeby Brugsforening, og blev drevet 
i nogle få år som filialbutik af Aakirkeby. 
Men det var ingen god løsning. Det var be-
sværligt, og det var for dyrt at køre butik-
ken videre. Den blev måske også lidt udsul-
tet af sin storebror i Aakirkeby. Formand 

for bestyrelsen i Aakirkeby Brugsforening, 
Sture Andersson, meddelte i en presse-
meddelelse, at butikken i Nylars lukkede 
1. maj 2013. Dermed forsvandt endnu en
af de små brugser, og nu var der ikke læn-
gere brugsforening i Nylars Sogn, Arnager 
Brugsforening var for længst lukket.

Formænd

Avlsbruger K. Jensen, Kjøllersminde,
  1972-1976
Sigrid Larsen, Sosegård, 1976-1985
Gårdejer Jørgen Sonne, 1985-1997
Ole Brandt, 1997-2006

Uddeler og afdelingsledere i 
Lobbæk afdeling

Uddeler Bent Haas, 1972-1982
Afdelingsleder Flemming Munch, 

1982-1984
Afdelingsleder Kenn Pedersen, 
 1984-1986
Afdelingsleder Steven Marcher, 
 1986-1988
Afdelingsleder Anne Lone Christensen,

1988-1991

Uddeler og afdelingsledere i 
Nylars afdeling.

Afdelingsleder Bent Toffte, 1972-1976
Afdelingsleder, Johnny Mortensen,
  1976-1977
Afdelingsleder Morten Poulsen, 
 1978-1982
Uddeler Morten Poulsen 1982-2006 
Derefter var det uddeleren i Aakirkeby 
der stod for driften.

Dagli’Brugsen i Nylars, 2002. Den lukkede i 2013 som en filial af Aakirkeby Brugsfore-
ning.



299

Når der skal skrives en historie om Fæl-
lesforeningen for Danmarks Brugsfore-
ningers afdeling i Rønne, så må der også 
fortælles om baggrunden for, at der over-
hovedet skulle ligge en afdeling på Born-
holm. Det er der er to grunde til. For det 
første fordi der fandtes brugsforeninger på 
Bornholm siden 1875, som alle var til-
meldt FDB, hvor de købte de fleste varer 
til foreningen. Dernæst at FDB først i 
1900-tallet var i gang med at sprede et net 
af afdelinger ud over hele landet, for at 
kunne betjene brugsforeningerne bedre og 
hurtigere, selv i de mest afsides beliggen-
de egne af landet. Her kom Bornholm jo 
med ind i billedet, bl.a. fordi transporten 
til Bornholm på det tidspunkt var lang-
som, besværlig og ustabil, især om vinte-
ren. Derfor havde de lokale brugsforenin-
ger længe ytret ønske om at få lagt en af-
deling på Bornholm.

I 1914 fandtes der således 28 brugsfor-
eninger spredt ud over øen. Alle var til-
sluttet FDB og fik leveret varer derfra. 
Flere af foreningerne var, efter datidens 
forhold, store. Disse foreninger fik både 

kolonialvarer, isenkram og manufaktur 
fra FDB. Det var en langsommelig og van-
skelig affære. En del af varerne blev leve-
ret fra FDB’s afdeling i Aarhus og koloni-
alvarerne fra afdelingen i København. 
Disse varer blev sejlet til Bornholm, man-
ge af dem med »Dampskibsselskabet på 
Bornholm af 1866« til Rønne, hvor brugs-
foreningerne selv måtte hente varerne, og 
det foregik jo dengang med hestevogn. 
Eller også skulle de omlades i jernbane-
vogne, og køres med »De Bornholmske 
Jernbaner« til den nærmeste stationsby 
eller trinbræt, hvorfra varerne så kunne 
hentes af brugsforeningerne.

Andre foreninger valgte at få varerne 
sendt med »Det Østbornholmske Damp-
skibsselskab«, hvis dampere anløb hav-
nene på Nord- og Østbornholm, begyn-
dende i Hasle, Allinge, Gudhjem, Svaneke 
og sluttelig Nexø. Men også der måtte 
foreningerne have en vognmand med he-
stevogn til at hente varerne hjem til butik-
ken. Det var langsommeligt og besværligt. 
Det kunne gå om sommeren, hvor vejret 
var fint og stille, men om efteråret og vin-

Fællesforeningen for  
Danmarks Brugsforeninger, Rønne Afdeling 

Thorsens gamle robbemagasin ses her i 
brug som FDB’s pakhus. Den høje træ-
trappe førte fra en emballagegård op til 
lageret. FDB købte bygningen i 1914 og 
først i 1921, efter Første Verdenskrig, fik 
man mere plads med en nyopført pakhus- 
og kontorbygning. Øverst fra venstre eks-
pedient Aksel Dahl og lærling John Jør-
gensen, arbejdsmand Thorvald Andersen, 
ekspedient Gunnar Larsen og arbejds-
mand Elof Pedersen.
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teren, hvor stormene hærgede de born-
holmske kyster, kunne mange af disse 
små havne slet ikke anløbes, og varerne 
kunne blive forsinket i dagevis. Blæsten 
og stormene kunne endda klares, men år 
med rigtige isvintre, hvor havene frøs til, 
var værre. Alt i alt var det ikke så mærke-
ligt, at de bornholmske brugsforeninger 
var endog meget interesseret i at få FDB 
til at lægge et lager på Bornholm.

Oprettelse af FDB-afdeling

I årene før 1914 havde brugsforeningerne 
og deres kredsrepræsentant, gårdejer Hans 
Pedersen, Staalegård i Nyker, flere gange 
foreslået FDB, at man lagde en afdeling i 

Rønne. Foreningerne mente, at der efter-
hånden var så mange brugser med stor om-
sætning, at det kunne berettige dem til at få 
en enklere måde at få leveret varer på. Især 
kolonialvarerne, idet isenkram og manu-
faktur alligevel blev bestilt hjem i større 
partier til længere tid ad gangen. FDB hav-
de da også forståelse for bornholmernes 
problemer, men som det har vist sig senere, 
så kunne en sådan beslutning godt tage 
lang tid. På FDB’s generalforsamling i 1913 
besluttede man at placere en afdeling på 
Bornholm. Man besluttede endog, at besty-
relsens og repræsentantskabets årlige som-
mertur i 1914 skulle gå til Bornholm, for at 
se på mulighederne, for at få den bedste og 
billigste placering af en afdeling i Rønne. 

Sommeren 1914 oprandt, en af de dejlig-
ste somre i mange år, turisterne strøm-
mede til øen, og det gjorde FDB’s besty-
relse og repræsentantskab også. Den 31. 
juli 1914 blev der holdt repræsentantskabs-
møde i Rønne, og på dette møde blev det 
besluttet at købe et gammelt pakhus, be-
liggende ved havnen i Rønne, af købmand 
Exsteen for 19.000 kroner. Dermed var 
sagen afgjort, FDB og de bornholmske 
brugsforeninger kunne nu glæde sig til at 
få en afdeling på Bornholm. 

Bestyrelse og repræsentantskab havde 
set frem til at få nogle dejlige dage på sol-
skinsøen Bornholm. Men 1. august 1914 
udbrød Første Verdenskrig. Så alle skynd-
te sig at komme tilbage til fastlandet mens 
tid var. Repræsentantskabet tog hjem over 
hals og hoved, og det gjorde turisterne 
også. Dampskibsselskabet 1866 fik nok at 
se til, det var nogle hektiske dage. Første 
Verdenskrig fik heldigvis ingen indfly-
delse på købet af det gamle pakhus, ej hel-
ler for opstart af Rønne Afdeling. Skødet 
blev underskrevet 28. august 1914, og blev 
læst på Rønne Byfogedkontor 1. septem-
ber 1914. Så fra den dato tilhørte bygnin-
gen FDB. Det tyder dog på, at man først 
begyndte at fungere på afdelingen fra no-
vember 1914. Afdelingens kassebog be-
gynder 7. november 1914 med den første 
postering, som var køb af to telefonappa-
rater, og forretningsfører Andreas Jensen 
fik udbetalt løn første gang for november 
måned 1914. Rønne Afdeling var blevet en 
realitet under meget beskedne forhold. 

Areal og beliggenhed

Den gamle pakhusbygning, som FDB 
købte af købmand H. Chr. Exsteen 1. sep-

FDB’s afdeling siden 1914 på Jernbanevej i Rønne. Med lagre i den gamle magasinbyg-
ning, der var bygget o. 1850. Her opbevarede og forarbejdede man bl.a. sælspæk og 
huder, som skipperne bragte med sig hjem fra robbefangsten i det nordlige Ishav. Byg-
ningen blev hurtigt for lille, så i 1921 opførte man den ny kontor- og lagerbygning, vi 
ser til venstre. Den gamle magasinbygning blev revet ned i 1951 og erstattet af en ny, 
stor lagerbygning.
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tember 1914, lå på et stort område i det 
vestlige Rønne, nærmest grænsende helt 
ned til havstokken, mellem Rønne Havn 
og fiskerlejet Nørrekaas. 1. marts 1930 
købte FDB yderligere en nabogrund på 
287 m2. I 1937 aftalte FDB og Keramikfa-
brikken Søholm et mageskifte, således at 
FDB fik en bedre udnyttelse af grunden 
bag den gamle pakhusbygning, hvor der 
blev plads til nogle træskure, som blev an-
vendt til forskellige grovvarer.

De bygningsmæssige forhold

Det var købmand, agent, skibsreder mm. 
Jens Jørgen Thorsen, der omkring 1850 
lod opføre den pakhusbygning, som FDB 
erhvervede 1. september 1914. I Thorsens 
tid blev pakhusbygningen brugt som tilbe-
rednings- og opbevaringslokaler med sal-
teri og kogeri for det sælkød, sælspæk og 
sælskind samt andre biprodukter fra de 
store sælfangster ved Grønland, som dati-
dens bornholmske sejlskibe deltog i hvert 
år. Det hed dengang at være på »Robbe-
fangst« (en robbe er en sæl) ved Grønland. 
Pakhusbygningen var senere ejet af køb-
mandsfamilien Rønne, fra 1906 af køb-
mand Hans Chr. Exsteen, og det var ham, 
FDB i 1914 købte pakhuset af.

Dette pakhus var en bindingsværksbyg-
ning på ca. 280 m2. Den bestod af kælder, 
stue og 1. sal, samt et spidsloft oppe på 
hanebjælkerne. Gavlen, der var grundmu-
ret, vendte ud mod havet, og var opført 
med en takket afslutning af murværket. 
Kælderen var af naturlige årsager ikke ret 
dyb, ikke meget mere end en meter under 
gadehøjde. Til gengæld var bygningen op-
ført på en meget høj fodmur bygget af 
kampesten, således at kælderen alligevel 

havde en god højde på godt et par meter. 
Stueplan kom derfor til at ligge et par me-
ter over gadeniveau. En kraftig trætrappe 
førte fra gården op til indgangsdøren på 
siden af bygningen, ind til lageret. 1. sal 
var en loftsetage under det uisolerede tegl-
tag. Oppe på hanebjælkerne var lagt gulv, 
således at der blev et lille spidsloft, som 
også blev udnyttet. 

En beskeden start

Under disse beskedne forhold startede 
Rønne Afdelingen sit virke i 1914, og her 
arbejdede de ansatte helt frem til 1950’er-
ne. Det skulle hurtigt vise sig, at pladsen 
var for lille. Afdelingen var blevet en suc-

ces, de bornholmske brugsforeninger af-
tog flere og flere varer fra FDB, således at 
der måtte findes på en løsning på pladsfor-
holdene. FDB havde i 1914 været så forud-
seende at købe et areal ved siden af byg-
ningen, og her besluttede man at opføre en 
ny stor bygning på tre etager med kælder 
og loft. Men heller ikke dengang cyklede 
man samme dag, som cyklen blev pumpet. 
Hvornår man helt præcis planlagde at byg-
ge ved jeg ikke, men 26. september 1916, 
altså kun små to år efter starten, sendte 
forretningsfører Andreas Jensen et brev til 
Rønne Havneudvalg, hvori han ansøgte 
om tilladelse til at etablere en drejeskive 
ude på pladsen foran bygningen, så man 
kunne få jernbanevognene rangeret ind på 

Personalet på FDB’s afdeling i Rønne 1943. Personerne er øverst på trappen fra venstre: 
Lagerforvalter Johs. Christensen, bogholder Ejvind Andersen, bybud Erik Olsen, kon-
torist Charlie Mogensen, forretningsfører Ejner Sonne. Midt på trappen: Lagerekspe-
dient Ludvig Kock, kontoristerne Grethe Falck og fru Flygenring. Nederst: Lagerekspe-
dienterne Gunnar Larsen og Aksel Dahl. Arbejdsmændene Thorvald Andersen, Aage 
Henriksen og Gunnar Olsen. Lagerekspedienterne Viggo Hansen og John Jørgensen.
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FDB’s eget spor, og hen til »den Nybyg-
ning der skulde opføres«. Brevet var bilagt 
en tegning, hvor den nye pakhusbygning 
var indtegnet, så allerede i 1916 har der 
været planer om en udbygning.

Men først i 1920 blev arbejdet på den 
nye kontor- og lagerbygning påbegyndt. 
Det blev en god bygning, opført i røde 
mursten og med rødt tegltag. Der var et 
grundareal på 218 m2. Bygningen stod 
færdig i foråret 1921, og kom til at inde-
holde kælder, stueplan, første sal samt en 
loftsetage, med et spidsloft. Der var luger 
ind til alle etager, og øverst på bygningen 
var der monteret et udvendigt mekanisk 
hejseværk, som blev drevet af en elektro-
motor øverst oppe på loftet, som man 
kunne hejse alle varer op og ned med.

Der var bygget port mellem de to byg-
ninger, med luger ud til porten fra begge 
sider, så der kunne holde en hestevogn i 
tørvejr og læsse varer af og på, men dog 
kun ind til stueplan. Det var jo meningen, 
at et spor skulle gå ind i porten fra den før 
omtalte drejeskive ude på pladsen, men 
det projekt blev aldrig til noget. Derimod 
fik FDB sit eget jernbanespor ført ind 
langs med den ny bygning ude på pladsen. 
På første sal var der i den nordre ende ind-
rettet kontorlokaler til forretningsføreren 
og det øvrige kontorpersonale. Ibrugtag-
ningsattest forelå 22. marts 1921. Det må 
have været en drøm af et lager at tage i 
brug for de ansatte, når man tager i be-
tragtning, hvilke forhold de havde været 
vant til at arbejde under.

Med dette udvidede bygningskompleks 
til rådighed, fortsatte Rønne Afdeling at 
løse de opgaver, som blev stillet fra FDB’s 
og brugsforeningernes side, gennem de 
næste tredive år. Bortset fra opførelse af 

nogle mindre træskure samt købet af et 
trefags nabohus i 1930, skete der ingen 
større ændringer før i 1950.

Bombardementer og nybygning

At den tyske kommandant på Bornholm i 
maj 1945 nægtede at overgive sig til rus-
serne, og at det førte til de russiske bom-
bardementer af Rønne og Nexø 7. og 8. 
maj 1945, ved de fleste. Skaderne var lam-
mende og forfærdelige i al sin grusomhed, 
for os som oplevede dem. Rønne Afdeling 
gik heller ikke ram forbi. Nogle meter fra 
bygningen faldt en bombe, som forårsa-
gede enorme ødelæggelser. 

Pladsforholdene på afdelingen havde i 
mange år været utilfredsstillende små. 
Forholdet blev i 1942 gjort til genstand for 
en undersøgelse, hvorefter FDB’s Arki-
tektkontor kom med et forslag, som i korte 
træk gik ud på at bevare hovedbygningen 
og nedrive den gamle bindingsværksbyg-
ning, samt alle de andre bygninger som 
fandtes. I stedet for skulle der opføres en 
stor, fire etagers bygning på grunden.

Denne plan blev godkendt af FDB’s le-
delse, og 1. april 1942 forelå den nødven-
dige materialebevilling. Byggeriet blev 
imidlertid aldrig påbegyndt, fordi FDB 
nærede betænkeligheder ved, at tyskerne, 
som jo på det tidspunkt havde besat Dan-
mark, skulle vise interesse for byggeriet 
og overtage bygningen, når den stod fær-
dig. Derfor blev byggeriet udsat på ube-
stemt tid. I mellemtiden blev som nævnt 
bygningerne meget beskadiget under det 
russiske bombardement i 1945, og det ind-
gik nu i planerne, at også den beskadigede 
hovedbygning skulle rives ned. 

Der skulle i stedet opføres en helt ny la-

gerbygning på fem etager, samt en side-
bygning til emballage på den tomme 
grund. FDB var blevet tilkendt 56.000 
kroner i erstatning fra krigsskadesforsik-
ringen, og disse penge kunne indgå i beta-
lingen af en ny afdeling.

I februar måned 1947 søgtes igen om en 
materialebevilling, men den blev afslået af 
byggenævnet. Samtidig fik FDB at vide, at 
byggesagen hørte under »Kommissionen 
til Genopbygning af Rønne og Nexø Kjøb-
stæder«. Forhandlingerne med denne 
kommission, som strakte sig helt hen til 
januar 1948, resulterede også i et afslag til 
en materialebevilling, med den begrun-
delse, at alle materialer og al arbejdskraft, 
skulle forbeholdes boligbyggeriet i de to, 
bomberamte byer.

De bestående bygninger var i mellemti-
den blevet repareret så meget, at de kunne 
anvendes, og samtidig var byggepriserne 
steget ganske betydeligt, så FDB’s Arki-
tektkontor foretog en revidering af hele 
projektet, for at finde besparelser. Det kom 
der et nyt forslag ud af, som gik ud på at 
istandsætte den gamle hovedbygning, og 
anvende den til kontorer og til bolig for 
forretningsføreren samt til lager for min-
dre tunge kolonialvarer. Desuden skulle 
der bygges en ny lagerbygning på fire eta-
ger samt fuld kælder, og en sidebygning, 
samt forskellige skure til emballage og 
grovvarer.

Som et mellemspil i denne byggesag skal 
nævnes, at FDB’s nabo, keramikfabrikken 
Søholm, rettede en henvendelse til FDB, 
om at overtage FDB’s grund med bygnin-
ger, da man stod for at skulle udvide fa-
brikken. Denne mulighed var jo for så vidt 
udmærket og fristende, idet FDB i stedet 
kunne se sig om efter en velbeliggende 
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grund, og der få opført den mest hensigts-
mæssige bygning. Forslaget var optimalt, 
set fra FDB’s synspunkt. Det ville jo heller 
ikke gå ud over den daglige drift. 

Det blev imidlertid ikke til noget, idet 
det viste sig umuligt at finde en egnet 
grund i Rønne i nærheden af havnen med 
tilsvarende god beliggenhed og gode til-
kørselsforhold. Vi skal huske på, at på den 
tid var det en betingelse at ligge så tæt på 
havnen som muligt, idet alle varer kom 
som stykgods med damper. De skulle 
transporteres på hestevogn til FDB’s byg-
ninger, ja mange af grovvarerne kom med 
småskibe, bl.a., hønseskaller, cement, søm 
og skruer samt hønsetrådvæv. Salt i for-
skellige kvaliteter, kom i disse småskibe i 
løs vægt i skibets lastrum.

Kort tid efter kom der endnu en henven-
delse fra Søholm, idet man nu var interes-
seret i at FDB købte Søholms grund og 
bygninger. Arkitektkontoret gennemgik 
bygningsanlægget, men fandt, at disse 
bygninger var aldeles uegnede til lager, og 
at det ville blive alt for dyrt at skulle rive 
alle bygninger ned og opføre nye lager-
bygninger til Rønne Afdelingen. At FDB 
så mange år efter købte det hele, ryddede 
alt, hvad der fandtes af bygninger, og lod 
opføre et stort butikscenter på hele grun-
den, er jo en helt anden historie.

