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Brugsen i Hovedgaden nr. 5. 
Fra Tvis Bogen 1987 + tillæg 2002. 

 

 

 

 

 

 

Købmandsforretning: 1907 - 1919 

Brugs : 1919 - 1993 

1919 - 1953: Knud Peder Mikkelsen 

1953 - 1954: Tage Mikkelsen 

1954 - 1980: Poul Kristensen 

1980 - 1992: Erik Nørgård 

1992 - 1992: Stinne Knudsen 
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Starten på Tvis  og Omegns Brugsforening. 

Stiftelse af foreningen og valg af bestyrelse. 

Blev startet d. 24. april 1919, hvor der blev afholdt et møde i Tvis Forsamlingshus. En konsulent for  

Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger var til stede, og forsamlingen vedtog efter nogen 

forhandling at oprette en brugsforening for Tvis og omegn.  

Foreningen blev således oprettet selv om, man ikke havde noget lokale eller en uddeler. 

Den første bestyrelse blev valgt samme aften, som foreningen blev oprettet: 

P. Sønderby Smedegaard  - Den første formand. 

Lauge Nielsen St. Gebo - Kasserer. 

Chr. Nørgaard Tvislund. 

Diderik Grønbæk Grønbæk. 

Jens Bisgaard Fuglsang. 

Kr. Nielsen Baunehøj. 

P. Nielsen Vejager - Skriftfører. 

 

Underskrift af den første bestyrelse i Tvis Brugsforening. 

Revisorer: Lærer Jensen Skautrup og mejeribestyrer Giver. 

Alle valgte var landmænd.  4 fra store gårde og 3 fra mindre gårde (de 3 sidstnævnte). Til revisorer valgtes 

to personer, som var vandt til at arbejde med tal. 

Chr. Nørgaard og Diderik Grønbæk træffer vi i mange andre foreninger og sammenhænge som 

foregangsmænd i Tvis. Peter Nielsen var en meget respekteret husmand, som også var højt placeret i den 

jyske husmandsbevægelse. 

Den nye formand for Brugsen P. Sønderby havde 7 år tidligere købt Smedegård. En forsømt gård på dette 

tidspunkt, men den dygtige og foretagsomme Sønderby fik den bragt på fode igen. Da han bliver formand 

for Brugsen, har han ud over den store gård også en børneflok på 13 børn sammen med Katrine at passe. 
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Peter Sønderby  (1867-1940) - på billedet til v. som 58 år gammel. Øverst t.h. bryllupsbilledet med Peder og 

Katrine. 

 

Smedegård på det tidspunkt, hvor Brugsen blev startet. 

Brugsen første formand. Peder 

Sønderby fra Smedegård.  

Var kommet til Tvis kun 7 år tidligere 

med sin kone og 12 børn. 

Den initiativrige mand tog straks del i 

sognets liv bl.a. som formand for 

brugsen fra 1919 -  
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Sønnen Vilhelm Sønderby Lauralyst blev også formand for Brugsen fra 1947 - 1953. Sjørvad var med ved 

oprettelsen af Tvis KFUM's Idrætsafdeling i 1942. Den yngste søn Christian gik en anden vej end sine 

landmandsbrødre og blev præst. Han talte som ung præst ved Brugsens 25 års jubilæum i 1944. 
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Formål med lokal brugsforening 

Andelsbevægelsen blomstrer på det tidspunkt, hvor Tvis Brugsforening oprettes. Specielt andelsmejeriet i 

byen har stor succes. 

Formålet med foreningen er at skaffe medlemmerne de bedst mulige varer til de lavest mulige priser. 

Foreningen er med i den fælles landsdækkende indkøbsforening FDB, Forenede Danske Brugsforeninger. 

Foreningens varer skal så vidt muligt indkøbes gennem FDB. 

Foreningen kan også optage andre opgaver af økonomisk og almennyttig art til gavn for medlemmerne. 

Formålet er også at sikre forretningen de bedst mulige betingelser for en forretningsmæssig bæredygtig 

drift. 

Man er personligt medlem af den lokale brugsforening ved sin underskrift. Der udstedes medlemsbevis, og 

man kan deltage i den årlige generalforsamling med valg af bestyrelse. Man hæfter solidarisk for 

foreningens økonomi, men har samtidig ret til udbetaling af dividende ved overskud og få del i specielle 

rabatordninger for medlemmer. 

Den første brugsforening var startet 1866 i Thisted.  Den banebrydende stifter var provst Hans Christian 

Sonne. Brugsforeningerne voksede hurtigt i antal. Omkring det tidspunkt, hvor Tvis Brugsforening blev 

oprettet, var der o. 1.400 lokale brugsforeninger på landsplan. I 1896 var de lokale brugsforeninger blev 

samlet i FDB, hvis væsentligste formål var at foretage fællesindkøb for de enkelte foreninger. FDB havde de 

første mange år engrosdepot i Vemb senere i Holstebro. 

 

Her er billeder af to fra den 

nye bestyrelse Chr. 

Nørgaard og Diderik 

Grønbæk. 
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Brugsforeningernes fælles historie.  

Formålet var at skaffe den fattige befolkning bedre og billigere dagligvarer ved at oprette 

andelsvirksomheder, som man selv var medejer af. I denne periode fik andelsbevægelsen i Danmark vind i 

sejlene. I slutningen af 1800-tallet skød andelsmejerier, andelsslagterier, forsamlingshuse og 

brugsforeninger op som paddehatte over hele landet.  

Som skrevet var det præsten H.C. Sonne som i 1866 tog initiativ til oprettelse af den første brugsforening i 

Danmark. Navnet var Thisted Arbejderforening. 

Det var den initiativrige og idealistiske uddeler Severin Jørgensen, der 30 år sener i 1896 tog initiativet til 

dannelsen af Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger (FDB). De mange lokale brugsforeninger 

landet over så en fordel ved at samarbejde ved fællesproduktion og fælles indkøb. Målet med samarbejdet 

var at skaffe de bedste varer til den laveste pris gennem fælles indkøb, og på den måde gøre noget for 

brugsforeningernes medlemmer. Severin Jørgensen satte som mål, at FDB ikke bare skulle sælge varer, men 

også fremstille dagligvarer – og projektet lykkedes. På FDB's fabrikker blev der bl.a. ristet kaffe, tappet vin, 

lavet chokolade og meget mere.  

Op gennem 1900-tallet voksede FDB til en af Danmarks største virksomheder med produktion af 

dagligvarer på egne fabrikker og via engrossalg til brugsforeninger.  

Virksomheden adskilte sig fra konkurrenterne – de frie købmænd – ved også at lægge vægt på oplysning af 

forbrugerne. I 1928 udkom det første nummer af Brugsforenings Bladet, som i 1945 skiftede navn til 

Samvirke, der den dag i dag er en af Danmarks mest læste og anerkendte magasiner med vægt på 

forbrugerstof. Oplysning har siden været en central del i FDB, hvor madpyramiden, som blev introduceret i 

1976 er et af de mest kendte eksempler. 

Køb af forretning 

Kort tid efter stiftelsen indkaldes til generalforsamling, hvor der skal tages stilling til køb af forretning og 

varelager. Begge købmænd i byen er interesseret i at sælge, og der foreligger to tilbud. Med 24 stemmer 

mod 18 vedtages at købe Thinggaards forretning for 24.000 kr. + varelager til faktura pris. 

Så skulle den sag være afgjort, men 14 medlemmer kræver en ny generalforsamling, hvor køb af 

forretningen skal tages op. De ønsker at købe den anden købmands butik på den modsatte side af gaden. 