Så blev der bygget

Men tiden gik og man var efterhånden 
nået frem til foråret 1949. Chefarkitekt 
Michaelsen fra FDB’s Arkitektkontor hav-
de en samtale med kontorchef Johs. Søren-
sen i boligministeriet om materialebevil-
ling, men også denne henvendelse endte 
resultatløs, idet det fortsat blev hævdet, at 

Efter bombardementerne af Rønne (og Nexø) 8. maj 1945. Ødelæggelserne var alvor-
lige, men alligevel blev bygningerne repareret så de kunne bruges. Nye materialer til 
nybyggeri var reserveret boligbyggeriet.
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alle materialer kun blev bevilget til bolig-
byggeri. Kontorchefen stillede dog i ud-
sigt, at der muligvis til efteråret 1949 
kunne bevilges materialer til et reduceret 
byggeri. Arkitektkontoret foreslog FDB’s 
direktion, i fuld forståelse med forret-
ningsfører Ejnar Sonne, at man skulle op-
føre sidebygningen inde i gården, som en 
1. etape af det samlede byggeri, og så håbe 
på, at man kunne få bevilget materialerne. 
Den 12. maj 1949 forelå der godkendelse 
af forslaget fra FDB’s bestyrelse, og 20. 
juli 1949 modtog FDB meddelelse fra bo-
ligministeriet om, at den fornødne mate-
rialebevilling var givet, på den betingelse, 
at byggeriet ikke blev påbegyndt før den 
1. oktober 1949. Arbejdet blev overdraget 
til entreprenørfirmaet K. L. Larsen & E. 
C. Pedersen fra København, som startede 
byggeriet 1. oktober 1949. Vinteren 1949-
1950 var mild, og arbejdet skred godt 
frem. Imidlertid fik FDB en meddelelse 
fra bygningskommissionen i Rønne om, 
at de under deres gennemgang af bygge-
riet havde opdaget, at FDB ville lade 
brandmuren ind til nabogrunden opføre af 
»Durisolblokke«. Et materiale som var 
meget isolerende og brandhæmmende. 
Dette havde været forelagt brandkommis-
sionen og bygningsbrandforsikringsnæv-
net, og FDB skulle ikke forvente at få til-
ladelse til brug af dette materiale til brand-
muren. Det gav anledning til mere korre-
spondance og forhandlinger mellem FDB 
og bygningskommissionen, uden at det 
førte til noget resultat. Det der irriterede 
FDB var, at Københavns bygningsmyn-
digheder havde givet tilladelse til anven-
delse af »Durisolblokke« i andre lignende 
byggesager.

Derfor meddelte FDB, at uanset tilla-

delse eller ej, ville man fortsætte byggeri-
et, og i tilfælde af at bygningskommissio-
nen i Rønne ikke ville give tilladelsen, så 
ville FDB lade boligministeriet afgøre 
sagen. Denne meddelelse blev sendt til 
Rønne Kommune 28. februar 1950. Den 
6. marts 1950 blev FDB ringet op af poli-
timesteren i Rønne, der meddelte, at hvis 
man fortsatte arbejdet, ville FDB blive 
idømt en bøde, og det ulovligt opførte ar-
bejde skulle rives ned. Herefter indstillede 
FDB murerarbejdet på byggepladsen, og 
samme dag bad FDB Boligministeriet in-
tervenere i sagen. Desværre tog det nogen 
tid, før Boligministeriet bekendtgjorde 
deres afgørelse, så først 27. april 1950 
forelå den fornødne tilladelse, således at 
arbejdet kunne genoptages. Arbejdet 
skred nu rask frem uden flere afbrydelser, 
og i december måned 1950 kunne Rønne 
Afdeling efter mange års vanskeligheder 
endelig tage første etape af det samlede 
byggeri i brug.

Kælderen var indrettet med nogle små 
selvstændige bokse, som var beregnet til 
salt i løs vægt, salt kom jo som nævnt, den-
gang hjem i en skibsladning på 50-60 tons 
ad gangen, og blev kørt hen til FDB på 
hestevogn og lempet ned i disse bokse 
gennem nogle huller i stuegulvet, for se-
nere at blive skovlet op i 50 kg sække, ef-
terhånden som de skulle leveres ud til bu-
tikkerne. Stuen og loftet blev brugt til 
grovvarer, såsom hønseskaller, kridt, kalk 
og cement, alt sammen i sække. Ud til går-
den havde loftet en kvist, således at der 
kunne køres en lang jerndrager ud oppe i 
kvisten, og med et mekanisk hejseværk 
kunne sækkene hejses op på loftet. Byg-
ningen gennemgik gennem årene flere 
indvendige ændringer, efterhånden som 

kravene til forholdene ændrede sig. Der 
blev i 1960’erne bygget en elevator mellem 
stue og kælder, og samtidig blev boksene 
i kælderen fjernet.

I den sidste tid af bygningens historie 
anvendtes stueetagen udelukkende til op-
bevaring af »frugt & grønt«, samt til pak-
keri. Kælderen blev anvendt til tom em-
ballage, som blev kørt op og ned med 
elevatoren. Fantastisk arbejdskrævende, 
efterhånden som der kom mere og mere 
emballage. Bygningen fejlede ingenting, 
og til det formål, den blev opført i 1950, 
fungerede den ganske udmærket. Men ud-
viklingen løb stærkt, både med hensyn til 
vareforsyning og varehåndtering, at man 
nok må sige, at den de sidste 30 år den var 
i brug, var ganske og aldeles uanvendelig 
til det, den blev brugt til. Alligevel funge-
rede det hele, vel fordi et altid oplagt per-
sonale havde vænnet sig til forholdene og 
gik på med krum hals, uden at brokke sig 
over alt besværet.

Endnu en bygning

Tilbage til det samlede nybyggeri. Medens 
byggeriet af sidebygningen stod på, havde 
FDB’s Arkitektkontor indsendt et andra-
gende til Rønne Bygningskommission om 
tilladelse til at gå i gang med byggeriets 
anden etape, som skulle være en fire eta-
gers bygning. Det kom imidlertid til at 
kollidere med en byplansvedtægt, som 
Rønne Kommune havde vedtaget i samme 
tidsrum, og som forbød opførelse af mere 
end to etagers bygninger i området.

Med en dispensationsansøgning til bo-
ligministeriet, blev der mellem FDB og 
Rønne Kommune indgået et forlig, som 
gik ud på at lade opføre en tre etagers byg-
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ning med rejsning og rødt tegltag, således 
at der også kunne blive to loftsetager. Be-
villingen til at gå i gang med byggeriet 
forelå fra FDB’s bestyrelse 6. december 
1950, og i januar måned 1951 blev der 
holdt licitation over byggeriet. Det blev 
entreprenørfirmaet P. Hirth & murerme-
ster Storm fra København, som fik arbej-
det, men med bornholmsk arbejdskraft. I 
mellemtiden havde personalet på afdelin-
gen ryddet de gamle bygninger og skure 
for varer. Varerne blev midlertidigt flyttet 
over i den nyopførte sidebygning, således 
at nedrivningen af de gamle bygninger 
kunne begynde. Arbejdet på den ny lager-
bygning gik straks i gang, og uden flere 
forhindringer kunne bygningen tages i 
brug i foråret 1952. Renoveringen og om-
bygningen af den gamle hovedbygning til 
kontorer og lejlighed til forretningsføreren 
blev tilendebragt i sommeren 1952, såle-
des at Rønne Afdeling ved årets udgang 
endelig kunne begynde at fungere i en ny 
og dengang udmærket og moderne lager-
bygning. Det var en flot og præsentabel 
bygning, som Rønne kunne være stolt af. 
Den afsluttede bybilledet ud mod havne-
arealet på en statelig måde, og så var den 
på det tidspunkt Rønnes højeste bygning.

Den havde et grundareal på 562 m2, og 
indeholdt kælder, stueplan, første sal og 
anden sal samt to loftsetager. Der var en 
stor elevator midt i bygningen, og på 2. sal 
var der etableret et kafferisteri. Dengang 
ristede vi på afdelingen selv al den kaffe, 
der blev solgt til de bornholmske brugsfor-
eninger. I kælderen og på samtlige etager, 
undtagen i stueplan, var der opsat kraftige 
træhylder, hvorpå varerne blev opbevaret. 
Vi skal huske, at det jo var før der var tale 
om paller og løftevogne. Der blev også 

Begge billeder viser det gamle ekspeditionslokale på 1. sal. Øverste billede fra venstre: 
Viggo Hansen, Knud Jensen, Aage Henriksen, Gunnar Larsen, Aksel Dahl, Forvalter 
Johannes Christensen og næsten skjult John Jørgensen. Nederst: nogle af de samme 
personer. Billede fra 1952.
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inde i gården lavet nogle udmærkede træ-
skure langs med skellet ind til Keramikfa-
brikken Søholm.

Nye tider

Inden for disse bygningsmæssige rammer 
virkede afdelingen i de efterfølgende ca. 
40 år på godt og ondt. Indvendig blev alle 
hylder efterhånden revet ned, idet flere og 
flere varer ankom på paller. Kafferisteriet 
blev revet ned. I kælderen blev der oprettet 
et kølerum til de efterhånden mange varer, 
der skulle opbevares på køl. I skuret ude i 
gården blev der indrettet frostlokale, da 
der begyndte at komme varer, der skulle 
opbevares ved minus 22 grader. Der blev 
indrettet »frugt & grønt« pakkeri i den 
gamle sidebygning. Men bygningerne 

blev mere og mere umoderne og uhen-
sigtsmæssige at arbejde i. Det hele blev 
endelig revet ned i 1992 for at give plads 
for det store butikscenter, der i dag ligger 
på stedet, og som præges af Bornholms 
største Kvickly butik.

FDB lod til gengæld opføre en lagerhal 
i et plan, med alle moderne faciliteter på 
Lillevangsvej i Rønne. Jeg havde den glæ-
de at være med til at tegne og projektere 
hallen sammen med FDB’s Arkitektkon-
tor, inden jeg holdt op på FDB. Fra denne 
bygning betjenes stadig de bornholmske 
brugser. Det er i dag ikke ret mange varer 
som lagerføres på den ny afdeling, i for-
hold til det store sortiment vi havde på den 
gamle afdeling. De fleste varer kommer 
ovrefra, og bliver videresendt til brugser-
ne.

Ledere på Rønne Afdeling

Selvfølgelig skal afdelingens ledere 
gennem tiderne nævnes. Rønne Afde-
ling har gennem alle årene haft aktive 
og dygtige mennesker, som har ledet 
arbejdet på afdelingen. De har også alle 
skabt en tilfredsstillende kontakt, og et 
godt og fornuftigt samarbejde mellem 
den Bornholmske Brugsforeningsbevæ-
gelse og FDB.

Forretningsfører Andreas Jensen, 
 1914 -1922
Forretningsfører Mads Rasmussen,
  1922-1924
Forretningsfører W. Roslyng, 
 1924-1933
 Forretningsfører Peder Grøn, 
 1933-1941
 Forretningsfører Ejner Christian 
 Valdemar Sonne, 1941-1963
Forretningsfører Svend Kock Hansen, 

1963-1968
Forretningsfører, senere Afdelings-
 direktør Tage Jensen, 1968-1990

Fra 1990 Rønne  
Distributionsafdeling

Kontorchef Karl Nielsen, 1990-1991
Kontorchef Kurt Skytte Hansen, 1991-

Afdelingens ledere på lageret 

Alfred Sørensen, 1914-1919
Johannes Christensen, 1919-1955
Johannes Korsgaard Riis, 1955-1958
Karl Nielsen, 1958-1990

FDB’s bygning på Jernbanevej i Rønne. Den store bygning til højre blev taget i brug i 
1952. Hele anlægget blev revet ned i 1992. Foto Erik Pedersen, 1988. BM.
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Allerede umiddelbart efter Anden Ver-
denskrigs afslutning tumlede FDB med 
planer om at opføre varehuse eller magasi-
ner i nogle af de større byer over hele lan-
det. Disse varehuse skulle fortrinsvis føre 
isenkram, manufakturvarer, konfektion, 
sko, møbler, tæpper og andre udvalgsvarer, 
varer som brugsforeningerne ikke havde i 
deres butikker, eller kun i begrænset om-
fang. Det var så meningen, at brugsfor-
eningernes medlemmer skulle kunne tage 
til disse varehuse, hvor de kunne se va-
rerne, og gøre deres indkøb. Alle andre 
skulle også kunne handle i disse varehuse, 
idet man ville løse almindeligt nærings-
brev.

At Bornholm også var med i disse pla-
ner, fremgår af nedenstående afskrift af et 
brev fra førstedirektør Frederik Nielsen, 
FDB i København, der klart viser, at der 
allerede i 1946 var »grøde i luften« for at 
oprette et »Brugsforeningernes Magasin« 
på Bornholm. Brevet er et svar på en hen-
vendelse fra FDB’s kredsrepræsentant, 
skatterådsmedlem og formand for Bodil-
sker Brugsforening Harald Brandt Nielsen, 

Stenseby pr. Bodilsker til FDB’s formand. 
Brevet er dateret Njalsgade 15, København 
S. 4. februar 1946:

Kære Gaardejer Brandt Nielsen
Vor Formand har givet mig Deres Brev 

af 27. Januar til Gennemlæsning, og i den 
Anledning vil jeg gerne sige følgende:

Naar man ser bort fra Krigsperioden, 
der paa Grund af Varemanglen er et Kapi-
tel for sig, har Kravene til Brugsforenin-
gerne om et alsidigt Vareudvalg været sta-
digt stigende. Tager vi Kolonialvarerne, 
der hidtil vel kan siges at have været 
Grundlaget for de fleste Brugsforeningers 
Virksomhed, ser vi, hvorledes Kravene til 
Udvalg stiger, selv om vi holder os til det, 
man forstaar ved egentlige Kolonialvarer, 
der saa yderligere er blevet udvidet med en 
lang Række Varer: Kemikalier til Bekæm-
pelse af Skadedyr i Land- og Havebrug, 
Toiletartikler, kosmetiske Artikler, Bygge-
materialer af forskellig Art, Papirartikler 
– Papirafdelingen fører ca. 10.000 Numre
– og med mange andre Ting. Kravene til
Isenkramvarer og Manufakturvarer er ste-

get tilsvarende – Isenkramafdelingen fører 
normalt 25.000 Numre – og i den sidste Tid 
har Brugsforeningerne optaget Bogsalg – 
Det danske Forlags Salg var i Fjor ca. 1,2 
Mio. Kr. – og nu tænker vi os; at interes-
serede Brugsforeninger ogsaa skulde føre 
et lille Lager i gængs Fodtøj, af hvilket 
Brugsforeningernes Salg hidtil har været 
alt for lille.

Det siger sig selv, at Brugsforeningernes 
Udvalg i Manufaktur, Isenkram, Fodtøj 
osv. ifølge Sagens Natur maa indskrænke 
sig til de mest gængse Artikler, som købes 
regelmæssigt, og hvis Brugsforeningerne 
indskrænker sig til dette Salg, vil de aldrig 
kunne faa den tilsigtede prisregulerende 
Virkning, som de vil faa paa Kolonialvare-
Omraadet, naar Restriktionerne ophører, 
og Konkurrencen atter bliver fri.

Udviklingen gaar i Retning af Specialbu-
tikker, ikke blot herhjemme, men overalt i 
den civiliserede Verden, og skal Brugsfor-
eningerne faa den tilsigtede Indflydelse, 
bliver de nødt til at gaa samme Vej. Me-
dens vi herhjemme har fulgt den Linje: 
selvstændige Brugsforeninger i hvert Sogn 

BF-Magasinet, Rønne. A.m.b.A.  
(Andelsforening med begrænset Ansvar) 
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og kun i store Byer Foreninger med Filia-
ler, der er den almindelige Brugsforenings-
type i andre Lande, har man baade i Fin-
land og Sverige ogsaa for Landdistrikter-
nes Vedkommende oprettet eller sammen-
sluttet Brugsforeninger paa Landet i een 
Hovedforening med et Antal Filialer, hvis 
Antal er afhængig af den paagældende 
Egns særlige Forhold, og i Forbindelse 
med Hovedforeningen opretter man saa 
Specialbutikker i Skotøj, Manufaktur, Isen-
kram og Møbler.

Herhjemme vil vi utvivlsomt for Landets 
Vedkommende staa os ved at følge den hid-
tidige Linje med selvstændige, forholdsvis 
smaa Foreninger. Hvad saa med de efter-
haanden uundgaaelige Specialbutikker. 
Hvem skal oprette dem, og hvor skal de 
oprettes? 

Det er lige ud ad Landevejen. Det skal 
Brugsforeningerne, og de skal oprette dem 
i Købstæderne, som vi har saa mange af 
her i Landet, som jævnlig besøges af 
Brugsforeningernes Medlemmer og vil 
blive det i stigende Grad, naar Biltrafikken 
atter kommer rigtig i Gang. Disse Fælles-
butikker bør ejes og drives af Brugsfor-
eningerne, der ligger Omkring den paa-
gældende Købstad og ikke af FDB; Ar-
bejdsdelingen maa være: Produktionen og 
engros Indkøbet besørges af FDB, Detail-
salget af Brugsforeningerne. Tanken om 
Fællesbutikker er ikke ny. Den er i Virke-
ligheden gammel og har været forsøgt før, 
og den Omstændighed at disse Forsøg ikke 
gik saa godt, siger kun, at Tiden ikke har 
været Inde, og at Forsøgene maaske ikke 
har været rigtig tilrettelagt.

Hvilke Varer skulde et saadant beske-
dent, men praktisk og hensigtsmæssigt ind-
rettet Varehus føre? Det skulde føre de 

Manufakturvarer der ligger over de en-
kelte Brugsforeningers Evne at have paa 
Lager, Konfektion, et godt Udvalg i Skotøj, 
Tæpper og tilsvarende Isenkramvarer; alle 
de Ting Brugsforeningernes Medlemmer 
nu tager til Byen for at købe, fordi de ikke 
kan se dem i Brugsforeningerne. Og hvis 
det havde en Afdeling med vore nye Møbel-
typer, vilde det blive den bedste Møbelfor-
retning i Byen, saa snart vi kan faa de paa-
gældende Møbeltyper Fremstillet i til-
strækkelig Mængde.

Vi taler om, at Brugsforeningsbevægel-
sen i Sverige f. Eks. er Ledet fra oven og 
konstaterer med Tilfredshed, at dette ikke 
er Tilfældet i Danmark. Jo stærkere de af 
Medlemmerne valgte Bestyrelser ude i 
Brugsforeningerne lever med i hele For-
brugsorganisationens Opbygning og Ud-
vikling, jo stærkere bliver det Fundament, 
Bevægelsen bygger paa.

Hvis De er nogenlunde enig med mig i 
ovenstaaende, skulde De underhaanden 
ved at tale med Bestyrelses Medlemmer fra 
andre Brugsforeninger søge at interessere 
dem i, at de bornholmske Brugsforeninger 
nu efter Krigen, da vi forhaabentlig staar 
over for en lang Række fredelige Arbejds-
aar, gjorde en Pionerindsats paa det oven-
nævnte Omraade og enedes om i Fælles-
skab at oprette et saadant Varehus for alle 
de bornholmske Brugsforeninger i Rønne.  
FDB skulde i den Bygning, vi nu skal til at 
opføre, for saa vidt Beliggenheden er til-
fredsstillende, indrette en hensigtsmæssig 
Butik, som skulde lejes ud til den nye For-
ening, der maa oprettes, til en Rimelig 
Leje, der – synes jeg, men jeg ved ikke, 
hvad Bestyrelsen synes – til at begynde 
med godt kunde sættes i Forhold til den nye 
Forenings Omsætning. FDB skulde være 

behjælpelig med at skaffe den nødvendige 
Kapital og med at tilrettelægge det mest 
hensigtsmæssige Samarbejde, ligesom der 
maa stræbes efter, i saa vid Udstrækning 
som muligt, at faa Varerne ekspederet di-
rekte fra Fabrikkerne til Foreningen, der 
efterhaanden maa faa en betydelig Om-
sætning, saa Priserne kan blive saa lave 
som muligt. De bornholmske Brugsfor-
eninger overtager gennem den Bestyrelse, 
de vælger, Ledelsen af og Ansvaret for 
Foreningen. Efter min Opfattelse er de 29 
bornholmske Foreninger en Gruppe af 
Foreninger, der vil være særlig egnet til at 
vise det øvrige Land, paa hvilken Maade 
de fremtidige nødvendige Specialbutikker 
i Almindelighed bør oprettes af Brugsfor-
eningerne. 