På den ekstraordinære generalforsamling er der et snævert flertal på 3 stemmer for at fastholde den første 

beslutning. Stemmetallene var 27 mod 24. Alle medlemmer har sikkert deltaget i afstemningen, så det er et 

godt bud, at brugsforeningen startede med ca. 55 medlemmer. 

Thinggaards ejendom købes til overtagelse pr. 1. august for 22.500 kr. - så bestyrelsen har forhandlet prisen 

1.500 kr. ned.   

Der bliver straks iværksat bygningsmæssige forandringer for 10.500 kr. 

Der har været skænkestue i forbindelse med den gamle butik. Den nedlægges, og i stedet indrettes lokalet 

til manufakturbutik, kontor og forstue til beboelseslejligheden. Beboelseslejligheden bliver også malet 

indvendig i august. 
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Pakhuset bliver bygget. På billedet nedenunder ses porten mellem butikken og pakhuset. Pakhusets ligger 

der hvor Hingebjerg  i dag afgår fra hovedgaden. 

Der sker også omforandringer i selve butikken. 

 

 

Billedet viser forretningen fra starten. Indgangsdør med skiltet Tvis Brugsforening og to forretningsvinduer 

ud til gaden. Porten adskiller forretning og pakhus. Tre børn på noget som vel knap kan kaldes "fortov".  

Uddeler ansættes. 

Uddeler stillingen opslås. Der kommer 14 ansøgninger. Det bliver Knud P. Mikkelsen - kommis fra Ikast, som 

får stillingen. Lønnen fastsættes til 6% af butiksvarer og 2% af grovvarer og frø. Altså provisionsløn. 

Uddeleren bliver lejet for 1 år ad gangen. Der bliver aldrig tale om fast løn. For 1920 får han 7½% af 

omsætningen i kolonial og 3% på frø, og 2% på grovvarer. 

Bemærk at uddeleren blev lejet for 1 år ad gangen. Ligesom man ansatte karle og piger på landet. I starten 

var bestyrelsen meget involveret og bestemmende angående Brugsens drift. 

Alt regnskab blev styret af en forretningsfører fra bestyrelsen eller fra medlemsskaren. 

Forretningsområder. 

Hovedområdet er kolonialvarer, men Brugsen er også grovvare handler og anskaffer fra starten 

petroleumsmotor, kværn, kageknuser og valse. For at få bedre indkøbspriser på grovvareområdet melder 

foreningen sig ind i Jysk- Andels - Foderstofforening. 

Man starter også forhandling af manufaktur. 

Allerede ved generalforsamlingen i 1920 vedtages at starte en indlånsforretning (bank) for medlemmerne. 
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Foreningen modtager beløb til indlån og betaler i 1920 6½% i rente. 

Hvis man betaler forud for sine varer får man også 6½% i rente. 

Betaler man for sent tillægges det skyldige beløb 10% p.a. i rente. 

Brugsen kommer således til at være en lokal mini "bankforretning". 

 

Billeder fra brugs - interiør i 1940'erne og 50'erne. 
Billederne stammer fra det lille brugs museum på Skærum Mølle ved Vemb. 

 

 

Hovedbog og kontrabøger 
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Brugsens formænd: 
1919 - 1929:  Peder Sønderby , Smedegård. Gårdejer. 

1929 - 1947:  Kristian Skautrup, Laulund. Gårdejer. 

1947 - 1953:  Vilhelm Sønderby, Lauralyst. Gårdejer. 

1953 - 1958:  Harald Halgaard, Søndergård. Gårdejer. 

1958 - 1964:  Enevold Jensen, Østerlund - Morrevej. Gårdejer. 

1964 - 1965:  Niels Bendtsen. Sønder Majgaard. Gårdejer. 

1965 - 1967:  Frederik Kristensen, Burisholm, Gårdejer. 
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1967 - 1973: Aksel Nielsen, Landpost. 

1973 - 1982: Aksel Damgaard, Toftegård, Gårdejer. 

1982 - 1987:  Niels Jørgen Buus Madsen, Lærer. 

1987 - 1992: Jacob Grønbæk, Lilleskov, Gårdejer 

1992 - 1992: Erling Kristensen, Forretningsfører. 

  

Harald Halgaard formand 1953 - 1958  Enevold Jensen formand 1958 - 1964. 

  

Aksel Damgaard formand 1973 - 1982. 

Det er klart driftige landmænd som dominerer listen over formænd for Tvis Brugsforening. I Brugsens start 

var Tvis et udpræget bondesamfund med små og store gårde. Der var en lille klat huse i Tvis By med 

Aksel Damgaard blev formand selv om han et 

par år  forinden nedlagde Brugsens 

benzintank. Slangen viklede sig om 

baghjulsakslen på Damgaards Nufield traktor. 

Tanken blev trukket ned. 

Tanken var placeret ud til gaden mellem 

privaten og forretningen. 
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forskellige forretninger, hvor oplandet kom for at handle. De første formænd havde typisk andre 

tillidserhverv ved siden af at være formand for Brugsen. Der var mange bestyrelsesposter at besætte i de 

forskellige andelsforetagender(mejeri, læplantning, mergelselskab), forsamlingshus, missionshus, 

menighedsråd, sogneråd m.m. De store gårdejere havde mange folk ansat til det praktiske arbejde på 

gården, mens de selv gik rundt med det store overblik og traf beslutninger om gårdens drift og i øvrigt 

havde tid til at involvere sig i samfundsopgaver. 

Fra 1970 kommer der en kraftig demografisk ændring af bebyggelsen og fordelingen af befolkningen i Tvis. 

Landet bliver affolket, gårde nedlagt, mens parcelhuse skød op i Engparken og Bannestrupparken. Der kom 

mange nytilflyttere til det gamle sogn Tvis. Tvis blev samtidig indlemmet i Holstebro Storkommune. Mange 

havde nu deres arbejde udenfor Tvis, og var ikke traditionelt bundet til Tvis familiemæssig, 

foreningsmæssig og som kunder i de lokale butikker. 

På dette tidspunkt bliver den første ikke landmand formand for Brugsen. Det er den kendte landpost Aksel 

Nielsen, som var kendt af mange af Brugsens medlemmer på landet, og som var vandt til at arbejde med 

tal. 

Efter landposten kommer igen to lokale landmænd, Aksel Damgaard og Jacob Grønbæk, som begge har 

rødder solidt plantet i Tvis mulden. Imellem dem kommer en lærer Niels Jørgen Buus Madsen. Der var 

kommet mange nye lærere til den stærkt voksende Tvis Skole, som nu også havde overbygningen fra Nr. 

Felding og Halgaard. 

Den sidste formand Erling Kristensen får kun et halvt år som formand, inden Brugsen må lukke i 1992. 

Uddeler Knud Mikkelsen 1919 - 1953. 
Brugsens første uddeler var uddannet kommis fra Ikast. Han var 26 år ved ansættelsen.  

Han blev lejet for et år ad gangen, altid med provisionsløn. Jo større omsætning, jo højere løn. Der hørte 

lejlighed med til stillingen. 

Eksempler på aflønning af K. Mikkelsen 

1921: Uddelerens løn nu: 7% på butiksvarer, 2% på grovvarer og 10% på manufaktur. 

1930: Uddelerens løn: 6½% af kolonial, 3% af frø og foderstoffer, 8 % af manufaktur- skal betale 300 kr. for 

motor, betaler selv indpakning og halvdelen af evt. tab ved kreditgivning. Motoren er en petroleumsmotor 

til behandling af grovvarer. 

1944: Ved 25 års jubilæet - pæne ord til Mikkelsen fra formanden Kr. Skautrup. 
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En tak der også var møntet på hustruen, Sine Mikkelsen. 

Mange taler og bornholmerur til Mikkelsen fra foreningen for trofast arbejde gennem 25 år, et 

dannebrogsflag til uddeleren og brugsforeningen i fællesskab fra kredsen. 

1945: Uddeleren lejes for: 

 

Løn til bestyrer i 1950 - man bruger udtrykket uddeleren lejes for. 
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5. december 1952 dør uddeler Mikkelsen pludselig, kun 59 år gammel. Sammen med sin hustru ligger han 

begravet på Tvis Kirkegård. 
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Ændringer af bygninger og butikken. 

 

 

1922: Man køber strøm af Tvis Andels Elektricitetsforsyning. 

1925: Der skal opføres et baghus og brugsen skal kalkes. 

1926. Der købes ny Brovst kværn. 

1928: Elektricitet som kraft i foreningen fra Elektricitetsværket i Tvis. 

1930: Bygningen skal kalkes. 

Protokollen mangler fra 1932 - 1944 

De to kommiser i døren er 

Aksel Lauritsen og Alfred 

Laustsen. Aksel er far til de to 

brødre som startede Falke 

marked og Falke Rejser i 

Herning. 

Indgangsdør fra hovedgaden. 

Facade med to butiksvinduer. 

Personalet boede alle på 

brugsen. Der var sikkert et 

værelse indenfor kvistvinduet 

i taget. 

Det som blev Brugsen i Tvis var oprindelig 

et "landbohjem" (kro) med værelser og 

beværtning. Senere kom der også 

forhandling af købmandsvarer. 

Der var to hovedafdelinger. Selve butikken 

med beboelse og grovvareafdelingen. 

De to afdelinger var adskilt af en port, som 

førte om i Brugsens gård. 

Porten er ca. der, hvor Hingebjergvej er i 

dag. 
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1940: Den nye brugs i røde sten opføres. 

Kort ind i  2. verdenskrig blev købmandsgård og det som tidligere var kro - nedrevet og en ny bygning 

opførtes. Den nuværende i røde sten. 

Referat fra Holstebro Dagblad 10. dec. 1940: 

Bestyrelsen for Tvis Brugsforening havde  onsdag indbudt samtlige medlemmer og andre kunder til 

indvielsesfest for den nye brugsforeningsbygning. Kl. 3 begyndte folk at indfinde sig, og der gik et par timer 

med rundgang i butik, lagerbygning og uddeler Mikkelsens privatbolig. 

Der var i anledning af festen rejst adskillelige flagstænger på fortovet udenfor bygningen, hvor dannebrog 

vejrede 

Ved 5 tiden samledes gæsterne i det flagsmykkede og pyntede forsamlingshus, hvor man bænkedes ved de 

ligeledes pyntede kaffeborde. Der var da kommen ca. 200 til stede. 

Efter sangen "Der er ingenting, der maner", bød formanden Chr. Skautrup velkommen og til musik ved 

barbermester Overgaard og frue blev kaffen serveret. 

Formanden startede med redegørelse for byggeriet og rettede tak til de medvirkende. Han sluttede med 

ordene "lad os bevare sammenholdet, det gode samarbejde og vort danske sindelag."  

Der blev sunget flere gode danske sange. 

En kredsrevisor ønskede tillykke med de ny og moderne bygninger. Tvis Brugsforeningen er i en udmærket 

udvikling og medlemmerne havde kun grund til at være tilfredse med resultatet. Der var bragt gode 

værdier frem som efterslægten havde grund til at være taknemmelig for. 

Pastor Schmidt talte om den gode kunde ud fra bibelordene: "hvad i vil at jeg skal gøre imod eder, det skal i 

også gøre mod dem". 

Den gode husmand Peder Nielsen talte varmt for andelsbevægelsen og lagde ungdommen på sinde at 

værne om bevægelsens værdier. De har båret den danske bonde frem. 

Der var mange andre talere, som er refereret. 

Uddeler Mikkelsen takker for de gode forhold at arbejde under og opfordrede til fortsat sammenhold. 

Der blev til sidst budt på frugtdessert. De unge blev indbudt til fest torsdag aften, hvor der blev budt på 

film, oplæsning og musik. 

Festen sluttede med at forsamlingen stående sang "Kongernes konge". 

 

1949: Kasseapparatet skal udskiftes - maling udvendig og indvendig, hvor det var nødvendig. 

1952: Grund og pakhus tilskødes foderstofforeningen uden gældsforpligtelse. Maskiner tilgår ligeledes. 

1954: Nyt kasseapparat til 5.200 kr.  

1954: Der skal opføres bygninger til garage og oplagsrum. 

1957: Igen nyt kasseapparat  for 1.100 kr. i bytte med den gamle. 

1959: Der arbejdes for asfaltering af pladsen ved Brugsen og foderstofforretningen - sognerådet også 

           involveret. 1.000 kr. til hver af de 3 parter. 

1961: Uddeleren kan anskaffe køledisk. 
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1963: Der drøftes overgang til kontant betaling, Skal ske fra 1. marts - nyt kasseapparat med kontantrabat. 

1964: Vil tilslutte sig det nye Tvis Varmeværk. 

1964: + nu dybfrost. 

Modernisering og udvidelse i 1967 og 1976. 

1965: Butikken skal nyindrettes for 5.700 kr. Nyt inventar og selvbetjening og nu kontantforretning. 

1966: Arbejder på køb af den gamle foderstofpakhus - så butikken kan udvides - pris 10.000 kr. 

1967: Nybygning af pakhus og modernisering af butik vil koste 65.000 kr. - kreditforeningslån skal optages. 
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1967: Indvielse af den nye butik i august. 

1976: Skitseplan, hvor bagbutikken lægges til den bestående butik - Den nye butik åbner 17. juni 1976. 

          Stort rykind med specielle tilbud + kaffe og rygelse til kunderne. 90.000 kr. for ombygningen. 
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Margit, Edel, Poul, Steen, og Helle med på billedet. 

Poul 

Edel 



25 
 

 

1977: Vil gerne købe grunden bag Brugsen af foderstofforeningen - kølerum i stedet for køledisk. 

 

Studine i gården bag Brugsen. 

1978: Ny kassesluse og kasseapparat. 

1979: Ny butiksfryser. 

1980: Lejligheden skal istandsættes. Det nye uddelerpar flytter ind. 

1980: Taget skal understryges og efterisoleres. 

1980: Ekstra kasseapparat i brug + indkøb af vogne. 

1981: Indgang til forretningen skal flyttes om på siden. Lettere adgang fra parkeringen. 

1983: Køb af nye kølemontre til 150.000 kr. + nyindretning af butikken - pilotprojekt. 

1940: Helt ny brugs - den røde bygning afløser den gamle hvide. 

1964: Dybfrost 

1965: Overgang til kontant betaling. 

1967: Nybygning af pakhus og modernisering af butik. 

1976: Udvidelse af butikken ud i bagbutikken. 

1981: Indgangen til forretningen flyttes fra Hovedgaden til Hingebjergvej. 

1983: Tvis Brugs med i pilotprojekt. Brugsen skal lære at være moderne. 

1984: Musik i butikken. 
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Tvis Brugs - foregangsforretning i pilotprojekt. Formanden Buus Madsen helt til højre. 
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Artikel i Holstebro Dagblad 1983. 