Ligesom Uddelerne ikke er særlig begej-
strede for P.M.’erne, der kun giver 3 pCt. 
Rabat, maa det forudses, at nogle af dem 
ogsaa vil være betænkelige ved, at deres 
Forening er med til at starte en saadan 
Fælles Specialbutik, fordi de er bange for, 
at Medlemmerne skal købe Varer derinde, 
som de ellers vilde købe hjemme i Brugs-
foreningen efter Katalog. Det er en kortsy-
net Betragtning. Brugsforeningerne kan 
ikke hævde sig i Konkurrencen som Leve-
randører af de her nævnte Varer, naar de 
ikke kan vise Varerne frem. En meget stor 
Del af Medlemmerne vil tage til Byen, naar 
de skal købe de Varer, de ikke kan faa at se 
i Brugsforeningen, men hvis man saa der-
inde har en velindrettet Specialbutik i Fæl-
lesskab med de andre Brugsforeninger 
med de eftertragtede Varer og med en god 
og venlig Betjening, vil dette give Brugs-
foreningerne Ry som første Klasses Leve-
randører og bidrage til, at Medlemmernes 
Interesse for de almindelige Manufaktur- 
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og Isenkramvarer, der findes hjemme i Bu-
tikken, vil vokse og medføre et større Salg.

Det er vist blevet en almindelig Opfat-
telse hos Forbrugerne, at de Varer, FDB 
fremstiller paa sine egne, velindrettede 
Fabrikker, er værd at købe. Brugsforenin-
gerne maa faa det samme Ry som Leveran-
dører af de større og sjældnere Artikler 
inden for Manufaktur- og Isenkrambran-
chen og som Leverandører af Møbler. Paa 
det sidste Omraade er vi, som De ved, ved 
at gøre en betydelig Indsats for at fremme 
Salget af hensigtsmæssige, smukke og kul-
tiverede Møbler, og det burde ogsaa kom-
me de bornholmske Brugsforeninger til 
Gode. 

Tænk over Sagen, inden De kommer her-
over til Repræsentantskabsmødet. Bør den 
ikke startes af de bornholmske Brugsfor-
eninger, og bør De ikke tage Initiativet 
dertil. De bornholmske Brugsforeninger 
kan, hvis de vil, og samtidig vil de vise et 
Eksempel til Efterfølgelse i andre Kredse.

Venlig Hilsen. Frederik Nielsen.

Stiftelsen af BF-Magasinet 
Rønne i 1953

At der skulle gå nogle år inden disse planer 
blev til virkelighed på Bornholm, skyldes 
hverken uvilje eller manglende interesse 
for sagen fra nogen af parterne. For det før-
ste skulle planerne modnes ude i alle 
brugsforeninger på øen. Der skulle findes 
et egnet sted at opføre varehuset, og ikke 
mindst vanskelighederne lige efter Anden 
Verdenskrig med at få materialebevilling 
og byggetilladelse fra myndighedernes si-
de kunne være vanskeligt.

Men der blev arbejdet ihærdigt på sagen, 
især FDB’s kredsrepræsentant på Born-

holm, skatterådsformand Harald Brandt 
Nielsen i Bodilsker, gjorde en ihærdig ind-
sats for at gøre de bornholmske bestyrelser 
i brugsforeningerne og medlemmerne in-
teresseret i planerne. Utallige er de gene-
ralforsamlinger og bestyrelsesmøder, hvor 
han har været indbudt som gæst, for at for-
tælle om disse planer og gøde jorden for 
ideen.

Men vi skal helt hen i 1953, før der for 
alvor kom gang i planerne. FDB fik et til-
bud fra bygmester Janus Hansen i Rønne, 
om at købe en ubebygget brandtomt på 

hjørnet af Store Torv og Tornegade, Store 
Torv 15, samt en stor ejendom beliggende 
i Tornegade nr. 1. På i alt 1501 m2.

Da dette var en af Rønnes mest attrak-
tive grunde i byens centrum, var FDB 
selvfølgelig interesseret og indgik med det 
samme i forhandlinger med Janus Hansen 
om køb. Den 1. juli 1953 købte FDB grund 
og bygninger af bygmester Janus Hansen 
for 335.000 kr., indbefattet en brandforsik-
ringssum på 26.400 kr. Så nu var vejen klar 
for en stiftelse af foreningen, så der kunne 
komme gang i byggeriet af varehuset.

Rønne, Store Torvs sydside. Med BF-Magasinet, Brugsforeningernes Magasin. Foto 
Per Kaneworff, 1958.
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20. august 1953 kl. 14 havde FDB, ved 
kredsrepræsentant Harald Brandt Nielsen 
Bodilsker, indkaldt til formands- og ud-
delermøde i Landbo- og Industricafeen i 
Rønne. Der var god tilslutning til mødet, 
idet 26 formænd og 22 uddelere fra samt-
lige bornholmske brugsforeninger var 
mødt frem for at drøfte opførelsen af et 
eventuelt varehus på hjørnegrunden på 
Store Torv. 

Fra FDB var mødt hele toppen af kran-
sekagen, nemlig formand for FDB’s be-
styrelse, direktør M. Refsgaard Thøger-
sen, førstedirektør Ebbe Groos, FDB. 
Direktør Kaj Nielsen, HB. Højskolefor-
stander Frode Aagård fra FDB ś besty-
relse, samt forretningsfører Ejner Sonne 
FDB ś afdeling i Rønne.

Harald Brandt Nielsen bød velkommen, 
og et særligt velkommen til direktørerne 
fra FDB i København. Han omtalte det 
store arbejde, der var udført af kredsud-
valget på Bornholm for at løse denne op-
gave. Han fortsatte med at opfordre alle 
brugsforeninger på Bornholm til at bakke 
op om at få stiftet foreningen, nu hvor 
FDB’s køb af hjørnegrunden på Store 
Torv havde muliggjort opførelsen af byg-
ningen, der skulle rumme Bornholms før-
ste varehus.

Derefter redegjorde både formanden og 
førstedirektøren for købet af grunden, 
som havde været dyr. Men da interessen 
for opførelsen af varehuset var stor på 
Bornholm, og da grunden var en ideel og 
eftertragtet grund i Rønnes centrum, 
mente de begge, at købet var fornuftigt 
nok. Begge opfordrede selvfølgelig også 
til, at de bornholmske brugsforeninger 
sluttede 100 % op om varehuset. Grund-
laget for andelskapitalen var, at både FDB 

og brugsforeningerne stod sammen. Det 
var efter deres mening nødvendigt, at de 
bornholmske brugser dannede en andels-
kapital på 300.000 kr. for at projektet 
kunne starte. Denne kapital ville blive 
delt ud efter brugsforeningernes butiks-
omsætning. Mange af de mødte formænd 
og uddelere havde ordet, og alle gav ud-
tryk for interesse for foretagenet og ville 
støtte det fuldt ud.

Efter et langt og godt møde konstate-
rede kredsrepræsentant Harald Brandt 
Nielsen, at interessen var så stor, at han 
foreslog, at der blev nedsat et udvalg til at 
arbejde videre med sagen. Man enedes 
om at udvalget skulle være det nuværende 
kredsudvalg, som bestod af følgende:

Skatterådsformand Harald Brandt
  Nielsen, Bodilsker
Gårdejer L. Tolstrup, Strangegård i
  Aarsballe
Gårdejer Funch, Klintgård i Lobbæk
Gårdejer Thinggaard, Pluggegård i
  Nyker
Uddeler Carl Adolfsen, Østerlars
  Brugsforening
Uddeler Henrik Torp Hansen, Poulsker
  Brugsforening
Fru Kure, Damsminde i Østerlars

Udvalget blev suppleret op med yderli-
gere to mænd, nemlig formand for Aaker- 
og Aakirkeby Brugsforening Knud Han-
sen, Solvang i Aakirkeby, samt uddeler 
Carl Olsen, Nexø Brugsforening.

Her kommer et skema med fordelingen 
af de 300.000 kr. andelskapital fra de born-
holmske brugsforeninger, udregnet efter 
deres butiksomsætning i 1951.

 1  Aaker- og Aakirkeby  1.490.103 kr. 30.800 kr.

 2  Aarsdale 417.290 kr.  8.600 kr.

 3  Aarsballe 844.715 kr. 17.500 kr. 

 4  Allinge 343.464 kr.  7.100 kr.

 5  Arnager 159.087 kr. 3.300 kr.

 8  Bodilsker 289.524 kr. 6.000 kr.

 15  Gudhjem 352.736 kr. 7.300 kr.

 17  Hasle  401.624 kr. 8.300 kr.

 21  Klemensker 995.950 kr. 20.600 kr. 

 23  Lobbæk 380.695 kr.  7.900 kr. 

 24  Listed 289.731 kr. 6.000 kr. 

 26  Nyker 622.163 kr. 12.900 kr. 

 27  Nylars 310.889 kr. 6.400 kr.

 28  Nexø 825.246 kr. 17.100 kr. 

 31  Olsker 309.402 kr. 6.400 kr. 

 33  Pedersker 671.776 kr. 13.900 kr. 

 34  Poulsker 365.766 kr. 7.600 kr. 

 36  Rønne 471.760 kr. 9.800 kr.

 37  Rutsker 511.382 kr. 10.600 kr. 

 38  Rø 515.798 kr. 10.700 kr. 

 41  Sandvig 373.643 kr. 7.700 kr. 

 42  Snogebæk 410.490 kr. 8.500 kr. 

 43  Stenseby 407.636 kr. 8.400 kr. 

 44  Svaneke 380.456 kr. 7,900 kr. 

 47  Tejn 463.328 kr. 9.600 kr.

 49  Vestermarie 500.501 kr. 10.300 kr.

 50  Vang 335.863 kr. 6.900 kr.

 52  Østermarie 394.692 kr. 8.200 kr. 

 54  Østerlars 663.216 kr. 13.700 kr.

  I alt:    14.498.926 kr. 300.000 kr.
 

 

Der har været arbejdet ihærdigt fra ud-
valgets side og 14. oktober 1954 afholdtes 
den stiftende generalforsamling i FDB’s 
mødelokale på FDB’s afdeling i Rønne. 
Dagsorden var enkel: stiftelse af forenin-
gen, forelæggelse og godkendelse af ved-
tægter og tegningslister, valg af bestyrelse 
og revisorer.

Vedtægterne blev vedtaget, og navnet på 
varehuset blev »B.F. Magasinet« A.M.B.A. 
i Rønne. Til bestyrelsen blev valgt følgen-
de:
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FDB’s bestyrelsesformand direktør 
 M. Refsgaard Thøgersen
Direktør for FDB’s magasiner, 
 Eigil Jørgensen
Formand for kredsudvalget på 
 Bornholm, Harald Brandt Nielsen,
 Bodilsker
Forretningsfører Carl Anker 
 Andersen, Rønne Brugsforening
Gårdejer Laurs Hansen Tolstrup,
  Strangegård. Aarsballe
Judith Helene Andersen, Olsker
Uddeler Henry Mortensen, Rutsker
  Brugsforening

Som revisorer blev valgt gårdejer E. 
Funch, Klintgård i Lobbæk og uddeler 
Otto Westh i Nyker Brugsforening. På et 
efterfølgende bestyrelsesmøde valgtes Ha-
rald Brandt Nielsen, Bodilsker til formand, 
og Carl Anker Andersen, Rønne til næst-
formand.

Så var man klar til at tage fat på arbejdet 
med at få bygget det store varehus på Store 
Torv i Rønne. Men ting tager tid, der skul-
le mange ansøgninger og bevillinger til før 
der kunne begyndes på arbejdet. I maj 
1955 forelå der stadig ikke materialebevil-
ling fra Boligministeriet. Det gik heller 
ikke så godt med tegning og indbetaling af 
andele fra de bornholmske brugsforenin-
ger. Skønt alle fra starten var begejstrede 
for ideen, var der endnu i 1956 kun halvde-
len af foreningerne, der havde tilmeldt sig 
og indbetalt deres andel. I øvrigt skønnede 
bestyrelsen, at der skulle en omsætning på 
to mio. kr. til, før det kunne løbe rundt. 
Man regnede heller ikke med, at det de før-
ste år ville give overskud, men det var helt 
normalt ved så stort et byggeri. Det var jo 

heller ikke i de tre år blevet billigere at 
bygge. Men ellers var alle fortrøstnings-
fulde og ventede bare på at få tilladelse til 
at gå i gang med byggeriet.

Den 17. oktober 1955 var der møde med 
ledelsen af Fox skotøjsafdelinger, angåen-
de overtagelse af Fox skotøjsbutikken, der 
havde til huse i bygningen i Tornegade 1. 
Overtagelsen skulle foregå pr. 17. oktober 
1955. Den 1. august 1956 forelå der endelig 
materialebevilling fra Boligministeriet, så 
nu kunne byggeriet gå i gang. Selve opfø-
relsen af bygningerne skal der ikke her 
gøres så meget ved, blot nævnes, at det var 
en bygning på tre etager med fuld kælder 
og loftsetage, der skulle opføres.

Bestyrelsen ansatte i 1958 uddeler Hen-
ry Mortensen fra Rutsker Brugsforening 
som direktør for det nye varehus. Som nyt 
medlem af bestyrelsen blev valgt uddeler 
Carl Børgesen fra Vestermarie Brugsfor-
ening.

BF-Magasinets åbning

Endelig, efter et langt og sejt træk, kunne 
den Bornholmske Brugsforeningsbevæ-
gelse og FDB åbne deres store flotte flag-
skib, »BF-Magasinet«, på Store Torv, ons-
dag 23. april 1958. Dagen i forvejen var 
butikken blevet indviet ved en storslået re-
ception for ca. 200 indbudte gæster. Det 
var en stor, flot bygning, opført på hjørnet 
af Store Torv og Tornegade, hvor der havde 
ligget en grim brandtomt gennem flere år. 
En bygning som pyntede i bybilledet. Den 
havde kostet bygherren FDB den nette sum 
af 600.000 kr. at opføre, hvortil der skal 
lægges udgifter til køb af grunden med 
bygninger, samt nyt inventar. Det hele stod 
FDB i den nette sum af ca. 1 mio. kr. på 

åbningsdagen. Arbejdet var flot udført af 
følgende håndværkere, som chefarkitekt 
M. K. Michaelsen fra FDB’s Arkitektkon-
tor takkede for et veludført arbejde. Det 
var en bygning på 1475 m2, som nu stod 
klar til brug: Jord- og betonarbejde samt 
murerarbejde var udført af det københavn-
ske firma Hirth & Storm. Tømrer og sned-
kerarbejdet af bygmester Henning Johan-
sen, Rønne. Varme og sanitet af blikken-
slagerfirmaet Knud W. Hansen, Rønne. 
Elinstallationer af elfirmaet P. Axel Søren-
sen, Rønne. Glarmesterarbejdet af Jørgen 
Pedersen, Rønne. Terrazzoarbejdet af Jens 
Nielsen. Smedearbejdet af Thorgny Lar-
sen, Rønne. Malerarbejdet af malermester 
Ølsted, Rønne.

Men tilbage til receptionen, hvor der var 
mødt mange prominente gæster, med 
FDB’s førstedirektør Ebbe Groos i spid-
sen, næstformand i FDB’s bestyrelse Frode 
Aagaard samt Rønnes borgmester N. C. 
Nielsen. Formanden for »BF-Magasinet«, 
skatterådsformand Harald Brandt Nielsen, 
Bodilsker bød gæsterne velkommen og 
takkede arkitekter og håndværkere for et 
flot arbejde. Han mindede om, at som byg-
ningen var ny, således var også det samar-
bejde mellem de bornholmske brugsfor-
eninger og FDB. Han nævnte også, at hvis 
man løfter i fælles flok, kan meget lade sig 
gøre, hvilket den ny butik var et synligt 
bevis på.

FDB’s førstedirektør takkede også Røn-
ne Kommune for velvilje og hjælp under 
byggeriet, samt håndværkere og arkitekter. 
Han sagde endvidere, at uden de born-
holmske brugsforeningers samlede initia-
tiv, var dette projekt ikke blevet til noget. 
Byggeriet var blevet dyrt, men det var byg-
get alene til gavn og glæde for alle born-
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holmere, som han ønskede til lykke med 
magasinet, og som han håbede, at alle ville 
benytte sig af. Der var løst næringsbrev, så 
butikken var åben for alle.

Borgmester N. C. Nielsen takkede FDB 
og de bornholmske brugsforeninger for 
den ny bygning, man havde placeret midt i 
byen centrum, og han ønskede al mulig 
held og lykke i fremtiden. Han mente, at 
den ville løfte hele byens handelsliv op i et 
højere plan. Mange flere havde ordet, alle 
havde kun godt at sige om både initiativ og 
byggeri, og alle ønskede held og lykke i de 
kommende år. 

Dørene åbnes

Så blev det hverdag, og Bornholms eneste 
varehus, »BF-Magasinet«, åbnede 23. april 
1958 for et stort publikum. Der var kø 
langt hen ad torvet, da dørene blev åbnet, 
og folk strømmede til dagen igennem. Nok 
mest af nysgerrighed for at tage den ny bu-
tik i øjesyn. Og hvad mødte dem? En flot 
butik med fornemme udstillinger af varer, 
såvel isenkram som konfektion og manu-
faktur og med eget skrædderværksted. 
Elegante FDB fremstillede designermøb-
ler, selvfølgelig også til en flot pris. En ele-
vator førte hurtigt publikum fra den ene 
etage til den anden. Det var en drømme-
verden af et varehus, som bornholmerne 
aldrig før havde oplevet.

Men ville bornholmerne nu også handle 
i noget så helt fremmed for dem? Vi er jo 
lidt konservative over for alt nyt her på øen. 
I starten gik det selvfølgelig strygende, 
men efterhånden som nyhedens interesse 
kølnede af, og hverdagens konkurrence fra 
de øvrige butikker i Rønne blev forstærket, 
kneb det måske lidt. Onde tunger siger se-

nere, at FDB måske i deres beregninger 
over, om kundeunderlaget på Bornholm nu 
var stort nok til sådant et moderne varehus, 
var lidt overvurderet. Omsætningsmæssigt 
gik det ellers godt nok som det skulle, men 
omkostningerne var til gengæld store, og 
varelageret af ikke sælgelige varer var alt 
for stort. Vi har desværre ikke nogen regn-
skaber, som viser de korrekte tal for disse 
første år, og det er såmænd også lige me-
get.

Allerede i 1960 var der store pladspro-
blemer i forretning og på lager, så allerede 
da blev der sendt breve til FDB’s ejen-
domsadministration om udvidelse af for-
retningen. Det kunne ske ved nedrivning 
af beboelsesejendommen i Tornegade, og 
opførelse af en tilbygning til hjørneejen-
dommen. Men det var altså ikke lige noget, 
man bare gjorde den gang. Det drejede sig 
bl. a. om nedlæggelse af nogle boliger, og 
med den daværende boligmangel, kunne 
man regne med at skulle bygge erstat-
ningsboliger, for at få lov til at rive bygnin-
gen ned. Der var flere møder med Rønne 
Kommune, som i øvrigt stillede sig meget 
velvillige til projektet.