1983: Uddeleren får grønt lys til kød i butikken - butik på plejehjemmet - udbygning på facaden. 

1984: Installeret musik i butikken. 

1988: Nye tagvinduer i stedet for kviste ud til gaden, ny køledisk. 

1989: Butikken malet, tyverialarm, ostekøler. 

25 års jubilæum i 1944. 
Jubilæum i krigens skygge. Festen udsat fordi Forsamlingshuset var okkuperet af tyskere i foråret 1944. 

Jubilæet er refereret i Protokollen, og der var også omtale i Dagbladet. Uddeler Mikkelsen havde 25 års 

jubilæum sammen med brugsen. Den hædrende omtale af Mikkelsen er på side 54. 

Kopi fra Protokollen: 
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Uddeleren har indbudt til frokost for specielt indbudt kreds. Også 25 år siden uddeleren tiltrådte. 

Repræsentanter for brugsbevægelsen til stede. 

Mange taler: Bornholmerur til Mikkelsen fra foreningen for trofast arbejde gennem 25 år, et 

dannebrogsflag til uddeleren og brugsforeningen i fællesskab. 
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Dagbladet 2. august 1944: 

Avisen har sendt en referent af sted til Tvis for at referere jubilæet. 

Overskriften: Brugsforeningsjubilæet. 

Både foreningen og uddeleren var genstand for stor hyldest. 

Udover den positive hyldest til K. Mikkelsen bliver fru Mikkelsen også rost i avisen. Hun har været en stor 

støtte i butikken så længe kræfterne slog til. Formanden ønsker meget at hun må genvinde sit helbred. 

Diderik Grønbæk mindedes den første formand P. Sønderby som omfattede foreningen med stor kærlighed 

og interesse. Forsamlingen rejste sig. De to regnskabsførere Peder Nielsen og Peder Christensen var begge 

oppe for at takke for de svundne år for godt samarbejde og imødekommenhed. Peder Christensen 

fremhæver fru Mikkelsens forretningstalent. Flere havde opmuntrende ord til den åbenbart 

sygdomssvækkede fru Mikkelsen.  

Ved aftenfesten kl. 17. i Samlingshuset var mødt så mange at kaffedrikningen måtte foregå på to hold. Efter 

kaffebordet samledes alle på kirkegårdspladsens store plæne og sang "Fædreneland ved den bølgende 

strand" 
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Pastor Sønderby fra Ålborg , søn af den første formand takkede for de smukke mindeord om sin far og holdt 

en kort tale ud fra profeten Elias' besøg hos bonden. 

Efter at have sunget "Kongernes konge", gik man tilbage til samlingshuset, hvor der blev serveret is.  

Formanden Chr. Skautrup takker for den meget vellykkede fest. 

Af gaver var der udover bornholmeruret fra foreningen til uddelerparret, var der kunstfigur, og 

blomsterkurve fra bestyrelse og mælkekuske, Fyns ægeksport, Tvis Mejeri, fhv. bestyrelsesmedlemmer, 

RAV Holstebro, FDB's rejsende og fra flere købmænd og uddelere. 

Det kan nok være at journalisterne dengang blev sendt i marken for at referere detaljer. 17  talere, alle har 

fået deres referat af, hvad de sagde. 

 

Bestyrelse og personale uden for Brugsen ved jubilæet i 1944. 

Fra venstre: Chr. Skautrup, Peter Chr. Hald,  Jens Laursen, Laurits Vestergaard, Niels Haunstrup, Vilhelm 

Sønderby, Peter Nyholm, Fru Mikkelsen, Knud Mikkelsen - Ove foran, Else Sejbjerg, medhjælp, 

pakhusarbejderen, de to sønner Sven Erik og Tage bagerst i døren. 

Regnskabsfører  
Der ansættes fra starten en forretningsfører, som lønnes med ½% af omsætningen i kolonialvarer. Han 

sørger for al regnskab og alle betalinger. Uddeleren afleverer kundebetalingen til forretningsføreren, som 

betaler alle firmaer mm. Det bliver Chr. Nørgaard fra bestyrelsen som bliver første forretningsfører. Han 

skal indbetale 5.000 kr. som sikkerhed for de anbetroede penge. 
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Chr. Nørgaard slutter allerede efter et år som forretningsfører og afløses 1921 af husmand Peder Nielsen 

fra Vejager. Han var en ledende skikkelse indenfor husmandsbevægelsen. Han havde et mønster 

husmandsbrug med jerseykøer, men hans organisatoriske og regnskabsmæssige evner strakte sig langt 

videre. 

Forretningsførerens løn var ½% af kolonialomsætningen, dog højst 400 kr. i 1922. I 1923 stiger lønnen til 

højst 500 kr. Samtidig med forretningsføreropgaven er Peder Nielsen også sekretær/referent for 

foreningen. 

Lønnen går ikke altid opad. I 1930 får Peder Nielsen kun 450 kr. og i 1932 må han nøjes med 400 kr. 

Protokollen fra 1932 - 1944 mangler - så det er ukendt, hvor mange år Peder Nielsen fortsætter. 

 

I 1955 ansættes Hans Larsen som regnskabsfører for 900 kr. 

Fra 1955 får man også hjælp fra kredsen til regnskabet. Kredsrevisor Mark hjælper med opgørelse af 

årsregnskabet. 

1960 bliver postbud Aksel Nielsen ny regnskabsfører. Har stadig posten i 1965. I 1967 bliver han formand. 

Han er den sidste regnskabsfører fra den lokale medlemskreds. Herefter overgår regnskabet til uddeleren i 

tæt kontakt med konsulenter og revisorer fra FDB. Bestyrelsen mødes flere gange om året og får en status 

på regnskabet af de regnskabskyndige konsulenter.  

Det er regnskabsføreren (så længe stillingen opretholdes) som præsenterer regnskabet på 

generalforsamlingen. Derefter er det enten uddeleren eller den regnskabskyndige fra FDB som fremlægge 

regnskabet. 

Revisorer. 
Revisorerne vælges også lokalt. Man finder folk, som man ved var vandt til at arbejde med tal. De to første 

revisorer er lærer Jensen fra Skautrup og mejeribestyrer S. Giver. 

1921: Revisorerne får 100 kr. til deling. 

I 1945 er  regnskabføreren  Peter Christensen. Også 

han bliver lejet. I 1945 for 400 kr. og i 1946 for 600 kr. 

Peter Christensen er fra gården Nyholm på Prins 

Burisvej. 1886 - 1960. 

1949: Peter Christensen skal have 700 kr. som 

regnskabsfører. 

Sønnen Frederik Christensen bliver senere fra 1965 - 

67 formand for Brugsen. 
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1929: Revisor lærer Laus 

tsen. 

1930: Diderik Grønbæk revisor i stedet for Søren Giver. 

1947: Som revisorer valgtes L. Vestergaard og Chr. Skautrup - Diderik Grønbæk var lige pludselig afgået ved 

døden før generalforsamlingen. Alle tre nævnte var landmænd, dybt involveret i bestyrelsesarbejdet for 

brugsen før de blev valgt som revisorer. 

1951: Peter Christensen Nyholm vælges til revisor. Den tidligere regnskabsfører. 

1952: Kredsrevisor oplæser og gør rede for regnskabet. 

1972:  Harald Halgaard afgår som revisor - erstattes af Frederik Christensen. Harald Halgaard er den 

tidligere formand. Frederik Christensen (Nyholm) er søn af den tidligere regnskabsfører og revisor Peter 

Christensen (Nyholm). 

1976: Revisionen nu overgået til Danske Andelsselskaber. 

Bestyrelsen. 1919 - 1992. 
Den første bestyrelse er omtalt under Brugsens start i 1919: 

 

Alle mænd af bedste støbning. 

1924: Baneformand Kammersgaard indvalgt i bestyrelsen  - første ikke landmand. 

Bestyrelsen i 1932. 

Igen en bestyrelse af landmænd og kun mænd. 
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1929: Ny formand Kr. Skautrup Laulund - efter at P. Sønderby havde været formand de første 10 år. 

1950: Bestyrelsen består af 

 

Den helt nye bestyrelse her i 1953 
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1964: Så skete det - den første kvinde i bestyrelsen - Sigrid Larsen. 

Samtidig ansøges om tilladelse til at handle med frossent kød. 

 

 

1971 så er der 3 damer i bestyrelsen - Inger Damgaard, Dagmar Christensen og Ellen Halgaard. 

Bestyrelsen i 1980

 

Med Sigrid Larsen (billedet) i 1964 og senere fra 1971  3 

kvinder i bestyrelsen, kom der mere fokus på kundepleje 

og service. Ved udbetaling af dividende blev der serveret 

kaffe og kager i butikken. 

Den festlige juleudsmykning var nok også inspireret af 

kvinderne, ligesom aflønning af uddelerens hustru blev 

sat i værk i 1964. 
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1987: Jacob Grønbæk ny formand - den nye bestyrelse tipper for første gang over med 4 kvinder og 3 

mænd. 

 

 

Den sidste bestyrelse. 

Uddeler skifte i 1953. 
1952: Uddeler Mikkelsen er død i december 1952. 

I januar 1953 beslutter bestyrelsen med V. Sønderby Lauralyst som formand at opslå stillingen som uddeler. 

Man søger en handelsuddannet uddeler, og frabeder sig personlige henvendelser. 

Der kommer ikke færre end 150 ansøgere. 11 bliver udvalgt af bestyrelsen til nærmere vurdering. Ud af de 

11 vælges en uddeler  M. Sørensen fra Ry til stillingen. 

Så kommer dramatikken i medlemsskaren og i hele sognet. 

Der er uro i medlemsskaren angående ansættelse af den nye uddeler. Der er oprør blandt medlemmerne, 

og der samles underskrifter. 95 medlemmer kræver en ny generalforsamling med det formål at få ansat 
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Tage Mikkelsen som uddeler. Tage er søn af afdøde Knud Mikkelsen. Tage er født i 1920 og således 32 år i 

januar 1953. 

Bestyrelsen tvinges til en ekstraordinær generalforsamling bestemt til 10. februar. 

Der er lige kommet 15 nye medlemmer  - er de også stemmeberettigede  her 10. februar? Et flertal går ind 

for at de er stemmeberettigede. 

Holstebro Dagblad fortæller, at der under generalforsamlingen blev ført en saglig og rolig diskussion med 

sognefoged Harald Halgaard som ordstyrer, men dramatikken lurede i det skjulte. 

Aftenens højdepunkt var, da det kom til en afstemning om Tage Mikkelsen. Der var 102 stemmer for Tage 

M. og 38 nej. Stort set alle foreningens medlemmer deltog. 

Bestyrelsen er blevet  godt og grundigt underkendt og nedlægger naturligt nok sine mandater. 

Der vælges en foreløbig bestyrelse fra Tage M. tilhængerne. Se side  

Harald Halgaard vælges til formand 

Tage Mikkelsen skal starte 1. marts - skal stille med en sikkerhed på i alt 20.000 kr. bl.a. via kaution. 

Alle de smukke ord om sammenhold og solidaritet i foreningen var væk. Der var strid og ballade i stedet for. 

Den nye bestyrelse havde store problemer at forholde sig til. Der kom mange udmeldelser i kølvandet på 

situationen. Den gamle bestyrelse, som repræsenterede nogle af de største gårde i sognet meldte sig ud og 

mange i kølvandet på dem. 

Samtidig viste regnskabet for 1952  underskud. Kontantrabatten må nedsættes og priserne forhøjes med 

5%.  Der er en del ukurante varer i butikken, som  skal sælges til nedsat pris. 

1953 - ordinær generalforsamling 13. marts - mindeord for Knud Mikkelsen og oplæsning af 

mønsterkontrakt med Tage Mikkelsen. Mønsterkontrakt er en standardkontrakt for 

brugsforeningsuddelere. Tage Mikkelsen stiller sikkerhed for 20.000 kr. 

 

Det skal blive værre endnu for den nye bestyrelse. 

Allerede 11 mdr. efter ansættelsen af Tage Mikkelsen må bestyrelsens efter kredsrevisorens besøg i februar 

1954 skride til afskedigelse af Tage Mikkelsen. Den uddeler, som den nye bestyrelse og 95 medlemmer 

havde kæmpet for. Foreningen bliver nogenlunde holdt skadesløs via sikkerheden på de 20.000 kr. 

Allerede i marts får man ansat en ny uddeler, nemlig Poul Christensen fra Ydby. 

Tage Mikkelsen var søn 

af afdøde uddeler K. 

Mikkelsen. Tage var 

med i en 

modtagergruppe under 

krigen. Fotograferet her 

efter befrielsen. 25 år 

gammel. Han var 32, da 

han blev uddeler. 
 

Tage M. emigrerede 

med sin kone Johanne 

(købmandens datter) til 

Canada og boede der til 

sin død. 

På billedet ses parret 

foran deres hus i Canada 

i 1988  
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Uddeler Poul Christensen. 1954 - 1980. 
Der blev handlet hurtigt, og den nye uddeler blev hentet på Thyholm. Poul Christensen stammer fra Hover i 

Vestjylland, så han trak hjemad ved at gå fra Ydby til Tvis. Han var som Tage Mikkelsen født i 1920, og 

således en ung og dynamisk ny uddeler på 34 år. Han har sin hustru Edel og to børn med til Tvis. 

Det blev den svær start for den nye uddeler. Poul Christensen landede lige midt i den værste strid i 

Brugsforeningen. Der var uro og mange udmeldelser på grund af begivenhederne der gik forud for den nye 

uddeler. Men ved dygtig forretningsdrift af den nye uddeler og med sognefoged Harald Halgaard som den 

lokale respekterede bestyrelsesformand kom man over krisen og fra slutningen af 1950'erne havde Brugsen 

atter gode år. 

 

Aflønning - Mønsterkontrakt. 

Lønnen blev fastlagt ved drøftelse ud fra en vejledende mønsterkontrakt, hvor omsætningens størrelse (kr.) 

i salg af butiks og grovvarer dannede grundlag for lønnen, dvs. jo højere omsætning, jo højere løn. 

Uddeleren måtte selv afholde udgifter til emballage og personale, så den medhjælpende hustru fik ingen 

løn, men mange venlige tilkendegivelser. Disse krav gjorde, at uddeleren måtte opføre sig sparsommeligt 

og tænksomt til gavn for medlemmerne. Uddeleren havde bolig ved siden af forretningen. Det var mest 

praktisk.  

En uddeler kunne ikke klare jobbet uden en dygtig kone til at hjælpe med i butikken. Edel Christensen var 

ikke på lønningslisten før i 1964, hvor bestyrelsen bestemmer, at uddelerens kone skal have 500 kr. for sit 

arbejde i butikken pr måned. Kort tid efter kom den første kvinde Sigrid Larsen i bestyrelsen. 