Det bliver sværere

Den 22. august 1963 var der generalfor-
samling, hvor det blev oplyst, at omsætnin-
gen det forgående år var på 3,8 mio.kr., 
hvilket for så vidt var udmærket, men en 
større nedskrivning af varelageret i uku-
rante varer havde givet et stort underskud 
på bundlinjen

Ved denne generalforsamling ville Ha-
rald Brandt Nielsen, på grund af helbredet, 
hverken fortsætte som formand eller besty-
relsesmedlem. Gårdejer Edvard Koefoed, 

Blæsbjerggård i Nyker, blev i stedet valgt 
ind i bestyrelsen, og blev senere valgt som 
formand. Ved samme lejlighed sagde di-
rektør Henry Mortensen også sin stilling 
op, men ville dog gerne blive, til der var 
fundet en anden.

Et udvalg bestående af direktør Henry 
Petersen varehusgruppen »Anva«, direktør 
Poul Jensen FDB, direktør Poul Erik Ja-
cobsen fra FDB’s konsulenttjeneste i Kø-
benhavn, samt »BF-Magasinet«s nye for-
mand, Edvard Koefoed, ansatte købmand 
J. K. Nielsen, Toftegård, Greve Strand, 
som ny direktør fra 15. november 1963. 
Nielsen var 39 år, og havde en alsidig ud-
dannelse bag sig specielt inden for isen-
kram. Han havde også været ansat i FDB’s 
varehus »Anva« i København. Det var en 
mand med god erfaring, der blev ansat som 
ny direktør.

Baggrunden for hans ansættelse var og-
så med bagtanke på at omlægge »BF-
Magasinet«s administration, og foretage 
en udvidelse af butiksarealet. FDB ønske-
de at gå væk fra det daværende koncept, 
som ikke fungerede optimalt, og i stedet 
for lade opføre et såkaldt »dobbelt super-
marked« i bygningerne, hvor man som 
nævnt indregnede en nedrivning af bebo-
elsesejendommen i Tornegade og etable-
ring af en ny forretningsejendom.

Direktør J. K. Nielsen trivedes tilsynela-
dende ikke rigtigt på Bornholm. Han sag-
de hurtigt sin stilling op, og igen måtte der 
ansættes ny direktør. Det blev denne gang 
Palle Pagh Sperling fra en stilling i Sla-
gelse Brugsforening, der blev den fore-
trukne. Han tiltrådte som direktør 1. maj 
1964.

Der blev fortsat arbejdet med planerne 
om nedrivning af ejendommen i Tornega-
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de, men boligministeriet forlangte, at der 
skulle opføres syv nye boliger i Rønne, før 
tilladelsen kunne gives. En ansøgning blev 
sendt til FDB’s ledelse om bevilling af 
nødvendig økonomi, og bestyrelsen sagde 
god for en investering på 860.000 kr. til 
køb af syv grunde på Østerled i Rønne, og 
derpå lade opføre syv nye parcelhuse som 
erstatning for de lejligheder som forsvandt. 

Nu var vejen banet for at gå i gang med 
planerne om den store udvidelse af ejen-
dommen til et kommende »Kvickly dobbelt 
Supermarked« på torvet i Rønne. I 1965 
blev der givet igangsættelsestilladelse, så 
man kunne påbegynde arbejdet 1. okto-
ber 1965. I løbet af 1966 blev bygningerne  
i Tornegade revet ned, og opførelsen af  
en ny, to-etagers bygning blev så påbe-
gyndt. Samtidig arbejdede man med pla-
nerne om at Rønne Brugsforening skulle 
flytte ned og overtage det nye »Kvickly 
dobbelt Supermarked«, som skulle ind-
rettes i huset. 

»Kvickly« skulle indeholde kolonialvarer 
i et fuldt fødevaresortiment med kød- og 
viktualie, frugt & grønt, slagterafdeling, 
brød og meget andet. Desuden en isen- 
kramafdeling og en manufakturafdeling. 
Der skulle desuden være en kiosk med 
fuldt sortiment i kioskvarer, samt, som no-
get helt nyt, et cafeteria, hvor både kunder 
og alle andre skulle kunne nyde lidt mad 
eller blot en kop kaffe.

Sidst i 1966 var man så langt med for-
handlingerne, at det blev besluttet at holde 
ophørsudsalg på alle varer i »BF-Magasi-
net«, således at butikken skulle være ryd-
det til lørdag 14. januar 1967, og »BF- 
Magasinet« ville blive afviklet. Derefter 
skulle der fuld gang i omlavningen af bu-
tikken, samt færdiggørelsen af tilbygnin-

gen i Tornegade, som var godt i gang. Det 
hele forventedes at koste FDB godt 3 mio. 
kr. Det var meningen efter planen, at den 
ny Kvickly butik skulle stå færdig til åb-
ning i juni 1967.

Rønne Brugsforening var i mellemtiden 
blevet enig med FDB om at nedlægge bu-
tikken i Kattesundet, samt sælge bygnin-
gerne og flytte alle sine aktiviteter ned på 
Store Torv i det nyindrettede, dobbelt su-
permarked, og drive den Kvickly butik, 

som ville blive indrettet der. Foreningen 
skulle leje bygningerne af FDB, og lejen 
skulle være 4 % af omsætningen. Men det 
er en helt anden historie, som der er beret-
tet om under historien om Rønne Brugs-
forening.

Dette var så historien om »Brugsforenin-
gernes Magasin på Bornholm«, som man 
vel rolig kan sige, uden at fornærme nogen, 
var et eksperiment, uden den helt store suc-
ces.

Hjørnet af Store Torv og Tornegade i 1950’erne. BF-Magasinets indgang ses til venstre. 
Bemærk skiltet for Fox Skotøjsmagasin i Tornegade i den gamle navigationsbygning, 
som blev revet ned i 1966 i forbindelsen med opførelsen af den ny Kvickly-butik, som 
Rønne Brugsforening overtog i 1967. BM.
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Gennem samtaler mellem daværende 
kredsrepræsentant for de bornholmske 
brugsforeninger, gårdejer Harald Brandt 
Nielsen i Bodilsker, og kontorchef i FDB’s 
Oplysningstjeneste Aage Bo-Jensen, be-
sluttedes det i 1953 at få lavet en film om 
andelsbevægelsen på Bornholm, hvis der 
var tilstrækkelig interesse for det blandt 
øens andelsvirksomheder. For at få dette 
belyst, indkaldtes, på foranledning af Ha-
rald Brandt Nielsen og mejeriforeningens 
formand, gårdejer Carl Christian Christen-
sen, Ryttergård i Ibsker, til et orienterende 
møde på »Industri & Landbocafeen« i 
Rønne fredag 15. maj 1953. Der var ind-
budt ca. 80 repræsentanter fra alle øens 
forskellige andelsvirksomheder. Efter en 
kort velkomst af Brandt Nielsen, og efter at 
Carl C. Christensen, Ryttergård var valgt 
til ordstyrer, gav Aage Bo-Jensen på mødet 
forskellige oplysninger om planerne med 
udarbejdelse af en farvefilm om andelsbe-
vægelsen på Bornholm. Selve fremstillin-
gen af filmen ville koste ca. 24.000 kr., 
hvoraf andelsudvalget ville betale de 16.000 
kr. De resterende 8.000 kr. skulle skaffes til 
veje hos de bornholmske andelsvirksomhe-
der. Som en slags gennemgående handling 
i filmen, var det en ung mand som kom til 

Bornholm for at aftjene sin værnepligt som 
soldat på »Almegårds Kaserne«, og her på 
øen mødte han en ung bornholmsk pige. 
Tanken vandt så stor tilslutning på mødet, 
at man med det samme nedsatte et udvalg 
til at arbejde videre med sagen.

Udvalget kom til at bestå af følgende:

Gårdejer Harald Brandt Nielsen,   
Bodilsker, FDB’s Kredsrepræsentant 
på Bornholm

Gårdejer Th. Sonne, Vellensbygård,
  Mejeri & Slagteri
Forretningsfører Anker Nielsen, 
 Fiskernes Andelssammenslutning
Smed Holger Lundgreen, Rønne, 
 Arbejdernes Andelsselskaber
Bestyrer Christian Funch, Rønne 
 Pakhusforening, Andelsgrovvare 
 foreningerne

Kontorchef Aage Bo-Jensen gav tilsagn 
om, at filmen skulle laves i så mange ek-
semplarer, at der altid skulle findes et ek-
semplar på Bornholm, således at den kun-
ne blive vist ved generalforsamlinger og 
møder på Bornholm. Han takkede derefter 
forsamlingen for den store interesse der 
var udvist fra mødets deltagere, og lovede 

at tage hjem og arbejde videre med sagen. 
Udvalget, som havde valgt Brandt Nielsen, 
Bodilsker til formand, holdt sit første mø-
de 22. maj 1953, hvor man enedes om at 
udsende et cirkulære til samtlige andels-
virksomheder her på øen, med det beløb, 
som pågældende virksomhed skulle yde 
som sit bidrag. Endvidere bad man dem 
om en bindende tegning for beløbet. Bidra-
get var tænkt at udgøre følgende beløb for 
de enkelte andelsvirksomheder.

De bornholmske Brugsforeninger 3.000 kr.

Bornholms Mejeriforening 2.000 kr.

Bornholms Fiskesalgsforening 1.000 kr.

Bornholms Andels Slagteri, Rønne 800 kr.

Andelsgrovareforeningerne på Bornholm 550 kr.

Bornholms Hørfabrik, Aakirkeby 300 kr.

Bornholms Andels Osteri, Klemensker 300 kr.

Keramikfabriken »Søholm«, Rønne 200 kr.

Andelsbanken, Rønne 150 kr.

Arbejdernes Fællesbageri, Rønne 150 kr.

Gartnernes Salgsforening, Rønne 150 kr.

Dansk Andels Grovvareforretning, Rønne 150 kr.

Øernes Andelselskab, Rønne 150 kr.

Dansk Andels Ægexport, Rønne 150 kr.

Bornholms Landøkonomiske Forening 100 kr.

De samvirkende bornholmske Husmandsf. 100 kr.

Bornholms Andels Vaskeri, Allinge 50 kr.

Dansk Andels Maskinindkøb, Nyker 50 kr.

Bornholms Uddelerforening 50 kr.

I alt  9.400 kr.

Andelsfilmen »ØEN I ØST« 
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ANDELSFILMEN »ØEN I ØST« 

Allerede 11. juni samme år kunne udval-
get meddele FDB, at tilsagnet om de 8.000 
kr. var tegnet af de bornholmske koopera-
tive- og andels virksomheder.

Der blev derefter holdt endnu nogle mø-
der, hvor bl.a. deltog kontorchef Aage Bo-
Jensen FDB, direktør Sevel samt fotograf 
Fritz Olsen fra Nordisk Film. Man havde 
derudover samtaler med øens komman-
dant, oberst Greve Trampe for at få tilla-
delse til fotografering på »Almegårds Ka-
serne« ved Rønne. Yderligere blev der ført 
samtaler med gårdejer Poul Harild og frue 
på Gadegård i Østerlars, fru Bente Olsson 
fra »Fox« skotøjsmagasinet i Rønne, samt 
sergent Robert Andersen, Rønne, som 
skulle udføre rollerne i filmen. Alle gav 
positive tilsagn om at medvirke og arbejde 
for, at der kunne blive lavet en god film om 
andelsbevægelsen på Bornholm.

Den 1. juli 1953 påbegyndtes optagel-
serne. Forinden havde man dog filmet fra 
Husmandsforeningens jubilæum 25. juni 
1953, samt filmet på det bornholmske dyr-
skue 26. og 27. juni 1953. I løbet af som-
meren 1953 blev filmen færdig produceret 
på Nordisk Film. Den 8. september 1953 
var der premiere på filmen. »ØEN I ØST«. 
Den blev vist for en stor indbudt kreds af 
øens personligheder, både offentlige myn-
digheder og ledere mm. fra alle andels-
virksomheder på hele øen. Desuden fra 
filmudvalget, andelsudvalget, FDB’s op-
lysningsudvalg, samt pressen. 

Amtmand P.C. von Stemann
Borgmester i Rønne Kommune Niels
  Nielsen
Kommandant for Bornholms Værn, 
 oberst Greve Trampe
Obertsløjtnant La Cour Pedersen

Bornholms Turistforening ved direktør
  Munch
Kaptajn G. Agersted, Almegårds 
 Kaserne
Kaptajn Hermansen, Almegårds 
 Kaserne
Bornholms Turistchef, 
 Tcherning Møller
Leder af Bornholms Turistbureau, 
 Bjeverskov
Politimester P. Kjalke
Politiassistent Axel Andersen. 
 (Far til sergent Robert Andersen)
Husmoderforeningens formand, 
 fru Grethe Larsen
Formand for A.O.F., E. Wilsky
Kunstmaler Å. Backmann
Forstander ved Bornholms Højskole,
  Axel Lauridsen
Grd. Carl C. Christensen, Ryttergård, 
 formand for Mejeriforeningen
Uddeler Henrik Torp Hansen, Poulsker
 Brugsforening, formand for 
 Uddelerforeningen
Forretningsfører Ejner Sonne, FDB’s 
 afdeling i Rønne
Gårdejer Poul Harild, Gadegård i 
 Østerlars
Bestyrer Olsson, »Fox« 
 skotøjsmagasinet i Rønne
Sergent Robert Andersen, Rønne
Avlsbruger H. Erlandsen
Avlsbruger P. Ipsen
Folkedansertruppen
Alle medlemmer af filmudvalget
Kontorchef Aage Bo-Jensen, FDB’s 
 oplysningsudvalg
Redaktør Axelsen Dreyer, 
 Andelsudvalget
Pressen m. fl.

Filmen blev vist på »Industri & Landbo-
cafeen« i Rønne og den blev en kæmpe 
succes. På FDB’s afdeling i Rønne fik vi 
uddannet en fra personalet på lageret som 
filmfremviser, således at vi altid var parat 
til at vise filmen på brugsforeningernes ge-
neralforsamlinger og ved andre festlige 
sammenkomster i de forskellige andels-
virksomheder. De efterfølgende år blev 
filmen vist i samtlige brugsforeninger på 
øen. Alle syntes at filmen var fremragende. 
Vi var selvfølgelig heller ikke så forvendte 
den gang med fjernsyn fra hele verden og 
masser af spændende film. Men alligevel. 

I mange år lå filmen glemt og gemt i 
FDB’s arkiv i hovedkontoret i Albertslund. 
For et snes år siden talte jeg med bibliote-
kar Ketty Fuglsbjerg Hansen, som via sit 
virke i den bornholmske kredsbestyrelse 
havde forbindelser og møder i hovedkonto-
ret i Albertslund, om hun ikke kunne finde 
ud af at få et eksemplar af filmen tilbage til 
øen. Det lykkedes.
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Den Frivillige Kæde

Der blev i 1964 udformet en drifts- og 
samhandelsaftale, der bandt brugsforenin-
gerne og FDB tættere sammen. Formålet 
var at opnå en højere effektivitet, både i 
indkøb, distribution og drift af butikkerne, 
og dermed udløse en højere bonus til med-
lemmerne af Den Frivillige Kæde. Der 
blev fra FDB’s side oprettet et konsulent-
korps, hvis opgave var at formidle denne 
kontakt mellem FDB og butikkerne i bre-
deste forstand, samt råde og vejlede dem 
med hensyn til drift, regnskab, udvidelser 
og indretning af butikkerne.

Modsat skulle butikkerne aftage alle de-
res varer fra FDB, med nogle lokale undta-
gelser, og rådføre sig med FDB vedrørende 
butiksindretning og ved udvidelser mm., 
samt overlade al regnskabsføring til FDB’s 
regnskabscentral for at udnytte den ny tek-
nik, der var fremkommet. Kontrakten var 
udformet på den måde, at både brugserne 
og FDB tilsagde hinanden nogle faste afta-
ler, som begge parter skulle overholde.

Her på Bornholm havde vi den glæde at 
have 100 % dækning. Samtlige brugsfor-
eninger havde underskrevet aftalen i løbet 
af 1966. Det fortæller måske lidt om, hvil-
ket sammenhold og hvilke fælles syns-
punkter der var på øen mellem FDB og 

brugserne. Op gennem 
årene blev denne samar-
bejdsaftale selvfølgelig 
revideret i takt med ud-
viklingen, og nye kon-
trakter blev underskre-
vet af begge parter.

Efterfølgende vises 
et originalt eksemplar 
af denne kontrakt, 
som den var udformet 
i 1964. Kontrakten er 
for Listed Brugsfor-
ening, og underskre-
vet af foreningens 
bestyrelse og uddeler 
Finn Winberg, samt 
af forretningsfører 
Svend Koch Hansen 
fra FDB’s afdeling i 
Rønne.
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Af Karl Nielsen

Jeg vil her forsøge at beskrive nogle af 
mine dejlige 45 år på FDB’s afdeling i 
Rønne, fra jeg som bydreng 1. november 
1945 begyndte mit virke, til jeg som chef 
for Rønne Distributionsafdeling forlod 
virksomheden 1. juli 1991 for at nyde mit 
otium. Hvis nogen i dag ville spørge mig 
om, hvis jeg i dag skulle starte forfra på et 
nyt arbejdsliv, hvor det så skulle være, så 
tror jeg virkelig, at jeg godt ville være an-
sat i FDB en gang til.

Det har lige fra dag ét været en spæn-
dende oplevelse at være med til den kolos-
sale udvikling, der er foregået inden for 
FDB og brugsforeningsbevægelsen. Fra 
pen og blæk, til den nyeste og mest mo-
derne teknik, man kan forestille sig. Fra 
salt, sukker og mel i løs vægt og klipfisk i 
hele sider. Tjære, karbolineum, terpentin 
og lys sirup i store tønder, som skulle tap-
pes af i mindre dunke til brugserne – til 
vore dages enorme vareudbud i flotte ind-
pakninger, og som leveres på en helt anden 
måde. Fra håndskrevne telefonordrer (der 

kunne være svære at læse) og maskin-
skrevne fakturaer, til vore dages elektroni-
ske varebestillinger og automatiske prin-
ter-udskrevne fakturaer, som følger med 
varerne ud i butikkerne. Og jeg kan blive 
ved, en fantastisk udvikling på bare et 
halvt hundrede år. Når nogle derfor siger, 
hvordan jeg har kunnet klare 45 år i sam-
me virksomhed – så må jeg indrømme, at 
jeg ikke har følt, at det har været den sam-
me virksomhed, jeg har været ansat i. Så 
enorm har udviklingen været for mig, at 
det ikke har føltes som en lang, ensformig 
ansættelse det samme sted. Og så netop fra 
bydreng til chef, jeg har ingen grund til 
klage.

Bydreng

Og hvad var det så, der mødte denne 
15-årige knægt den første dag i 1945, da 
han mødte på job. For det første en flok 
umådelig flinke og rare mennesker, der 
alle modtog den lille ydmyge fyr med smil, 
varme og hjælpsomhed og forklaringer 
om, hvad det var, jeg skulle lave. Det gjalt 

Lidt historie fra mine 45 år 
på FDB’s afdeling i Rønne

Den unge bydreng, Karl Nielsen, blev for-
eviget i 1945, efter at være kommet hjem 
fra en af sine budture. En kanonfotograf 
havde taget opstilling på havnen, og så 
blev den unge mand fotograferet, så hans 
erindringer 71 år senere kunne indledes 
med dette billede.
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dem alle. Der var dog én som jeg aldrig 
blev gode venner med – en forbandet stor 
og arrig schæferhund, som lå inde på for-
valterens kontor om dagen og snerrede ad 
mig, når jeg skulle fylde tørv på kakkelov-
nen, og som blev sluppet løs på lageret om 
natten, for at begrænse indbrud og tyveri.