39 
 

 

 

 



40 
 

 

 



41 
 

 
Edel og Poul Kristensen - uddelerparret fra 1954 - 1980. 

 

1980: Juni - opsigelse fra Poul Christensen.  

Efterfølgende varm tak til Edel og Poul Christensen fra bestyrelsen. 
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Gave fra medlemmerne til uddelerparret, da de stoppede. 

Poul Kristensen fortsatte med at bo i Tvis og fik arbejde for Brugsen i Mejrup. 

 

Den lukkede Brugs med den tilmurede forretningsdør set fra hovedgaden juli 2013. Indgangen til Brugsen 

blev i 1981 flyttet om til Hingebjergvej siden. 
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50 års jubilæum i 1969. 

 

 

Reportage i Dagbladet fra jubilæumsfesten i 26. april 1969. 
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Frokost for bestyrelse med damer + tidligere formænd med damer ( der var faktisk 2 damer i bestyrelsen 

nu). Kl. 18.30 fest i Tvis Sognegård. Indbudt er brugsens kunder med damer. De 200 deltagere kunne nyde 

suppe, tarteletter, høns og oksekød i sovs 
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Formanden Aksel Nielsen gav en levende beskrivelse af de 50 år. 2 personer fra den første bestyrelse lever 

stadig: Lauge Nielsen Gedbo og P. Chr. Nielsen - de var dog for svage til at deltage. 

Repræsentanter fra Brugsens på kreds - og landsplan havde ordet. Dirigentklokke som gave. 

Så kom dessert og kaffe - mange sange og der blev udtalt stor tak til uddelerparret. 

Musikalsk underholdning v. Gunnar Kristensen fra Holstebro. 

Sluttede kl. 24 

 

Varetur - og ægindsamling. 1948 - 1972. 
Det var i mange år kutyme at varer blev bragt ud til kunderne af købmænd og brugser. Alle gårde blev 

besøgt en gang om ugen. Uddeleren havde de bestilte varer med i ægkassen og fik samtidig æg med 

tilbage, som blev leveret videre til Dansk Andels Æg. Indsamling af æg kulminerer i slutningen af 1950'erne. 

Varer kunne også medtages af mælkekuske. 

1948: Brugsforeningen indmeldes i Dansk Andels  Æg. 

  

1948: Der anskaffes en varecykel og en lastbil til at hente æg og bringe varer ud til kunderne. Lastbilen pris 

13.500 kr. - der optages lån på 14.000 kr. Skal afdrages over 10 år. 

1952: Brugsforeningen indgår overenskomst med den ny leder af Tvis lokale foderstofforening Thomas 

Pedersen om kørsel af kolonialvarer og æg for brugsforeningens kunder. Samt bringer han æg til Vemb og 

afhenter varer i Vemb. 

1957:  85.000 kg æg til 299.815 kr.  

1970: Man drøfter varetur og afhentning af æg. Udbringning koster ca. 10.000 årlig. 

1971: Vareturen er på vej væk. 

1972: Den egentlige varetur nedlægges - nogle vil stadig gerne have bragt varer ud mod betaling. 

Uddeleren får påhængsvogn til dette formål - mens varebilen afhændes. 

1973:  Nogle kunder er smuttet, fordi vareturen er sløjfet. 
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Kørsel af varer fra stationen. 
1921: Chauffør - til kørsel af varer fra stationens pakhus og jernbanevogn ansættes 

1923: Hjemkørsel af varer fra stationen - efter bud for stort læs, lille læs og efter vægt. Næsten ny  

hjemkører hvert år. 

I mange år havde FDB centrallager i Vemb. Varerne blev transporteret herfra med jernbanen til Tvis. Her 

havde man en lejet chauffør til at køre varerne fra  stationen til brugsen. 

 

Billede af centrallageret i Vemb. Bygget i 1928. Billedet taget i 2013. Nu er der lejligheder i det tidligere 

centrallager. 

Grovvarer. 
1922: Kolonial og foderstof adskilles regnskabsmæssigt. 

1922: 2% i kontantrabat ved køb af foderstoffer. 

1946: Foreningen er med i Jysk Andel Foderstofforening. 

1947: Vedtaget at melde sig ind i Dansk Andels Cementforening. 

1950: Jysk Andels Foderstofforening vil have adskilt kolonial og foderstoffer. 

1951: Omsat 546 tons grovvarer. 
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1951: På generalforsamlingen bestemmes at bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling 

vedrørende adskillelse af kolonial/butiksvarer og foderstoffer. 

1952 Marts: Ekstraordinær generalforsamling om fuldstændig adskillelse af butiksvarer og korn og  

foderstoffer, til selvstændige foreninger med hver deres uddeler og bestyrelse. Mange spørgsmål - for og 

imod - værdiernes deling - reservefond mm - maskiner og bil. Et 5 - mands udvalg vælges til at 

repræsentere korn og foderstoffer - dette udvalg skal forhandle med brugsbestyrelsen om adskillelse. 

Laurids Vestergaard formand for udvalget - 

   

Den nye formand Laurids Vestergaard for foderstofforeningen og uddeleren Thomas Pedersen. 

1952:  Igen ekstraordinær generalforsamling om adskillelse - det vedtages at korn og foderstoffer 

udskilles fra brugsen. Grund og pakhus mm. går til foderstofforeningen. 39 for 21 imod. Der vælges 

bestyrelse for foderstofforeningen. Laurids Vestergaard bliver formand. 

1952: Grund og pakhus tilskødes foderstofforeningen uden gældsforpligtelse. Maskiner tilgår ligeledes. 

1952: Brugsforeningen vil sælge lastbilen 

1952: Brugsforeningen indgår overenskomst med den ny leder af Tvis lokal foderstofforening Thomas 

Pedersen om kørsel af kolonialvarer og æg for brugsforeningens kunder. Samt bringer æg til Vemb og 

afhenter varer i Vemb 

Thomas Pedersen blev leder af Tvis Foderstof. 

1964:  Thomas Pedersen overtager frøsalget. 

 

 

 

 



48 
 

Uddeler Erik Nørgård 1980 - 1992. 

 

Søndag d. 29. juni modtager formanden opsigelse fra Poul Christensen pr. 30. sept. 1980 
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9 ansøgere til stillingen - 4 udtaget til udvælgelsesmøde. Erik Dam Nørgård ansættes som ny uddeler - er pt 

førstemand i Ulfborg. Hustruen Lisbeth Iversen er ligeledes forretningsuddannet. Parret er ved ansættelsen 

27 og 26 år. 

Lejligheden skal istandsættes. 

Det unge par kommer til Tvis i en periode med stor byggeaktivitet i Bannestrupparken. Der er kamp om at 

tiltrække de nye mulige kunder. Reklame og forretningens præsentation udadtil indtager en afgørende 

rolle. Nu er problemet ikke udestående fordringer idet al handel er pr. kontant. Problemet er at få kunder i 

butikken og at få omsætningen op, så den kan holde trit med den almindelige prisudvikling. 

Uddelerskiftet giver ekstra udgifter for brugsforeningen, og der kommer et par svage år i starten af 

1980'erne. Men det retter sig, og i midten af 1980'erne er der pæne regnskabstal. I slutningen af  årtiet 

udviser regnskabet røde tal. Brugsen kæmper for eksistensen. 

1992: Uddeler E. Nørgård har opsagt sin stilling pr. 1. marts 1992 efter 12 år som uddeler.  Købmanden 

spørges om han vil overtage Brugsen og slå butikkerne sammen. Det ønsker købmanden ikke. 

Der skal søges ny uddeler gennem uddelerbladet - der kommer 13 ansøgninger 

 

Stinne Knudsen 
Bliver ansat som uddeler fra april 1992. Hun kommer til i en svær periode. Brugsen er presset. Der er 

udarbejdet et budget, som skal følges tæt. Hvis ikke det holde,r må nøglen drejes om.  

Stinne Knudsen får kun godt et halvt år på posten. 
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Reklamer og nytænkning. 
Reklamer og nytænkning var ikke noget man tænkte på i Brugsens første årtier. Men fra 1970'erne kommer 

reklame og innovation for alvor op til diskussion i bestyrelsen. Fokus er ikke længere på udestående 

fordringer og landtur, men på at holde på kunderne og tiltrække nye. I 1977 holder Brugsen eksempelvis 

tilflytterfest i Sognegården for at tiltrække de nye tilflyttere.  

1930: Foreningen betaler for påklistringsreklamesedler. Kalendere skal gratis uddeles til kunderne. Første 

tale om reklame i Brugsens historie. 

 

 

 

 

 

1972: Spørgsmål fra formanden: Skal brugsen i Tvis reklamere mere. - spørgeskema til medlemmer om 

varetur. 

1973: Mere reklame drøftes - Tvis Ugeblad. 

1974: Der skal sættes en reklamekampagne i gang. 
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1977: Tilflytterfest. Annonce i Pulsen. 

           

 

 

1977: Ugens tilbud skal postomdeles. 

 

Kundepleje. 

Tiltrækning af nye 

kunder. 
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Annoncer i Pulsen i 1977 - 79 

                                           

1978: Reklameskilt for Brugsen i den nye Hal. 

1980: Der skal laves markedsføringsundersøgelse. 

1981: Reklamer, lys og skilte er meget oppe at vende i bestyrelsen -brugs- reklame på TIF fodboldtrøjer. 

1982: Aktivitetsdag i brugsen i efterårsferien  - bestyrelsen i brugsen for at tale med kunder. 

 

I 1982 kaldes Brugsen "din egen butik" i annoncen i Pulsen. 

Og i 1990 - 1992 for "din nær-butik". 

 

 

1983: Pilotprojekt i Brugsen, som mønstereksempel for andre lokale brugser. Fokus på varelager, 

præsentation og reklame. Brugsen skal have et nyt image udadtil. 

1985: Medlemsaktivitet med salat i butikken ingen succes. 

1985: Nu kan der også købes blomster og kranse i butikken. 

1986: Tale om bedre udendørs udstilling - pift tiltrænges. 

1986: Juleaktivitet med gløg og æbleskiver + julemand. 

1989: Deltager i efterårsmesse i Tvis Hallen - OK olie med. 
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Bidrag til godgørende institutioner og solidarisk hjælp. 
1925: Brugsforeningerne landet over anmoder om solidarisk hjælp - bliver som regel afvist. 

Nødlidende brugser landet over søger ofte om hjælp fra den andre brugser. Bliver som regel afvist af Tvis 

Brugsforening, men et andragende fra Åbenrå Brugsforening i 1929 til hjælp med gæld imødekommes dog. 

Der ydes 10 kr. pga. af brugsens beliggenhed i det tidligere tyske område 

Der kommer mange ansøgninger fra velgørende organisationer om hjælp til økonomien. Ansøgningerne 

behandles på bestyrelsesmøderne. Det kan være Kræftens bekæmpelse, diakonissestiftelsen, sanatorier og 

fra soldaterhjem. Der ydes flere gange tilskud til soldaterhjem fra Tvis Brugsforening. Angående 

soldaterhjem blev der aldrig bare givet til den ene retning. I 1948 var der tilskud til både de grundtvigske og 

de indremissionske soldaterhjem. 

I Brugsens medlemsskare og bestyrelse var altid både missionsfolk og grundtvigianere. 

1949: Et eksempel på hjælp. Der ydes 20 kr. til KFUM's sociale arbejde. 

 

Små uddrag fra protokollen.  
1947: Formanden på generalforsamlingen: selvom vi nu kan købe margarine, vil han anbefale, at vi alle 

fortsætter med smør, for at stimulere priserne herpå. Kunderne kunne gavne økonomien ved selv at tage 

emballage og papir med til indkøb. Der er for tiden mangel på papir. 

1947: 120 deltagere i generalforsamling. Forslag om spiritusbevilling til Brugsen fra medlem henlagdes til 

næste generalforsamling. 

1947: Henvendelse fra HK om medarbejdernes løn. Der tages kontakt til Brugsens Arbejdsgiverforening og 

der sendes et henholdende svar til HK. Der kommer 2. strejkevarsel fra HK. 

1948: Skal foreningen søge spiritusbevilling til salg af stærke drikke?  46 stemmer for  43 imod. 

1948: Ansøgning til politimesteren om handel med stærke drikke kan ikke imødekommes. 

1950: Medlemsaften for medlemmer, kunder og deres damer. 

1955: Regnskabsåret omlægges til skæring 1. oktober. 23. oktober 1955 generalforsamling - første gang på 

dette tidspunkt. Senere går man igen tilbage til generalforsamling først i det nye år. 

1956: Generalforsamling igen med forslag om salg af stærk øl og vin - 65 stemmer for 11 imod. 

Indtrængende appel om at stå sammen om andelsforeningen. 

1956: Uddeler Kristensen og personale takkes for god betjening.  

1958: Harald Halgaard går af - han takkes af næstformanden for slæbet - de første år havde ikke været 

behagelige. Men nu var brugsforeningen igen godt kørende. 

1960: Man går tilbage til ordinær generalforsamling i februar. Der søges tillægsbevilling til nuværende for 

stærk øl og vin. Nu kan der også sælges spiritus. Vedtages med 28 ja og 15 nej. 
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1974: Brugsen lukkes d. 19. marts, da uddelerparret har sølvbryllup 

1974: Butikken lukkes en uge i sommerferien 1975 

1975: Pga. det gode resultat: ved generalforsamlingen var Brugsen vært ved 2 stk. smørrebrød øl/vand + 

varm kringle til kaffe + småkager. 

1981: Cykelstativer. 1000 kr. i sponsorpenge til TIF. 

 

 

 

 

 
1986: Gode månedstilbud til alle medlemmer fra Brugsen. 

Sange ved arrangementer i Brugsen. 
1945: 23. februar indledes med sangen: Vort hjem du danske jord. 

1947: Generalforsamlingen starter med sangen: Jeg er en simpel bondemand. 

1956:  Der må sælges stærk øl og vin 

 i Brugsen 

1960:  Tillægsbevilling, så der nu også 

 kan sælges spiritus. 
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1948: Generalforsamlingen starter med sangen: På det jævne . 

1950: Som dybest brønd. 

1951: Langt højere bjerge. 

Økonomi og regnskab 

De første år. 

Overskuddet det første år er på 1628,77 kr. Det fordeles blandt medlemmerne med 5% i dividende på deres 

køb af kolonialvarer. 

1921: Overskuddet på 2.582,19 kr. sættes i reservefond. Overskuddet sættes ofte i reservefond og 

udbetales efterfølgende om 3 - 4 år afhængig af, hvordan udviklingen har været. 

1922: Der udbetales 2% i dividende.  

Det store problem: udestående fordringer. 

Det går udmærket med økonomien de første år med overskud, men allerede i 1922 kommer det problem, 

som rider Brugsen som en mare i  mange år, indtil man går over til kontant betaling.  