Jeg mødte også nogle gamle, nedslidte 
og utætte bygninger, som lige var nogen-
lunde istandsat efter bombardementet, og 
som efter min mening havde en usædvan-
lig masse trapper mellem de mange etager, 
som jeg skulle op og ned ad hver dag. Især 
når jeg skulle slæbe tørv op fra gården til 
de altid sultne kakkelovne, der fandtes i 
ekspeditionslokalet og inde på kontoret på 
1. sal. Resten af de utætte bygninger på 
lageret var der slet ingen varme i, så der 
var rigtig koldt om vinteren.

Og hvad gik så mit arbejde ud på? Det 
første jeg blev sat til var at hente to liter 
mælk henne på hjørnet af Strandstræde og 
Vestergade (i dag Havnegade/Snellemark) 
hos fru Helga Andersen, som havde brød- 
og mælkeudsalg. Mælken var til de mange 
katte, der løb rundt og holdt mus og rotter 
nogenlunde væk fra lageret. Det blev en 
fast, daglig opgave, der skulle klares hver 
morgen. Hver dag til fyraften skulle jeg 
feje gulvet i ekspeditionslokalet, hvor eks-
pedienterne bl.a. brugte træuld til pakning 
af varerne i store trækasser. Men den stør-
ste opgave om vinteren var at holde ild i de 
forbandede kakkelovne. En kæmpe stor en 
i ekspeditionslokalet, og en mindre inde på 
forvalter Johannes Christensens kontor. 
En inde på kontoret, og også en på forret-
ningsfører Sonnes kontor. Alle var af den 
kendte type, som var fabrikeret på Born-
holms Maskinfabrik i Østergade i Rønne.

Ellers skulle jeg holde øje med togenes 

og rutebilernes afgangstider, så de mange 
pakker, der blev ekspederet, og som hur-
tigt skulle sendes med DBJ ud til brug-
serne, kom rettidigt over på stationen. 
Hver fredag og lørdag blev hele lageret 
fejet, der skulle være rent overalt. Hver fre-
dag skulle jeg også i Andelsbanken som lå 
på Store Torv, og hæve penge til udbeta-
ling af løn til de ugelønnede arbejdsmænd. 
Jeg fik en pengetaske af læder med lås på, 
og en seddel med til banken om, hvor man-
ge penge der skulle hæves, og om de for-
skellige størrelser sedler og mønter, det 
skulle være. Det samme foregik den sidste 
dag i hver måned, hvor de månedslønnede 
funktionærer og HK-ekspedienterne også 
skulle have månedsløn. Det blev betroet en 
lille dreng som mig at hente de store beløb, 
det drejede sig om i banken, og bringe dem 
sikkert ned til FDB. Jeg havde ingen liv-
vagter med. Der fandtes nok ingen røvere 
i Rønne dengang, som kunne finde på at 
frarøve en lille dreng disse mange penge 
på vejen til FDB. Det havde ellers været 
nemt nok. 

Arbejdstiden da jeg mødte i 1945, var fra 
kl. 7 om morgenen til kl. 17 om eftermid-
dagen fra mandag til fredag. Om lørdagen 
lukkede vi kl. 14. Som nogle af de første 
på Bornholm havde vi fået indført tidlig 
weekendlukning lørdag. Personalet i FDB 
havde på landsplan fået indført det i over-
enskomsterne, så det var herligt, at vi i 
Rønne derfor også kom med på dette gode.

Lærling

Jeg havde fået den vanvittige ide, at jeg 
ville gøre karriere i Søværnet! Jeg havde 
sidst på året 1946 været til optagelse som 
Math-elev på Holmen i København, og var 

blevet optaget. Jeg skulle møde 1. januar 
1947. Det fortrød jeg imidlertid, og blev 
fritaget for den kontrakt, jeg havde under-
skrevet. Men så havde jeg jo ikke noget 
arbejde, og gode råd var dyre. Dengang 
var der ikke noget der hed kontanthjælp, 
ville man have penge, så måtte man ud og 
tjene nogle. Nå, men jeg cyklede ned til 
FDB og bankede pænt på forretningsfører 
Sonnes kontordør og spurgte, om jeg mu-
ligvis kunne komme i lære som lagereks-
pedient på afdelingen. Han smilede venligt 
og sagde, at det kunne jeg godt, men han 
skulle lige spørge over på hovedkontoret i 
København, om han nu også måtte antage 
mig. Det lykkedes, og 1. februar 1947 ryk-
kede jeg en lille smule op ad rangstien på 
FDB, jeg var blevet lærling, med ret til at 
bruge kittel, og jeg fik udleveret min egen 
personlige vippevægt og et sæt lodder, en 
lille pakke med »blåstifter« (små blå søm) 
og en lille hammer til at sømme manilla-
mærker med, påført brugsens navn, på de 
trækasser, varerne var blevet pakket ned i. 
Her vil jeg blot indskyde, at den gamle 
vægt med lodder i dag står til pynt hjemme 
i min stue, og fortsat minder mig om de 
»gode gamle dage« i 1940’erne.

Men tro nu ikke at træerne voksede ind 
i himlen, fordi jeg var blevet lærling. En 
lærling får altid i starten det arbejde, ingen 
andre gider at røre ved. Det gjalt selvfølge-
lig også mig. Jeg skulle blandt andet tappe 
karbolineum, tjære, terpentin, linoliefer-
nis, cuprinol, levertran mm. i de dunke, 
brugserne sendte ind til os for at blive fyldt 
op. Vi havde disse ting liggende i en olie-
kælder ude i gården i store 200 liter trom-
ler. Tromlerne lå oppe på nogle træbukke, 
så man kunne få en dunk ind under tap-
pehullet. I hullet var der sat en træspuns, 
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og var man heldig med at få lirket træspun-
sen ud af hullet, så strålen ramte ned i den 
tragt, der var sat i dunken, så gik det helt 
fint. Men det var desværre ikke altid, det 
gik så glat, især når tønden var helt fuld  
og der var kraft på strålen, så kunne man 
sagtens få det første skvulp ud over bukse-
benet. Så kunne man gå og lugte af det 
resten af dagen.

Jeg fik også lov til at afveje forskellige 
tørfarver i fem kg papirposer, så de var 
klar til ekspedition. Afvejningen skulle 
helst foregå samlet, fordi det rent ud sagt 

var noget forfærdeligt svinearbejde, så jeg 
kunne sagtens stå en hel dag og veje tør-
farver op. Når dagen var gået havde jeg 
tørfarver over hele kroppen og på tøjet, så 
meget støvede det. (Ingen tænkte vel den 
gang over, hvad det kunne betyde indven-
dig i kroppen). Min mor var ikke særlig 
glad, når jeg kom hjem til fyraften efter 
sådan en dag, især hvis jeg om morgenen 
havde fået nyvasket tøj på. De forskellige 
tørfarver kom hjem i store trætønder eller 
50 kg sække. Det drejede sig om ce-
mentrød, guldokker, zinkhvidt, ultrama-

rin, brunrødt og kønrøg mm. – disse farver 
blev brugt til at blande i kalken og kalke 
gårdene med. Det var især i forårsmåne-
derne der var efterspørgsel efter dem, så 
bønderne kunne få kalket gården inden 
Pinse.

Men det var selvfølgelig ikke kun mig 
det gik ud over med dette arbejde. Jeg har 
en pudsig historie om, hvor galt det gik for 
en af ekspedienterne:

I kælderen var der i det ene hjørne opsat 
et par kraftige træbukke, hvorpå der altid 
lå to store trætønder med ca. 200 kg. i hver 

Gode kolleger på FDB’s kontor og lager i 1952. Fra venstre kontorassistenterne Thyra Kofoed, Holger Westh, Johannes Kofoed, 
Gladys Ørsted Jensen og Fredny Jacobsen samt bogholder Preben Lund-Hansen. Samlet til ære for fotografen.
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tønde, med henholdsvis lys sirup og mørk 
sirup.

Som alle ved, er sirup en meget klæbrig, 
tyktflydende og langsomt løbende sub-
stans, så når man satte en dunk under 
spunshullet, tog træspunsen ud og fik til-
rettet strålen af sirup, så det passede med 
hullet i dunken, kunne man godt forlade 
opgaven for en stund, for at foretage sig 
noget andet.

En af vore mangeårige ansatte havde en 
dag på sin ekspeditionsliste bl.a. en butik, 
der skulle havde fyldt sirup på en dunk. 
Han fik også placeret dunken som den 
skulle, og han fortsatte sit arbejde med 
ekspeditionslisten. Det var sidst på efter-
middagen, og da det blev fyraften, cyklede 
han, ligesom alle os andre, hjem for at 
holde fri. Han havde glemt alt om sirups-
tønden.

Han har sikkert også nydt det fine vejr i 
kolonihaven, og efter at hans kone serve-
rede et godt aftensmåltid for ham, satte 
han sig hen i lænestolen for at læse dagens 
avis. Det var dejligt og hyggeligt – indtil 
han kom ind midt i avisen, hvor der var en 
annonce fra købmand Fuglsang i Store 
Torvegade, som annoncerede med extra 
fin, lys sirup til favørpris.

Der var pludselig en vis person som fik 
fantastisk travlt med at få fat i sin cykel og 
komme ned til lagerforvalter Johannes 
Christensen, der boede i Absalonsgade, 
sætte ham ind i situationen og låne hans 
nøgler, for med stor fart at cykle ned på 
FDB, få låst sig ind på lageret og komme 
ned i kælderen, blot for at konstatere, at 
tønden var løbet tom, og at der lå et tykt 
lag lys sirup ud over hele gulvet.

Jeg skal efterfølgende blot fortælle, at 
vedkommende ikke var særlig populær 

bagefter, og at et tykt lag sirup ikke er så 
nemt at få fjernet igen fra et cementgulv. 
Vi var nogle personer, der havde et kæmpe 
arbejde de følgende dage med først at smi-
de et godt lag sand ind over det hele, og 
derefter at skovle denne klæbrige masse op 
i nogle spande og bære ud på møddingen i 
gården. Derefter forestod et kæmpe ar-
bejde med masser af varmt vand og brun 
sæbe, for at få cementgulvet tilbage til no-
genlunde samme tilstand, som det var før 
denne famøse sirupsaftapning. Men gul-
vet blev nu aldrig helt sig selv igen. Mær-
keligt nok var vi alle efterfølgende særlig 
opmærksomme på tiden, når vi skulle ned 
i kælderen og tappe sirup til en brugsfor-
ening.

I min tid som lærling fik jeg naturligvis 
lov til at prøve alle ting vedrørende ekspe-
dition. På loftet over 1. sal var der lager af 
alle mulige mel- og grynvarer, Safir hve-
demel, rugmel, fine og grove havregryn, 
foderhavregryn, byggryn, sagogryn og 
kartoffelmel og mange andre sager. Alle 
disse varer kom hjem i løs vægt i sække 
med fra 50 til 100 kg. Sækkene blev hejst 
op på loftet med det udvendige mekaniske 
hejseværk, der sad øverst i en hat oppe 
over etagerne, og var drevet af en elektro-
motor. Efterhånden som de blev ekspede-
ret, blev de hejst ned i stueplan, hvor va-
reudleveringen foregik til vognmændene 
ude fra brugserne. Hejseværket bestod af 
en stålwire med en tung jernkugle, og fra 
denne kugle gik der to jernkæder med 
krog for enden. Inden for portene gik der 
to stålwirer fra kælder til loft. Trak man i 
den ene gik spillet opad, og trak man i den 
anden gik spillet nedad – såre enkelt.

Jeg havde en kedelig oplevelse under en 
ekspedition. Jeg havde ekspederet en 100 

kg sæk Safir hvedemel, melet var i en hvid 
lærredssæk, den skulle hejses ned i stuen. 
Sækken blev kørt hen til lugen – på med 
kæden omkring den øverste samling af 
sækken – trak i stålwiren, og sækken svin-
gede sig flot ud gennem lugen og var klar 
til at blive hejst ned. Så gik det stærkt, kæ-
den med krog gled af samlingen i sækken, 
og 100 kg mel var på vej i frit fald mod 
gaden. Det var første og eneste gang i mit 
liv, at jeg har lavet noget, der lignede en 
»atomsky«. Sækken ramte brostenene og 
revnede selvfølgelig, og en sky af safirmel 
steg til vejrs og bredte sig ud over hele 
pladsen foran bygningerne. Hvad gør man 
så. Ja, jeg tænkte, du må hellere gå ned og 
få fejet sammen. Men da jeg kom ned på 
gaden var der ingen grund til at have kost 
og skovl med. Alt mel lå som et flot støvlag 
over hele pladsen. Der blev ingen pandeka-
ger af den sæk mel. Populær, nej, det var 
jeg vist nok ikke den dag hos forvalteren.

En anden og mere farlig situation, som 
jeg husker tydeligt med dette udvendige 
hejseværk, kunne have endt helt galt. 

Det var en yndet sport blandt ekspedien-
terne, at hvis man skulle op på melloftet og 
befandt sig for eksempel i kælderen, så at 
bruge hejseværket til at komme derop på i 
en fart, selv om det selvfølgelig ikke var 
tilladt. Det foregik på den måde, at man 
trak i stålwiren, der fik det mekaniske spil 
til at gå opad, tog fat i spillets jernkæder, 
og let og elegant lod sig hejse op til den 
etage man nu skulle ind på. Når man nåede 
åbningen satte man fødderne på gulvkan-
ten og lod kroppen følge efter ind til man 
var helt oppe og stod på tærsklen i åbnin-
gen. Så slap man kæden og var inde og stå 
på gulvet. Derved havde man sparet man-
ge kræfter på alle de trappetrin, man ellers 
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skulle opad, eller for den sags skyld også 
nedad. 

Der var dog en vigtig ting man skulle 
sikre sig, før man begav sig opad mod en 
etage, og det var at porten på pågældende 
etage var åbnet, så man kunne svinge sig 
ind. Som alle kan se af efterfølgende epi-
sode var det virkelig vigtigt!!

Der var en ekspedient, som var en stor 
mand med mange pund på kroppen, og 
alle de trappetrin var ikke lige sagen, så en 
dag, han skulle fra saltkælderen og op på 
loftet, gjorde han det, som så mange gange 
før, at bruge hejseværket. Han trak let i 
stålwiren, der fik spillet til at gå opad, og 
svingede sig elegant ud fra kælderen og 
lod sig hejse op. – Til sin skræk opdagede 
han, da han nåede op til loftet, at porten 
ikke var blevet åbnet, så han kunne ikke 
svinge sig ind på loftet. Spillet kørte vi-
dere og han endte oppe under hatten på 
hejseværket.

Der hang han i så armene, og kunne ikke 
gøre noget som helst for at komme ned 
igen, så han råbte og skreg om hjælp.

Til alt held havde »De Bornholmske 
Jernbaner« på modsatte side af pladsen de-
res pakhus til ind- og udlevering af varer, 
og til al held gik der to mænd og læssede 
varer af en bil. De hørte ham og styrtede i 
en vældig fart tværs over pladsen, og fik 
trukket i stålwiren så det elektriske hejse-
værk kørte nedad igen, så han igen kunne 
sætte fødderne sikkert på jorden. I god be-
hold – men lidt træt i armene. I det hele 
taget tror jeg nok episoden lagde en lille 
dæmper på denne trafik umiddelbart der-
efter. Det blev også kraftigt påtalt af for-
valter Johannes Christensen over for alle, 
at hejseværket kun var til transport af varer 
og ikke til personer. Var der nogen der 

nævnte fabrikstilsyn eller sikkerhedsre-
præsentanter, nej vel, det tror jeg ikke 
fandtes dengang.

Når jeg så kom træt hjem fra arbejde, var 
det med at blive vasket og få lidt mad, 
fordi kl. 18 skulle jeg møde på handels-
skole i to timer frem til kl. 20 i vinterhalv-
året. Så var det endelig fyraften, så det var 
ikke megen fritid det blev til. Nå, men det 
blev jo sommer igen, der havde jeg hele 
otte dages ferie, tænk sig at kunne slappe 
af i en hel uge. 

Udlært

En dag blev jeg færdig og udlært og fik mit 
eksamensbevis fra Handelsskolen. Hver-
ken ledelsen på FDB i Rønne, eller jeg 
selv, gjorde os tanker om, at jeg ikke skul-
le fortsætte som ekspedient på afdelingen, 
det blev slet ikke drøftet, det var da en 
selvfølge.

Der har jeg så tilbragt resten af mit ar-
bejdsliv, bortset fra 18. måneder i militæret 
fra november 1951 til april 1953. Der var 
det lige så klart, at når jeg var færdig som 
soldat, ja men så var pladsen ledig til mig 
igen, hvis jeg ville tilbage. Det må man 
sige, at det var en arbejdsgiver, der ville 
gøre noget for mig, hvilket jeg var forret-
ningsfører Ejner Sonne dybt taknemmelig 
for. 

Jeg var i den heldige situation, da jeg 
kom tilbage, at den nye flotte 4-etagers 
bygning med kælder og loft var blevet fær-
dig og lige taget i brug. Det var jo som at 
komme fra nat til dag, i forhold til det jeg 
havde forladt. Flotte lokaler, lys og varme, 
og masser af flotte hylder til at sætte va-
rerne på. En stor elevator i midten af byg-
ningen, som gik fra kælder til loft. Der gik 

dog slemme rygter om, at direktionen i 
FDB udtalte, at dette projekt var fuldstæn-
dig forfejlet, og aldrig skulle have være 
lavet. Næppe var bygningen taget i brug, 
før man i FDB begyndte at projektere nye 
store lagre rundt om i landet i et plan, og 
ikke i etager. Tiderne var begyndt med va-
rer på paller i stedet for på hylder, og trans-
porten skete med gaffeltruck og ikke med 
andre gammeldags midler. Selv om byg-
ningen blev mere og mere umoderne som 
årene gik, levede vi dog med denne flotte, 
men upraktiske bygning helt frem til 1992, 
hvor den blev revet ned til fordel for et bu-
tikscenter. FDB lod til gengæld opføre en 
ny etplans bygning uden for byen, men da 
var tiden til gengæld næsten løbet fra, at 

En ung og energisk lagerforvalter, Karl 
Nielsen, på lagerkontoret i den ny bygning 
fra 1952. Foto fra sidst i 1950’erne. 
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der overhovedet skulle være noget lager på 
Bornholm.

Fra ekspedient til kontorchef

Jeg selv tog alle årene med, først som eks-
pedient, senere som forvalter, lagerkontor-
leder og kontorchef med ansvar for hele 
distributionen, logistik, edb, regnskab, ja, 
jeg havde en masse forskellige kasketter, 
jeg kunne skifte med. Til sidst endte jeg 
som leder af Rønne Distributionsafdeling, 
da Regionen blev nedlagt. Jeg kunne fylde 
mange sider med mit lange arbejdsliv på 
Rønne afdeling, og jeg kunne fortælle 
mange sjove historier om de primitive ar-
bejdsmetoder, og de mange personer, som 
jeg har truffet. Men det tillader pladsen i 
bogen desværre ikke, og det er jo heller 
ikke mig, bogen skal handle om.

Én lille sjov historie skal dog med for at 
runde det hele af. Da vi i 1962 begyndte at 
skulle have dybfrostvarer på lager, fik vi 
etableret et stort dybfrostrum ude i gården. 
Sådan noget skal jo godkendes af myndig-
hederne inden det kan tages i brug. En dag 
mødte en medarbejder fra levnedsmiddel-
kontrollen op for at godkende rummet. Alt 
blev tjekket og fundet i orden, rummet 
blev godkendt, indtil personen kom til at 
læse i sin vejledning angående dybfrost-
rum, hvor der stod, at der skulle forefindes 
en håndvask i ekspeditionslokalet. Ekspe-
ditionen foregik jo meget naturligt inde  
i frostrummet, hvor der var 22 minusgra-
der. Den vask kunne vedkommende altså 
ikke finde, og derfor kunne han ikke god-
kende rummet, før der blev sat en hånd-
vask op.

Hva’ behar’ – en håndvask i et rum, hvor 
der er minus 22 grader. Det kunne jeg ikke 

rigtig forstå, men det skulle der altså være. 
Det krævede en yderligere forklaring til 
mig om, hvordan det skulle kunne lade sig 
gøre, som vedkommende selvfølgelig ikke 
kunne give mig. Han fandt så ud af, ved at 
nærlæse denne vejledning, at der ikke spe-
cifikt stod noget om, at der skulle være 
tilsluttet vand, ej heller at der behøvede at 
være afløb fra vasken, det var slet ikke 
nævnt noget sted. Men der stod altså, at der 
skulle være en håndvask.

Se det hjalp jo lidt på hele problemet. Jeg 
tilbød straks at få vores blikkenslager til at 
komme ned og sætte en håndvask op i 
rummet, (han fik sig selvfølgelig et billigt 
grin, men det kostede jo ikke ekstra) og 
nogle dage efter kom vedkommende per-
son så igen og godkendte rummet, og alle 

var glade og tilfredse. Han fik en æske 
chokolade med hjem til konen. Da vi et par 
år senere skulle udvide rummet til dobbelt 
størrelse, sad den vask jo i vejen og blev 
fjernet igen, og ingen har senere bemærket 
noget om dette problem, som dog heldig-
vis blev løst på en fin måde for begge par-
ter. Ingen tabte ansigt eller gjorde noget 
forkert.

Bagefter kan vi jo alle grine lidt ad histo-
rien, men den viser bare lidt om, hvordan 
det kan gå, når folk, der laver indviklede 
love og bekendtgørelser, kan skabe proble-
mer for dem, der skal håndhæve lovene, og 
for alle os andre almindelige mennesker, 
der skal efterleve dem. Det er sikkert se-
nere blevet ændret i de nye »Vejledninger 
for opførelse af dybfrostrum«.

Karl Nielsen på lagerkontoret 30. december 1970 – 25 års jubilæum.
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Af Henning Holck Nielsen

Driftskonsulent på Bornholm 
1966 til 1973 

Jeg er blevet opfordret til at bidrage til 
denne bog om de Bornholmske Brugsfor-
eninger med mine erindringer. Det er vel 
på sin plads at starte med at introducere 
mig selv. Jeg er født i 1938 og havde min 
barndom på en gård i landsbyen Søften i 
Østjylland. Jeg er vokset op med andels-
bevægelsen; vi leverede mælk til andels-
mejeriet, leverede grise til andelsslagte-
riet og købte foderstoffer i andelsfoder-
stoffen. Min far var i bestyrelsen i Søften 
Brugsforening som revisor. Da jeg fik 
min realeksemen i 1955 – og ikke ville 
være landmand – var det derfor helt na-
turligt, at jeg fik en læreplads i Rønde 
Brugsforening. 

Allerede medens jeg var lærling, og bu-
tikken blev udvidet og moderniseret, 
havde jeg et ønske om at blive konsulent i 
FDB. Efter læretiden, et ophold på An-
delsskolen, deltagelse i et udvekslingspro-

gram for unge brugsfolk i England og 
USA i omkring to et halvt år, blev jeg 
førstekommis i et HB supermarked i Fre-
dericia.

I oktober 1964 så jeg en annonce i Ud-
delerbladet, hvor FDB søgte et antal 
driftskonsulenter med tiltrædelse 1. ja-
nuar 1965. Jeg sendte naturligvis straks 
en ansøgning – og blev tilbudt en af stil-
lingerne! Min første arbejdsplads blev  
i Vordingborg Centralafdeling. Det di-
strikt, jeg fik, omfattede Sydsjælland og 
øerne Askø, Femø, Fejø samt Møn. 

I oktober 1965 blev jeg kaldt ind på for-
retningsførerens kontor. Han fortalte mig, 
at FDB ønskede at tilbyde mig at overtage 
distriktet på Bornholm. Brugserne på 
Bornholm havde hidtil fået konsulent-
hjælp fra Albertslund Centralafdeling, 
men nu ønskede man, at øen skulle have 
sin egen konsulent. Jeg sagde straks ja og 
lovede at blive der mindst to år. Det blev 
til i alt syv gode år. Jeg oplevede et fanta-
stisk samarbejde med gode kollegaer i 
Rønne Afdeling, ikke mindst forretnings-
fører Svend Kock Hansen, der blev min 

chef, og forvalter Karl Nielsen. Også sam-
arbejdet med brugsforeningers uddelere, 
personale og bestyrelser kom jeg til at 
sætte stor pris på. Det var medvirkende 
til, at opholdet kom til at vare så længe.

Da de bornholmske brugsforeninger fik 
deres egen driftskonsulent - og hvorfor?

Henning Holck Nielsen, driftskonsulent 
på Bornholm 1966 til 1973.
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Rationaliseringsbølgen i FDB og 
Brugsforeningerne

I begyndelsen af 1960’erne havde FDB set 
nødvendigheden af at rykke tættere sam-
men for at skabe større effektivitet og der-
med øge konkurrenceevnen. Resultatet 
blev betænkningen »Vejen til Danmarks 
Brugsforening«. Det var en detaljeret 
handlingsplan med følgende indhold:

Udarbejdelse af en butiksanalyse, 
 med centerplaner for placering af 
 det fremtidige butiksnet
Handel med grovvarer skulle overgives 

til andelsfoderstofforretningerne
Kontant betaling skulle indføres
Fuldt fødevaresortiment i alle 
 butikker 
Fersk kød skulle tilføjes i super-
 markederne
Nonfood tilføjes i dobbeltsuper-
 markeder 

Til at binde det hele sammen blev »Den 
Frivillige Kæde« skabt. Det var en drifts- 
og samhandelsaftale, der bandt brugsfor-
eningerne og FDB tættere sammen med 
det formål at opnå højere effektivitet i ind-
køb og drift. Til at formidle kontakten mel-
lem FDB og brugsforeningerne og butik-
kerne imellem blev der ansat et antal 
driftskonsulenter. Der var beregnet ca. 30-
40 butikker for hver konsulent. 

Alle 30 brugsforeninger på Bornholm 
var i 1966 tilmeldt den frivillige kæde. Det 
betød, at der på Bornholm blev plads til 
egen driftskonsulent. Af hensyn til kom-
munikation og information deltog jeg i re-
gelmæssige driftsmøder i Albertslund. Det 

gav selvfølgelig en del rejseaktivitet, så jeg 
kom til at kende næsten alle kahytter på 
bornholmerbådene og kunne udpege dem, 
der var mindst støj i, eller der hvor vandha-
nen ikke dryppede.

Så kom dagen, 2. januar 1966

Min første dag på Bornholm vil jeg aldrig 
glemme. Jeg ankom med min bil til Rønne 
Havn, det var frostvejr og der lå nyfalden 
sne overalt, solen skinnede fra en skyfri 
himmel. Min første opgave var at finde 
FDB’s Rønne Afdeling. 

Op af trappen til første sal, på et lille for-
kontor, mødte jeg sekretær Ruth Nielsen, 
der var en elskelig dame. Hun viste mig ind 
til forretningsfører Svend Koch Hansen. 
Hans kontor var ret stort og hyggeligt, ind-
rettet med flotte, mørke mahognimøbler 
og reoler. Over for skrivebordet stod en 
sofagruppe, der kom til at spille en stor 
rolle i mit virke. Her blev serveret kaffe 
hver formiddag, når Kock Hansen og for-
valter Karl Nielsen mødtes for at tale om 
dagens opgaver og oplevelser i almindelig-
hed. Disse kaffemøder blev jeg nu en del 
af, i den udstrækning jeg ikke var på bu-
tiksbesøg. Jeg ved, at rigtig mange udde-
lere og bestyrelser har været gæster til 
disse uformelle møder, hvor der kunne 
drøftes alle forhold. Efter kaffen blev jeg 
vist rundt på afdelingen 

Bag Koch Hansens kontor sad telefon-
sælgerne. Det var herigennem den daglige 
kontakt med butikkerne blev udøvet. Ved 
siden af Koch Hansens kontor var et ret 
stort kontor, der blev benyttet til at lagre 
fortrykte ekspeditionslister. Disse lå i et 
nummereret reolsystem med en side i hvert 
rum. Tilsammen indeholdt listerne det 

fulde sortiment, der fandtes på afdelingens 
lager. På dette kontor var der ryddet plads 
til et skrivebord og en reol til mig. En glas-
væg med en dør førte ind til et regnskabs-
kontor, hvor ekspeditionslisterne blev ud-
regnet efter ekspedition på lageret og kom 
til at danne fakturaen. Det siger sig selv, at 
personalet på fire så tæt liggende kontorer 
kom til at kende hinanden rigtig godt, og 
vi havde mange gode timer sammen. En 
lille trappe førte op til lageret, hvor forval-
ter Karl Nielsen havde sit kontor sammen 
med Folkmann. De stod for den daglige 
ledelse af lageret samt af ekspeditionen. 

Konsulent Harry Rasmussen, der hidtil 
havde passet de bornholmske brugsfor-
eninger sammen med sit distrikt på Sjæl-
land var i løbet af formiddagen kommet til, 
og vi begav os ud på en lille besøgsrunde 
på Bornholm. Vi besøgte uddeler Harald 
Nielsen i Hasle og Ernst Hellesen i Tejn. 
Begge steder var de ret langt i planlægnin-
gen af nye butikker i nybyggede butiksan-
læg. På vejen fra Hasle til Sandvig drejede 
vi ned mod Vang. Da vi nåede toppen af 
bakken blev jeg fuldstændig overvældet af 
det syn der bredte sig. Hvidt landskab, sky-
fri blå himmel og Østersøen der neden for 
bakken. Den første tanke, der kom til mig, 
var, »hvor heldig har man lov at være, at 
komme til dette paradis, og så skal jeg 
være her mindst to år«.

Efter besøget i Tejn sluttede dagen i Al-
linge. Koch Hansen havde sørget for, at jeg 
fik en lejlighed, der lå oven over Allinge 
Brugsforenings butik. Lejligheden var ble-
vet ledig efter at uddeler Madsen havde 
bygget villa mellem Allinge og Sandvig. 
Madsen og hans kone viste deres store 
gæstfrihed ved at invitere på middag i deres 
dejlige udsigtsvilla. Hvilken modtagelse!

HENNING HOLCK NIELSEN
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Hverdagen begynder

Min hverdag som driftskonsulent kom til 
at foregå anderledes end konsulenternes i 
resten af landet. Jeg kom til at arbejde me-
re projektorienteret, blandt andet på grund 
af de mangeartede opgaver, jeg kom til at 
arbejde med, og fordi vi ikke havde de spe-
cialkonsulenter, der var på de store central-
afdelinger. 

Driftskonsulenternes bagland på hoved-
kontoret hed Samordningsudvalget. Ud-
valget var ledet af Gunnar Christensen, der 
var underdirektør i handelsafdelingen og 
som senere blev førstedirektør. Der var 
lagt op til, at butikkerne skulle besøges to 
gange om måneden. Opgaverne blev plan-
lagt med vægt på at øge brugsernes købs-
procent i FDB. Alle FDB’s støttefunktio-
ner skulle blandt andet finansieres af en 
øget samhandel. Der var selvfølgelig også 
mange andre opgaver, såsom sortiments-
udvikling og pleje.

Et eksempel på en centralt fastlagt op-
gave var at gennemgå alle brugsernes for-
sikringsforhold. FDB havde opnået en 
gunstig forsikringsaftale ved at samle alle 
forsikringer i samme selskab. Alle butik-
ker blev besøgt efter tur og pengeskabene 
gennemgået for nye som gamle policer. 
Opgaven var at sammensætte en forsikring 
med den rigtige og nødvendige dækning til 
en billigere pris

Min første rundtur til brugserne

Efter at jeg på kontoret i Rønne havde sat 
mig ind i brugsernes forhold, begav jeg 
mig rundt til alle butikker for at hilse på 
uddelere og personale og se på de fysiske 
rammer i butikken og byerne generelt. 

Harry Rasmussen havde forberedt mig på, 
at uddelerne kunne virke lidt reserverede, 
og at de repræsenterede en bred vifte af 
nogle af de religiøse bevægelser, der var på 
Bornholm. Det var nu ikke noget, jeg tog 
notits af. Med min erfaring vidste jeg, at vi 
alle kunne fungere sammen, hvis vi accep-
terede hinandens forskelligheder.

Det blev en dejlig tur rundt til øens brug-
ser, hvor jeg kun mødte enestående men-
nesker. Jeg blev modtaget med åbne arme. 
Dog mærkede jeg en lille smule »gad vide 
hvad han selv kan?«. Det var vel naturligt, 
og det samme som man møder den første 
dag i et nyt job. En af de ting, der gjorde et 
stort indtryk på mig, var mødet med ud-
deler Karl Adolfsen i Østerlars. Over en 
kop kaffe i køkkenet fortalte han om et 
barnebarn, der lige havde haft mæslinger 
og efterfølgende havde fået meningitis, der 
som bekendt kan give hjerneskade. Jeg ved 
ikke, hvorfor jeg skulle have den historie, 
men vi kom rigtig godt ud af det med hin-
anden. 

En anden episode var ved besøget hos 
uddeler Pedersen i Vang. Her bemærkede 
jeg, at væggene i den private stue var fyldt 
med dejlige malerier. Jeg kendte ikke 
kunstneren, men Pedersen fortalte at ma-
leren hed Sigurd Christensen og boede ved 
siden af brugsen. Hver gang han for ek-
sempel skulle købe en fødselsdagsgave til 
sin kone, byttede han med et maleri.

Brugsernes gode finansielle status

Når mit arbejde blev projektorienteret 
skyldtes det, at brugserne startede en etab-
lerings- og moderniseringsbølge. Grunden 
til den store interesse for moderniseringer 
var, at brugserne var særdeles velkonsoli-

derede, og at der var behov for at kunne 
betjene de mange turister, der hver som-
mer gæstede Bornholm. De gode økono-
miske forhold var skabt af god ledelse i 
brugserne sammen med mange gode turi-
står, hvor der blev skabt flotte resultater. På 
toppen af det hele var BAF (Bornholms 
Andels Foderstofforening) blevet skabt. 
BAF havde betalt brugserne godt for at 
slippe handlen af foder og gødningsartik-
ler.

I løbet af mine syv år på Bornholm blev 
alle butikker moderniseret, udvidet og fik 
nyt inventar, og der blev bygget fem helt 
nye butikker. De to første projekter arvede 
jeg fra Harry Rasmussen. Det var butik-
kerne i Hasle og Tejn. Jeg havde ikke været 
med i den indledende planlægning, men 
fik til opgave at hjælpe uddelerne med at 
færdiggøre byggeriet, indrette butikkerne, 
tage stilling til køb af inventar, udarbejde 
driftsbudget og endelig tage del i den fysi-
ske etablering af butikkerne.

Der var fra FDB’s side ikke taget stilling 
til anbefaling af uddeler i Hasle. Jeg hu-
sker, at Harry Rasmussen udtrykte en vis 
skepsis med hensyn til Harald Nielsen som 
uddeler i det ny supermarked. At komme 
fra en lille selvbetjeningsbutik oppe på 
hjørnet og ned i et nyt supermarked var 
selvfølgeligt lidt af en udfordring. Men de 
møder jeg havde med Harald Nielsen, ef-
terlod ikke nogen tvivl hos mig. Selvfølge-
lig var Harald Nielsen manden til den ny 
butik! Heldigvis var Koch Hansen enig. 
Emnet blev ikke nævnt eller kommenteret 
yderligere. Heldigvis viste det sig, at Ha-
rald Nielsen var en særdeles dygtig og 
kompetent leder. 

Jeg husker tydeligt en episode efter star-
ten af butikken. Omsætning og omkost-

DRIFTSKONSULENT PÅ BORNHOLM 1966 TIL 1973
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ninger udviklede sig ikke helt som budget-
teret. Harald Nielsen spurgte mig ved be-
søg, »hvad er normen for løn i en butik som 
denne?«. Det korte svar var »7,5 %«. Niel-
sen tog konsekvensen; regnede lynhurtigt 
ud, hvor mange penge der var til rådighed, 
trak sin egen løn fra sammen med sine 
nøglepersoners, og fyrede så resten af per-
sonalet! Sådan, respekt!

I Tejn skred byggeriet af den ny butik 
planmæssigt frem, og på et tidspunkt be-
gyndte detailplanlægningen. Jeg havde et 
fint forhold til uddeler Ernst Hellesen og 
fandt hurtigt ud af, at her havde jeg at gøre 
med en særdeles konsekvent mand. Under 
planlægningen af inventarkøbet kom turen 
til kasseapparater. Butikken benyttede i 
forvejen de amerikanske National appara-
ter, som de var glade for. FDB havde for-
handlet en kontrakt på plads med det sven-
ske firma Hugin, som var vores anbefaling. 
Vi blev enige om at lade begge komme med 
et tilbud. Hugin viste sig at være billigst, 
hvorefter National kom med et nyt og til-
svarende tilbud. Ernst Hellesen svar til Na-
tional var prompte: »For sent, I skulle have 
kommet med det rigtige tilbud første gang«. 
Vi fik lavet en rigtig fin brugsbutik i Tejn.

Moderniseringerne begyndte

I tiden, medens planlægningen af de to bu-
tikker i Hasle og Tejn stod på, meldte ud-
deler Christian Fiil i Aarsballe sig med et 
ønske om modernisering og omstilling til 
selvbetjening i deres butik. Christian Fiil 
var en ældre herre med megen lune. Han 
stammede fra Jylland. Jeg husker, at han 
næsten altid gik rundt med en cigarstump 
i munden, som han kunne rulle med fra 
side til side. Christian Fiils kone Marie var 

en elskelig dame. Jeg fik fortalt, at da Chri-
stian Fiil skulle ansættes som uddeler, var 
han ikke gammel nok til selv at underskri-
ve uddelerkontrakten, så den måtte hans 
far rejse over for at medunderskrive. Et 
andet problem var, at Christian Fiil ikke 
var gift. Der var derfor ikke nogen udde-
lerkone. Det klarede Christian Fiils mor; 
hun sendte Marie over som husbestyrer-
inde. Marie rejste aldrig fra Aarsballe og 
Christian Fiil. Førstekommis i brugsen var 
sønnen Knud, der ledede det daglige ar-
bejde. Mit samarbejdet med far og søn var 
gnidningsløst, og vi fik, synes jeg selv, et 
godt resultat ud af anstrengelserne. Afte-
nen før butiksåbningen blev der indbudt til 
reception. Samtlige uddelere på Bornholm 
mødte frem for at se den ny butik. Jeg var 
selvfølgelig også spændt, jeg følte det som 
en slags eksamen. Jeg må have bestået, i 
hvert tilfælde blev det begyndelsen på en 
stribe butiksmoderniseringer. Uden at det 
blev sagt, følte jeg, at jeg nu var blevet ac-
cepteret med et uudsagt »han kan jo godt«. 
Jeg vil ikke her komme ind på alle moder-
niseringerne, vi fik gennemført, og som 
naturligvis var begrænset af de fysiske 
rammer samt af markedsmulighederne, og 
dermed forrentning af investeringen.

Chefskifte 

I 1968 blev der chefskifte på Rønne Afde-
ling. Forretningsfører Svend Koch Hansen 
blev tilbudt et job som direktør på Alberts-
lund Centralafdeling. I hans sted blev Tage 
Jensen udnævnt. Han kom fra en stilling 
som konsulent på Odense Centralafdeling. 
Vi var selvfølgelig spændt på, hvad han var 
for en, og hvordan han ville gribe arbejdet 
an. Tage Jensen blev hurtig respekteret og 

meget vellidt overalt, såvel i afdelingen 
som i brugserne. Den gode tradition med 
formiddagskaffe på kontoret blev videre-
ført til stor lettelse for forvalter Karl Niel-
sen og jeg. Tage var en yngre mand og 
mere butiksorienteret, hvilket betød, at jeg 
fik en rigtig god sparringspartner. Det kom 
til at betyde meget for mig, da vi gik i gang 
med de helt store byggesager i Klemen-
sker, Aakirkeby og Nexø.

Tage Jensen var også primusmotor for 
flere store arrangementer. Blandt andet 
blev der arrangeret en tur for brugsernes 
bestyrelser til FDB’s Hovedkontor. Ved 
den lejlighed lejede vi et Caravelle fly fra 
Sterling. Et andet stort arrangement blev 
afholdt i Aakirkeby. Det var en stor brugs-
fest for hele personalet og butikkernes be-
styrelser. Som underholdning havde vi 
hyret Freddy Fræk og Peter Kitter, der var 
»hotte navne« dengang.

Det blev nødvendigt med en ny bil

En dag havde jeg arbejdet med et projekt 
på Rønne Afdeling og var blevet sent fær-
dig. Det var begyndt at blive mørkt med 
støvregn. På landevejen mellem Klemen-
sker og Allinge var tre heste sluppet fra en 
landmand og løb ude på vejen. Jeg kunne 
ikke undgå at påkøre dem. En af hestene 
døde på stedet, en anden fik brækket flere 
ben, og en tilkaldt dyrlæge måtte aflive he-
sten. Min bil blev temmelig medtaget, og 
jeg havde i hvert tilfælde ikke lyst til at 
køre mere i den, selv efter en gennemgri-
bende reparation. Jeg måtte i banken for at 
få finansieret en ny bil. Andelsbanken i Al-
linge ville ikke yde mig et lån, så jeg måtte 
have bilen finansieret i Handelsbanken i 
Aarhus med kaution af min far. 

HENNING HOLCK NIELSEN
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Ved en senere lejlighed, hvor jeg var i 
Andelsbanken i Rønne for at få godkendt 
en finansieringsplan for en af brugsmoder-
niseringerne, fortalte jeg min historie til 
direktøren. Han var noget rystet og forsik-
rede, at noget sådan aldrig mere ville ske. 
Så noget fik jeg også privat ud af mine 
mange kontakter i Andelsbanken på brug-
sernes vegne

Supermarkedsetableringerne

Klemensker. På et tidspunkt henvendte ud-
deler Niels Otto Dam sig med et ønske om 
at bygge et helt nyt supermarked syd for 
byen. I første omgang syntes jeg, det lød 
som et noget ambitiøst projekt. Der var 
ikke meget by med øvrige butikker til at 
skabe kundestrøm. Niels Otto Dam var en 
særdeles grundig og analytisk uddeler og 
meget let at arbejde sammen med. Vi gik i 
gang med at analysere det samlede opland, 
der sammen med brugsens eget kapital-
grundlag var tilstrækkeligt til at finansiere 
og forrente et nyt butiksanlæg. Resultatet 
blev en rigtig god butik, som også blev 
særdeles veldrevet. Jeg husker en lille spøjs 
historie fra Klemensker. Det kneb med at 
få køleanlægget til at køle nok. Teknik-
kerne blev tilkaldt, og det viste sig, at to 
ventilatorer i en ventilationsskakt blæste 
hver sin vej med det resultat, at luften stod 
stille i skakten, og maskinerne blev over-
ophedet. Der var nogle teknikere der fik 
røde ører.

Aakirkeby. Den næste store etablering 
blev det nye supermarked i Aakirkeby. Den 
gamle butik lå næsten i centrum af byen, 
uden mulighed for udvidelser og med for få 
P-pladser. Uddeleren hed Andreas Nielsen, 
og som jeg husker det, drev han butikken 

sammen med sin kone. Førstekommissen 
hed Paul Nielsen, dog uden at være i fami-
lie med uddeleren. Da bestyrelsen skulle 
tage stilling til, hvem der skulle være ud-
deler i den nye butik, blev det Paul Nielsen. 
Uddeler Nielsen trak sig stille og roligt ud 
af beslutninger vedrørende den nye butik, 
og overlod det til unge Nielsen og drifts-
konsulent Nielsen at planlægge den nye 
butik. Vi fik virkelig lavet en fin butik, som 
kom i drift med det samme.

Nexø. Den sidste store etablering blev i 
Nexø. Det voldte noget mere besvær at få 
denne butik etableret. Det var let nok at få 

en principbeslutning sammen med besty-
relse og generalforsamling. Da der skulle 
forhandles om prisen på den grund, man 
havde på hånden, blev det sværere. Grun-
den var ejet af byens store tømmerhandler. 
Før forhandlingerne kunne afsluttes, var 
det nødvendigt, at FDB’s arkitektkontor 
lavede en tegning og et investeringsover-
slag. På den baggrund lavede vi et finansie-
rings- og driftsbudget. Nu var vi klar til at 
gå i realitetsforhandlinger om en købspris. 
Det viste sig at blive en alvorlig knast. Ved 
forhandlingerne var brugsens formand 
Ernst Pedersen, forretningsfører Tage Jen-

Henning Holck Nielsen var driftskonsulent på Bornholm i brugsernes opgangsperiode. 
Der blev udvidet, moderniseret, bygget om, bygget til og bygget nyt. Her er det grund-
stensnedlæggelsen til Nexø Brugsforenings nye supermarked i 1970. Fra venstre næst-
formand Erik Hansen, tidl. formand i Bodilsker Brugsforening, Ernst Pedersen, for-
mand i Nexø Brugsforening, Ejner Pedersen, fhv. forretningsfører i Nexø Brugsfore-
ning. Bagved forretningsfører Tage Jensen med hustru. Det er uddeler Kurt Skytte 
Hansen, Nexø, der lægger en af grundstenene. Foto Bornholms Tidende. 

DRIFTSKONSULENT PÅ BORNHOLM 1966 TIL 1973
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sen, FDB’s arkitekt og undertegnede til 
stede sammen med sælger og dennes advo-
kat.

Der viste sig at være stor forskel på, hvad 
vi kunne betale for grunden, og hvad der 
forlangtes. Vore budgetter viste klart, hvor 
meget vi kunne give for grunden, for at 
brugsen kunne få drift i butikken. Ernst 
Pedersen var dybt skuffet, men fra FDB’s 
side var vi nødt til at fastholde den maksi-
male pris på grunden. Sælger og advokat 
gik i enerum. Efter nogen tid kom de med 
et kompromisforslag, som vi også måtte 
afvise. Ernst Pedersen var nu sikker på, at 
handelen og den nye butik ville gå i va-
sken. FDB’ arkitekt, der havde været med 
til adskillige forhandlinger, beroligede 
ham. Alene kompromisforslaget viste, at 
de gerne ville sælge. De havde brug for 
mere plads til deres nye byggemarked, og 
hvem ellers var klar til at købe? Nu kom 
der et forslag mere, der nærmede sig vores 
bud. Jeg husker, at jeg foreslog, at vi indfø-

jede i salget, at brugsen forpligtede sig til 
at købe alle byggematerialer til det kom-
mende byggeri til markedspris i bygge-
markedet. Det fik enderne til at nå sam-
men, og papirerne kunne underskrives.

Det var dog ikke den eneste forhindring 
at overvinde. Da tegningerne til den ny 
brugs skulle godkendes i kommunen, blev 
de pure afvist. FDB’s arkitektkontor havde 
anvendt tegninger til en såkaldt modul-
brugs med fladt tag. Borgmesteren med-
delte, at aldrig så længe han var borgme-
ster, ville han tillade et byggeri med fladt 
tag i Nexø. Nu var det, at arkitekten nær-
mest gik i baglås. Det var helt umuligt at 
bygge et så højt tag, at det kunne nå over 
det store byggeri. Jeg husker, at jeg fore-
slog ham at bygge tre tage på butikken. Det 
blev afvist med begrundelsen, at det aldrig 
var prøvet før, at det ville blive for dyrt, og 
så ville det samle masser af blade mellem 
tagene. Jeg bad arkitekten om at gå hjem 
og regne på det, det var den eneste mulig-

hed for at komme videre. Da vi havde det 
næste møde med arkitekten, lyste hans an-
sigt, som om han havde fået en genial ide. 
Det viste sig, at den nye tagkonstruktion 
var billigere end løsningen med et fladt tag. 
Siden er løsningen med flere høje tage på 
en modulbrugs blevet benyttet flere steder 
rundt om i landet, blandt andet i Skagen. 
Nu kom der skred i detailplanlægningen, 
og i løbet af efteråret 1972 stod det ny su-
permarked færdig. Ny uddeler blev konsu-
lent Kurt Skytte Hansen.

Min exit fra Bornholm 

I løbet af 1972 havde min kone og jeg talt 
om, at det var ved at være tid til at søge 
hjem til Jylland. Bestemt ikke fordi vi var 
kede af at være på Bornholm, tværtimod 
var vi begge meget glade for at være der. 
Vi havde gode naboer og et nært forhold til 
forvalter Karl Nielsen og hans kone Gerda. 
Vi havde fået vores første søn Uffe og 
nummer to var på vej. Vores vurdering var, 
at det var synd, at børnene skulle vokse op 
uden nære bånd til bedsteforældre, fætre 
og kusiner.

1972 var også året hvor den store fusion 
med Brugsforeningen HB (Hovedstadens 
Brugsforening) blev vedtaget med start 1. 
januar 1973. Store personalegrupper skulle 
køres sammen, og nye arbejdsopgaver 
ventede. Derfor blev alle driftskonsulenter 
opsagt, og nye stillinger som distriktskon-
sulenter kunne frit søges af personalegrup-
per i både FDB og HB. Det blev anlednin-
gen til at søge tilbage til Jylland, hvor jeg 
fik ansættelse ved Centralafdelingen i Viby 
J. Min efterfølger som distriktskonsulent 
på Bornholm blev uddeler Niels Otto Dam 
fra Brugsen i Klemensker.

Aakirkeby fik ny stor butik i 1971. Her er Svensk TV på besøg i den ny brugs. Fra venstre 
er det forretningsfører Tage Jensen og uddeler Paul Nielsen. De tre andre personer er 
fra Svensk TV. Foto Ruben Jensen, Nexø, Dagbladet Bornholmeren.

HENNING HOLCK NIELSEN
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Af Tage Jensen

Forretningsfører og afdelingsdirektør
på Rønne Afdeling 1968-1990 

Jeg er blevet opfordret til at berette lidt 
om arbejdet i mine 22 år for den Born-
holmske Brugsforeningsbevægelse, hvor 
jeg havde den glæde at få lov til at være 
med til, at brugserne udviklede sig til at 
være en betydelig magtfaktor inden for 
dagligvarehandelen på Bornholm. Men 
jeg har desværre også oplevet nedgang og 
lukning af de mindste af brugsforenin-
gerne op gennem 1980’erne 

Det er vel her på sin plads først at re-
flektere lidt på min baggrund, inden jeg 
kom til Bornholm. Jeg er født ind i brugs-
foreningsbevægelsen. Min far var uddeler 
i Aså Brugsforening i Vendsyssel, og som 
en naturlig ting fik jeg da også min ud-
dannelse i en brugsforening. 

Efter årene i de nordjyske brugser, tog 
jeg en to-årig uddannelse på Handelssko-
len i Aalborg. Derefter fik jeg ansættelse 
i FDB. Det var god latin dengang at sende 
unge, håbefulde en tur til udlandet. FDB 
sørgede da også for, at jeg fik en videreud-
dannelse, i både den engelske og den skot-
ske Fællesforening. Havde det ikke været 

for skams skyld, kunne jeg godt have væ-
ret skotte i dag! 

De mennesker deroppe har nogle kvali-
teter, som man skal lede længe efter andre 
steder i verden. Det skulle da lige være på 
Bornholm. Der er iøjnefaldende ligheds-

punkter mellem en skotte og en bornhol-
mer. Begge er karakterfaste, nøjsomme, 
og helt deres egne. Lidt afstand om jeg må 
be’ og ingen unødvendig rygklapning, før 
man nu også kender hinanden godt. I 
Skotland fik jeg lejlighed til at arbejde i 

Et liv i Brugsforeningsbevægelsens tjeneste

Tage Jensen ses til højre, da denne bogs forfatter i 1985 fejrede sit 40 års jubilæum som 
ansat på FDB’s afdeling i Rønne.
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flere afdelinger af SCWS. Om det så var i 
»the funeral department« (begravelsesaf-
delingen), tog jeg også en tørn med der. 
Enhver skotte, med respekt for sig selv, 
får mindst én køretur i en Rolls Royce, 
nemlig den sidste tur fra kapellet til kir-
kegården. SCWS havde den gang verdens 
største bedemandsforretning – »De prak-
tiske dele af jordefærden klares i Brug-
sen« – måske var det noget for vore brug-
ser i dag, med nye medlemsaktiviteter. 

Men jeg satte igen kursen mod Dan-
mark, hvor jeg fik ansættelse på FDB’s 
fabrikker i Viby Jylland, og hvor jeg fik 
lov til at prøve lidt af hvert. Der var nok 
at vælge imellem. Jeg fik bl.a. afprøvet 
mine sprogkundskaber med de mange le-
verandører af råvarer fra udlandet. Efter 
fem år fortsatte jeg via FDB’s afdeling i 
Horsens til den ny Centralafdeling, der 
var bygget i Odense, hvor jeg også fik lov 
til at prøve forskelligt, såsom forvalter, 
frugt & grønt konsulent, for til sidst at 
slutte som konsulent for butikkerne på 
Fyn.

Derefter gik rejsen til Bornholm. Jeg fik 
ansættelse som forretningsfører på Rønne 
Afdeling og tiltrådte 1. juli 1968. Her 
fandt familien det hele, havet, lyngen, 
klipperne og også en del af det skotske, ja 
for den sags skyld også lidt af det vend-
sysselske. Her kunne vi li’ at være, her er 
vore børn vokset op, og efter de mange år 
på Bornholm føler vi også, at vi ejer lidt 
af denne »guldklump« ude i Østersøen.

Men for at vende tilbage til det, som det 
hele drejer sig om, nemlig mine aktive, 
næsten 22 år, inden for den Bornholmske 
Brugsforeningsbevægelse, så kom jeg til 
en ø, hvor andelsbevægelsen, og dermed 
også brugsforeningsbevægelsen, stod 

enormt stærkt. Jeg dumpede jo lige ind i 
de herlige opgangstider, hvor det hele 
bare kørte derudad. 

Jeg kom til den mindste afdeling i FDB, 
så det var lidt af en omvæltning på mange 
måder, at komme fra den store Centralaf-
deling i Odense. Men fordelene var også 
mange. Jeg mødte en masse dejlige men-
nesker, og på så lille en afdeling kendte 
alle hinanden. Der var et godt forhold 
mellem alle på afdelingen. Men også ude 
i brugsforeningerne mødte jeg en masse 
dejlige og rare mennesker, både blandt de 
folkevalgte, blandt uddelerne og de an-
satte. I det hele taget blev jeg godt integre-
ret i det bornholmske samfund.

Der var dengang penge mellem hæn-
derne på folk, velstanden blomstrede, alle 
havde penge, selv brugserne havde penge. 
Omsætningen steg overalt, og der har vel 
ikke været en eneste brugsforening på 
Bornholm, der ikke byggede til eller ud-
videde butiksarealet, samt moderniserede 
butikken i den periode, jeg var på Born-
holm. Især i 1970’erne gik det stærkt. Det 
var også nødvendigt, hvis man ville følge 
med i den vældige udvikling, der skete i 
samfundet og i detailhandelen på Born-
holm i disse år.

Men konkurrencen var benhård, nye 
store butikker kom til, discountbølgen 
buldrede frem, samtidig med at forbrugs-
festen stagnerede, eller ligefrem gik til-
bage. Så desværre fik jeg også lov til at 
opleve at være med til at lukke nogle af de 
mindste af brugserne. Det var en ople-
velse jeg gerne ville have været foruden. 
Men når indtjeningen ikke længere kunne 
holde trit med omkostningerne, så var der 
ingen anden udvej end at lukke butikken, 
medens der endnu var penge til at betale 

enhver sit. Det var ikke altid nemt at kom-
me ud til en generalforsamling og for-
tælle, at netop deres butik måtte lukke. 

Det var der ikke mange af medlem-
merne der kunne forstå, og så fremstod 
FDB ofte som den store stygge ulv, der 
bare kom for at lukke butikken. Sådan 
hang tingene jo ikke sammen, det var 
medlemmerne selv der lukkede butikken, 
fordi de ikke lagde hele deres handel i den 
lokale brugsforening, men i de store su-
permarkeder i byerne, hvor udvalget var 
stort, og hvor priserne var lavere. En an-
den stærkt medvirkende årsag, var jo også 
den faldende befolkningsmængde ude i 
de små samfund.

FDB nedlagde i 1990 den lokale region 
på Bornholm, hvor jeg i mellemtiden var 
blevet afdelingsdirektør. Fremover skulle 
der i Rønne kun være en ren distributions 
afdeling. Det passede fint med, at jeg kun-
ne gå på pension, og jeg har de følgende 
år kunnet nyde tilværelsen på vor dejlige 
ø sammen med min hustru, familie og 
gode venner. Når jeg tænker tilbage på 
mine 22 aktive år på Bornholm, så kan 
jeg kun glæde mig over, at jeg fik lov til at 
møde så mange dejlige mennesker inden 
for brugsforeningsbevægelsen, især da i 
de år, hvor det bare gik fremad for alle 
vore butikker, men også da vi fik lukket 
de små lokale brugsforeninger medens tid 
var, og det på en pæn måde, når det nu 
ikke kunne være andet.

Det glæder mig meget, at der nu bliver 
lavet en bog om hele den samlede Born-
holmske Brugsforeningsbevægelse. Jeg 
ønsker fortsat god vind i sejlene for alle 
brugsforeninger her på øen i fremtiden.

Rønne, februar 2016. Tage Jensen.

TAGE JENSEN 1968-1990
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Af Flemming Kofoed 

Aktiv i Brugsen 1979-2015

En brugsforening har, lige siden den første 
start i Thisted, været en vigtig del af et 
lokalsamfund, derfor bredte foreningerne 
sig hurtigt ud over landet til alle byer og 
sogne i det ganske land. Også i Pedersker 
så man muligheden i de nye tanker. I for-
året 1901 tog en kreds af aktive og frem-
synede borgere i Pedersker initiativ til 
oprettelse af en brugsforening i sognet. 1. 
april blev der afholdt stiftende generalfor-
samling og foreningen var herefter en rea-
litet og har siden været en vigtig del af 
lokalsamfundet i området.

Hvor vigtig en del af samfundet brugsen 
var, kan man forvisse sig om ved gennem-
læsning af de gamle forhandlingsprotokol-
ler, der vidner om stor interesse for brug-
sens ve og vel. Stort fremmøde ved gene-
ralforsamlingerne og stor lyst til at deltage 
i debatten. Bestyrelser blev nedstemt og 
nye valgt ind, når kontroversielle beslut-
ninger skulle tages. Sådan skal det være.

Det kunne knibe med pladsen i Sam-
lingshusets store sal. En af årsagerne var 
også det forhold, at brugsen handlede med 
korn og foderstoffer og andre hjælpestof-

fer til landbruget. Det gjorde, at landbru-
gerne i omegnen havde et tæt forhold til 
brugsen og en interesse i, at det gik godt. 
På det tidspunkt hæftede man solidarisk, 
hvis foreningen gik konkurs. I 1965 blev, 
efter tre ekstraordinære generalforsam-

linger, et forslag om at lade foderstofafde-
lingen indgå i det nystartede Bornholms 
Andels Foderstofforretning vedtaget. Til-
bage var nu kun butiksvarehandelen som 
aktivitet i foreningen. 

I mit barndomshjem handlede man i 

Medlemsvalgt i Brugsforeningsbevægelsen

Flemming Kofoed var formand for Pedersker Brugsforening og formand for Kredsbe-
styrelsen på Bornholm.
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brugsen, dog med den krølle, at da der 
også var købmand i byen på det tidspunkt, 
så mente mine forældre, at de skulle have 
lige god ret. Derfor blev handelen lagt li-
geligt mellem brugsen og købmanden. 
Derfor er jeg vokset op med brugsen, det 
hændte ind imellem, hvis der manglede 
noget i husholdningen, at jeg blev sendt af 
sted på cykel for at hente tingene. Det var 
meget nemt, på daværende tidspunkt 
handlede man på bog. Min mor havde 
skrevet i bogen, hvad hun manglede, så det 
var bare at lægge bogen på disken, så blev 
varerne pakket, og så gik det hjemad igen. 
Der var lange kredittider dengang, man 
behøvede ikke stå med penge i hånden.

I 1967 etablerede jeg mig på Tyskegård 
i Pedersker og stiftede familie. På grund 
af foranstående faldt det derfor naturligt, 
at Pedersker Brugsforening blev vores na-
turlige indkøbssted. Det faldt også natur-
ligt at deltage i den årlige generalforsam-
ling, for at følge med i brugsens ve og vel. 
Ydermere var der også tit et kulturelt ind-
slag, det kunne være foredrag, film eller 
lysbilledforedrag, og selvfølgelig det obli-
gatoriske kaffebord, som kunne være 
trækplaster.

Midt i 1970’erne blev jeg valgt som be-
styrelsessuppleant, en overkommelig op-
gave synes man jo. Ved generalforsamlin-
gen i 1979 afgik et bestyrelsesmedlem, og 
jeg blev valgt ind i bestyrelsen. På det ef-
terfølgende konstituerende møde blev jeg 
valgt til næstformand, vel også en over-
kommelig opgave tænkte jeg, vi havde en 
dygtig formand, der havde siddet på po-
sten en årrække. Om eftermiddagen, før 
den ordinære generalforsamling om afte-
nen i 1980, ringede formanden til mig og 
læste et afsnit af sin beretning op for mig, Flemming Kofoed som formand Kredsbestyrelsen på Bornholm.

FLEMMING KOFOED 1979-2015
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hvor han bebudede sin afgang. Da kunne 
jeg mærke, at tampen brændte. På besty-
relsesmødet efter generalforsamlingen, 
blev jeg valgt til formand, en lille smule 
usikker på opgaven, jeg havde kun været 
et år i bestyrelsen.

Det er så blevet til 36 år i bestyrelsen, 
deraf 34 år som formand. Efter generalfor-
samlingen i 2014 lavede vi et glidende ge-
nerationsskifte, idet næstformanden og 
jeg byttede plads, så jeg igen sluttede som 
næstformand, inden jeg stoppede som be-
styrelsesmedlem i 2015. Det er blevet til 
mange spændende opgaver, som jeg i det 
efterfølgende vil forsøge at beskrive.

Bestyrelsesarbejde

I starten af 1980’erne indtraf en stagnation 
i omsætningsudviklingen. Hvor det tidli-
gere bare var gået fremad, skulle der nu 
tænkes anderledes. Det er nu engang let-
tere at drive forretning i opgangstider. 
FDB var inde i en vanskelig periode med 
underskud på regnskabet, skiftende direk-
tører, og de vanskelige tider forplantede 
sig til hele bevægelsen, og derfor også til 
Pedersker.

I 1982 blev der lavet en vedtægtsæn-
dring, så medlemmerne ikke længere hæf-
tede solidarisk, altså blev vi en forening 
med begrænset ansvar. Det skete efter 
nogle uheldige eksempler rundt i landet, 
hvor foreninger var gået konkurs, og da 
medlemmerne hæftede solidarisk måtte 
de gå ind og dække det opståede under-
skud. Det ønskede man at imødegå med 
overgang til begrænset ansvar.

I alle årene indtil 1983 havde det bæ-
rende i andelsbevægelsen været, at en del 
af overskuddet blev udloddet til medlem-

merne i form af dividende, men nu gik den 
ikke længere, kravene til investeringer og 
likviditet blev så store, at det blev nødven-
digt at afskaffe dividenden. En anden ting, 
der pressede indtjeningen, var, at dis-
countbølgen havde indfundet sig. FDB 
forlangte, at priserne skulle sættes ned på 
varerne for at imødegå konkurrencen. I 
1980’erne indførte vi søndagsåbning, det 
blev tilladt, at mindre butikker i turistom-
råder kunne få lov at holde åbent om søn-
dagen. Da der i Pedersker er et meget stort 
sommerhusområde, benyttede vi os straks 
af muligheden. Det gav os et løft i omsæt-
ningen, som desværre er klinget af nu, 
hvor alle butikker har lov til at holde åbent 
om søndagen. Bestyrelsen har hele tiden 
været åben for tillægsfunktioner i butik-
ken, det kan medvirke til at øge kunde-
strømmen. I 1990 lykkedes det at få post-
kontor, da det skulle flyttes fra andet sted 
i byen. Senere fik vi endvidere udleve-
ringssted fra apoteket i Nexø. I årene frem 
til 1992 lå der en kiosk ved trekanten i den 
sydlige del af Pedersker. Da den lukkede, 
købte brugsen den og indrettede en som-
merbutik med dagligvarer. Ideen var at 
fange strøgkunder og turister på vej til 
sommerhusområdet, drage fordel af fælles 
vareindkøb og personale med brugsen. 
Det gik fint de første par år, efter tredje 
driftsår kunne vi se, at det ikke ville være 
bæredygtigt på langt sigt. Vi lukkede bu-
tikken og solgte ejendommen.

I 2008 kom så finanskrisen og den om-
sætningsstigning, vi havde håbet på, ude-
blev. Forbrugerne blev meget omkost-
ningsbevidste, konkurrencesituationen i 
dagligvaresektoren blev mere skærpet. I 
dag skal der være fuld fokus på omkost-
ningerne for at klare sig på markedet. 

Kredsbestyrelsen

Da jeg startede som medlemsvalgt, stod 
FDB for driften af vareleverancer og bu-
tiksdriften i de butikker, FDB ejede. For-
eningssiden var opdelt i kredse over hele 
landet, der igen var organiseret i regioner. 
Øverst i pyramiden var et repræsentant-
skab, og der blev én gang årligt afholdt en 
kongres, hvor alle de store beslutninger 
blev taget. 

Bornholm udgjorde én kreds, og midt i 
1980’erne skulle der være kredsmøde med 
valg af kredsbestyrelse. Om eftermidda-
gen, som der skulle være møde om afte-
nen, kom min uddeler ud til mig privat, 
man havde forgæves forsøgt at ringe til 
mig. Ærindet var, at man ville opfordre 
mig til at stille op som formand for kreds-
bestyrelsen. Det var noget med, at den 
kandidat, man gerne ville indstille, ikke 
ville påtage sig opgaven. Den der gerne 
ville, kunne man ikke acceptere. Derfor 
kom buddet til mig. Jeg bestred efterføl-
gende formandsposten en længere årræk-
ke. En spændende opgave. Alle store be-
slutninger, forenings- og forretningsmæs-
sig i FDB, skulle drøftes og besluttes i 
regionsbestyrelsen, repræsentantskabet og 
på kongressen. Som kredsformand havde 
jeg automatisk sæde i regionsbestyrelsen 
og repræsentantskabet og var sammen 
med den øvrige kredsbestyrelses kongres-
delegerede. 

Bornholm hørte som kreds ind under 
Albertslund Regionen. Som følge af disse 
opgaver kom man meget tæt på drøftel-
serne og beslutningerne i FDB, og kunne 
komme hjem med de sidste nyheder, som 
så skulle viderebringes til de lokale bu-
tiksbestyrelser.

MEDLEMSVALGT I BRUGSFORENINGSBEVÆGELSEN
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Fra Pedersker Brugs til 
COOP Danmark

Der er tre beslutninger jeg godt vil frem-
hæve, som skiller sig lidt ud over det sæd-
vanlige. Direktionen i FDB fandt i sin 
visdom ud af, at det var for dyrt at fragte 
varerne til Bornholm og pålignede de 
bornholmske butikker en særfragt. Det 
fandt vi fra Bornholm var urimeligt og et 
brud på andelsbevægelsens principper. Vi 
mente, der skulle være ens betingelser for 
butikkerne i koncernen, uanset hvor de lå. 
Efter flere debatter i repræsentantskabet 
og på kongressen blev den heldigvis igen 
afskaffet, så vi havde ens betingelser over 
hele landet. Der var, når det kom til styk-
ket, alligevel solidaritet og velvilje over for 
os på Bornholm. På et tidspunkt fik vi af 
daværende formand for FDB, Bjarne Mø-
gelhøj, en opfordring til at lufte tanken, 
om det ikke var en ide, at gå sammen i én 
forening for hele Bornholm. FDB ville 
være indstillet på at lade de butikker, de 
havde overtaget, gå ind i sådant et projekt. 
Formålet skulle være at samle kræfterne 
både økonomisk og driftsmæssigt for at 
stå stærkere i konkurrencen, og måske 
redde nogle butikker fra lukning.

Kredsbestyrelsen indkaldte til møde for 
at drøfte denne mulighed. Ideen faldt til 
jorden meget hurtigt, viljen var ikke til 
stede. De foreninger, der var velkonsolide-
rede, ønskede ikke at risikere deres egen-
kapitel på projektet. Efter nogle år blev 
spørgsmålet rejst igen, men med samme 
resultat. Set i bagklogskabens lys var det 
måske ærgerligt, at det ikke lykkedes. Så-
dan som tingene har udviklet sig, og som 
vi kan ane at fremtiden vil forme sig, hav-
de det måske alligevel været en god ide. 

I 1998 blev Ebbe Lundgård valgt til ny 
formand for FDB. Han havde en vision 
om, at alle brugsforeningerne i de nordi-
ske lande skulle slå sig sammen i én slag-
kraftig organisation for at kunne modstå 
konkurrencen fra de store udenlandske 
detailhandelskæder. Formålet skulle bl.a. 
være at presse producenterne på indkøbs-
prisen på varerne til gavn for butikkerne. 
Efter mange forhandlinger lykkedes det at 
blive enige om en model for skabelsen af 
COOP Norden, med fælles butiksdrift og 
indkøbsfunktion. 

De tre fællesforeninger i Danmark, Nor-
ge og Sverige skulle lægge alle deres faste 
ejendomme ind i det fælles selskab. Fin-
land ville dog kun være med i den fælles 
indkøbsfunktion. Der skulle være afstem-
ning i de besluttende organer i de respek-
tive lande samme dag. Spændingen og 
nervøsiteten var stor husker jeg. Men fler-
tallet var hjemme og fra 2002 var COOP 
Norden en realitet. 

Herefter havde FDB ikke længere noget 
med butiksdrift at gøre, man have nu en 
ejerandel på 38 %, Norge 20 %, Sverige 
42 %. Forskellen afspejlede de værdier, de 
enkelte lande havde lagt ind i det fælles 
selskab. COOP Norden fungerede så frem 
til 2006. Samarbejdet begyndte efterhån-
den at knirke en smule, der var alligevel 
for store kulturelle forskelle mellem de 
enkelte lande, og ideen levede ikke helt op 
til intensionen. Det blev derfor besluttet at 
ophæve samarbejdet. FDB tilbagekøbte 
den danske del af koncernen, og lagde bu-
tiksdriften ind i det, vi i dag kender som 
COOP Danmark. Sådan kan det gå, det er 
ikke altid det store, der er godt.

Som tidligere nævnt udgjorde Born-
holm én kreds med én kredsbestyrelse. 

Vores arbejde bestod i at afholde kurser 
for butiksbestyrelserne på Bornholm, ar-
rangere foredragsaftener med udenøs op-
lægsholdere omkring sund kost, økologi 
m.v. Vi deltog nogle år på dyrskuerne med 
en stand, for at markedsføre os som for-
brugerorganisation. Der blev arrangeret 
halfester for personale og bestyrelser fra 
hele øen for at styrke fællesskabet. 

For at hente inspiration til det daglige 
arbejde i butikkerne, blev der tilbudt stu-
dierejser til butikker i det storkøbenhavn-
ske område for at se, hvad der rørte sig på 
den anden side vandet. Og i øvrigt følge 
op på de forbrugerpolitiske tiltag, FDB 
satte i søen. Tidligere lå FDB’s lager på 
havnen i Rønne, (hvor Kvickly Rønne nu 
ligger), her var tilknyttet forenings- og 
driftskonsulenter, hvor vi som kredsbesty-
relse kunne hente hjælp og støtte, når der 
skulle arrangeres forskellige aktiviteter. 
Konsulentfunktionerne foregår nu fra Kø-
benhavn, så afstanden er blevet lidt større.

En afsluttende konklusion fra min side 
må være, at det har været rigtigt spæn-
dende, at være en del af det medlemsvalg-
te system inden for brugsforeningsbevæ-
gelsen, både lokalt og på landsplan. Det 
har givet mange gode oplevelser, og gen-
nem tiden har jeg mødt mange spændende 
mennesker. Det har været en fornøjelse at 
deltage i bestyrelsesarbejdet i Pedersker 
Brugsforening. Der har naturligvis gen-
nem de mange år været skiftende bestyrel-
ser, men det har aldrig været noget pro-
blem at finde medlemmer, der ville stille 
op. Stort engagement og en positiv ånd har 
det aldrig skortet på. En tid jeg ser tilbage 
på med stor taknemmelighed. 

Flemming Kofoed, Pedersker.

FLEMMING KOFOED 1979-2015
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koller, vareprotokoller, regnskabsproto-
koller mm. Fra samtlige brugsforenin-ger 
på Bornholm.

Uddelerkontrakter, skøder, avisusklip,  
og mange andre gamle dokumenter.

»Nærbutik og næringslovs-omgåelse« 
af Poul Testrup. Udgivet af Odense 
Universitetsforlag i 1986. »Med 
Købstædernes læbælte«.

»Rochdales Redelige Banebrydere« af 
A. Jepsen og Lise Harboe Jepsen. Udgivet af 
Andelsudvalget. Det Danske Forlag 1944.

»Uddelerbladet«. Enkelte ældre årgange.
»Brugsforeningsbladet«. De første 

årgange fra 1928.

Haandbog for Brugsforeninger. Udgivet 
af Severin Jørgensen i 1901.

Severin Jørgensens Belæringer. Skrevet af 
Ejvind Oxe, udgivet af FDB i 2003.

»Jul på Bornholm«, 1998, side 41-44. 
Bodilsker Brugsforening. Artikel af 
Karl Nielsen.

Jubilæumshæfter

Klemensker Brugsforenings 50 års 

jubilæum 1902-1952.
Klemensker Brugsforenings 100 års 

jubilæum 1902-2002, skrevet af 
K. V. Rasmussen.

Aaker og Aakirkeby Brugsforening 

25 års jubilæum 1902-1927, skrevet 
af et udvalg.

Aaker og Aakirkeby Brugsforenings 
50 års jubilæum 1902-1952, skrevet af 
bibliotekar Peter Frank.

Aakirkeby Brugsforening 100 år. 1902- 
2002, skrevet af Thor Kristoffersen.

Vestermarie Brugsforenings 75 års 
jubilæum 1902-1977.

Østermarie Brugsforenings 50 års jubilæum 
1930-1980, skrevet af Ruth Nielsen.

Nyker Brugsforening 1899-1949,  
skrevet af uddeler Oluf Westh.

Allinge-Sandvig Brugsforening år 2014, 
skrevet af Kjeld D. Carlsen.

Østerlars Brugsforening gennem 25 år, 
1911-1936.

Østerlars Brugsforening gennem 100 år, 
1911-2011.

Østermarie Brugsforening 1930-1980, 
skrevet af Ruth Nielsen.

Bodilsker Brugsforening 1888-1938, 
skrevet af Harald Brandt Nielsen.

Svaneke og Omegns Brugsforening, 
»Kontrabog«, 75 år, skrevet af 
Aage Due Larsen.

Svaneke og Omegns Brugsforening, 
»Dividende«, 100 år, skrevet af Aage Due 
Larsen.

»Aarsdale Husholdningsforening 
gjennem 100 År«, 1879-1979, skrevet af Karl 
Nielsen.

»Brugsara på Bornholm 1910-1985«, 
skrevet af Karl Nielsen.

Pedersker Brugsforening gennem 100 år, 
skrevet af Povl Erik Munk. 

Brugsernes historie i Nylars og Lobbæk, 
1902-2002, skrevet af Jørgen Sonne.

Gudhjem og Omegns Brugsforening, 
1911-2011, skrevet af Svend Torben  Jensen.

Tejn Brugsforening 1893-1993, skrevet 
af Knud Erik Jensen.

Register, litteratur og kilder

Allinge Brugsforening, 277
Arnager Brugsforening, 219
Bodilsker Brugsforening, 37
Gudhjem Brugsforening, 243
Hasle Brugsforening, 267
Klemensker Brugsforening, 151
Listed Brugsforening, 163
Lobbæk Brugsforening, 171
Nexø Brugsforening, 15
Nyker Brugsforening, 109
Nylars Brugsforening, 177
Nylars-Lobbæk Brugsforening, 297
Olsker Brugsforening, 261
Pedersker Brugsforening, 121
Poulsker Brugsforening, 235
Rutsker Brugsforening, 225
Rø Brugsforening, 131
Rønne, Arbejdernes Forbrugsforening, 65
Rønne Brugsforening, 205
Sandvig Brugsforening, 85
Snogebæk Brugsforening, 45
Stenseby Brugsforening, 285
Svaneke Brugsforening, 195
Tejn Brugsforening, 77
Vang Brugsforening, 97
Vestermarie Brugsforening, 183
Østerlars Brugsforening, 249
Østermarie Brugsforening, 55
Østermarie Brugsforening fra 1930, 289
Aaker Brugsforening, 141
Aarsballe Brugsforening, 67
Aarsdale Brugsforening, 25

Brugsforeningsbevægelsens historie, 7
Den Frivillige Kæde, 316
FB-Magasinet, 307
FDB Rønne Afdeling, 299
Øen i Øst, Andelsfilm, 314

Erindringer:
Holck Nielsen, Henning, 323 
Jensen, Tage, 329
Kofoed, Flemming, 331 
Nielsen, Karl, 317
Vang, Judith, 156 



336

Karl Nielsen
Louisenhøj 16
3700 Rønne
gekanielsen@gmail.com

Forfatter

Formand: Jesper Vang Hansen
Ved Volden 13, 2. tv.
1425 København K
JVH@rundetaarn.dk

Kasserer: Svend Aage Møller
Smedegårdsvej 61
3700 Rønne
svaagem@gmail.com

Henrik Vensild
Storegade 29
3700 Rønne
h.vensild@mail.dk

Næstformand: Anette Eriksen
Gregersgade 7
3720 Aakirkeby 
anettee@c.dk

Øvrige
medlemmer:

Jakob Seerup
Nørregade 58
3730 Nexø
jakob.seerup@gmail.com

Jacob Bjerring-Hansen
Sdr. Villavej 4
3700 Rønne
jbh@bornholmsmuseum.dk

Redaktør: Ann Vibeke Knudsen
Vimmelskaftet 2
3700 Rønne
annvibekeknudsen@gmail.com

Henning Bender
Kirsebærhaven 3, Snogebæk
3730 Nexø
hbender@mail.dk

Mogens Lau
Gudhjemvej 71 
3760 Gudhjem
lau.gremo@outlook.dk 

Bornholms historiske Samfunds bestyrelse ved redaktionens afslutning 2016