Problemet var henstand, udestående fordringer og afskrivninger. 

 

 

 

Dengang blev alt skrevet i kontrabogen, og regningen samlet for en periode. Regningen skulle gerne være 

betalt efter ca. en måneds henstand. Men det kneb åbenbart for mange at få regningen i Brugsen betalt. 

Gang på gang klager bestyrelsen over al for lang henstand med betaling og for store udestående fordringer. 

Det giver i mange år et stort ekstra arbejde for bestyrelsen, som mødes en gang om måneden for at gå 

bøgerne igennem, for at følge de skyldige konti og tilskrive dem renter. Der opfordres gang på gang til at få 

regningerne betalt og der skrives rykkerbreve og straffes med rentetilskrivning. 

1922: Stort besvær med henstand for betaling, at man ikke betaler kontant, men får skrevet. Stort besvær 

med rentetilskrivning. 

De små brugser store problem indtil man 

gik over til kontantbetaling i 1960'erne. 

Megen energi og tid gik for bestyrelse og 

uddeler med de udestående fordringer. 

De to parter hæftede hver med 

halvdelen af ikke betalte regninger. 
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1925: Opgørelse af varelager 5. jan. Hvert år mødes bestyrelsen i  Brugsen for at gøre varelageret op, såvel 

kolonialvarer som grovvarer. 

1925: Bestyrelsen skal hver måned påskrive rente for gæld på medlemmernes konto og evt. udelukke nogle 

fra yderligere indkøb før gælden er nedbragt. 

1925: 6 % i dividende 

1925: Ved kreditgivning til medlemmer deles tabet mellem uddeler og foreningen.  

1928: Stadig problemer med at krasse penge ind fra medlemmer som skylder. Afdragsordninger, 

rentetilskrivninger. Påbud og trusler. 

1929: Dividende på 7%  

1929: Bestyrelsen mødes fortsat 1 gang pr. måned for at påskrive renter. 

 

Det var et stort arbejde at være i bestyrelsen. Man fulgte økonomien tæt. Sammen med regnskabsføreren. 

Man var meget inde over indkøb af varer, og regnskabsføreren sørgede for at regningen blev betalt. 

Optælling af varelager. 

1930: Bestyrelsen møder kl. 9 til den årlige optælling og opvejning af lager, alle bestyrelsesmedlemmer var 

mødt 3. januar. Lageret blev opgjort til 26.164 kr. og 67 ører. 

1949: Gennem alle år opgørelse af varelager først i januar - generalforsamling i februar 

1930: P. Nielsen stadig regnskabfører for 450 kr. Omsætning i 1929: 267.317 kr. 

Tab på gæld. 

1931: 3 medlemmers gæld på i alt 962,80 kr. afskrives. Når gæld måtte afskrives deltes tabet ligeligt mellem 

Brugsen og Uddeleren. 

1931: Der skal udsendes frøbestillingslister - men kun til de medlemmer, som formanden og uddeleren ikke 

mente der var så stor risiko ved. Ikke alle kunne få lov at bestille frø gennem Brugsen. Medlemmets 

økonomi blev vejet før, han fik lov at bestille frø. 

1932: Der afskrives tab for 1687,31 kr. Foreningen tager den ene halvdel, uddeleren den anden. 

1946: Bestyrelsen mødes fortsat regelmæssigt for at påskrive renter 

1948: Som sædvanlig advarer formanden mod at man ikke skylder for meget og får gælden bragt ned.  

1948: Udestående stadig stigende - omsætning i 1948 på 553.000 kr. 

Stadig problemer med gamle saldo - regninger udsendes - nogle går til sagfører. 

 

For at få folk til at betale: 
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1950: Omsætning 1. halvår 350.000 kr. - 424 tons foderstoffer og gødning. 

 

1951: Uddeleren skal aflønnes efter mønster-kontraktens tariffer. - 1951: september - ekstraordinær 

generalforsamling pga. meget store udestående fordringer. 

1951: Negativ bilregnskab på 2.000 kr. 

1953: Bestyrelsen skal stadig følge op på medlemmernes konti og påskrive renter og hjælpe uddeleren med 

indkøb udenfor FDB. 

1956: Udestående fordringer på 56.068 heraf manglende betaling for markfrø på 11.000 kr. De udestående 

fordringer udgør o. 12½ % af årsomsætningen på 454.839.Dividende nu på 4%. 

1957: 4% i kontantrabat. Ny kontrakt med uddeleren, som nu også overtager vareturen for 100 kr. pr uge. 

1962: Igen problem med udestående fordringer 

1963: Der drøftes overgang til kontant betaling, Skal ske fra 1. marts - nyt kasseapparat med 

kontantrabat. 

Bankforbindelse. 

1919: For i starten at have penge at arbejde med optages en kassekredit på 12.000 kr. i Holstebro 

Landmandsbank. 

1924: Kassekreditten flyttes fra Holstebro Landmandsbank til Holstebro Bank, den forhøjes samtidig fra 

12.000 kr. til 20.000 kr. 

1953: Kassekreditten i Holstebro Bank skal ombyttes med lån fra Andelsbanken. 3. pengeinstitut Brugsen 

entreer med. 
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1982: Uddeler Erik Nørgaard vil skifte Andelsbanken ud med SDS Tvis. 

 

Omsætning. 

 

Omsætning i 1952: 850.491. Omsætningen når et toppunkt her i 1952. De næste år kommer et markant 

fald, som skyldes at grovvarer nu ikke længere sælges gennem Brugsen. Det skyldes også den voldsomme 

uro ved skift i uddelere i 1953 og 1954. I kølvandet på uroen meldte mange store kunder sig ud af 

Brugsforeningen. 

 

 

1961:Omsætning på 568.443 kr. 

1969: mindre nedgang i omsætning 771.245 - nedgang på 3,8% - kaffe ned med 25%. 

1973: omsætningen er steget med 7% men priserne er samtidig steget med 8%. Men første gang er man 

over 1 mill. 1.046.178. 
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Omsætning i Brugsen fra 1954 - 1971 



59 
 

 

1974: 1.299.329 en stigning på 22% - priserne er samtidig steget 12%. 

1975: 1.504.389 - meget tilfredsstillende resultat - diskuterer at udvide butikken. 

1976: 1.804.863 fremgang på 21%. 

1977: 2.227.000 kr. i omsætning 190 medlemmer + 39 i det forløbne år. 

1978: 210 medlemmer - nyt toilet i bagrum - krav fra sundhedsmyndigheder 

1979: Uddelerparret har 25 års jubilæum d. 1. marts - gave: en gulvvase til 700 kr 

 

 1979: Stagnation i omsætning - faktisk lille tilbagegange - er det den nye unge købmand Freddy Knudsen 

som har taget omsætning fra Brugsen??? 

Svage regnskabsår 1980 - 81 - 82. 

Kassekreditten forhøjes fra 20.000 kr. til 100.000. Pantebrev i ejendommen som sikkerhed. 

Skiftet fra Shell olie til OK olie. 

1981: Der skal optages lån på 130.000 kr. 

1981: Kan der spares på omkostninger til personale - skal give besparelse på ca. 2.000 kr. pr måned 

Pludselig fra 1980 går det nedad. Uddelerskiftet har kostet. 

1981: Underskud på 39.000 kr. for 1980.  

1982: generalforsamling i marts - underskud for 1981. Forklares med: Store investeringer. 

1. Øgede reklameudgifter. 

2. Øget konkurrence fra Holstebro. 

3. Ekstra omkostninger til feriepenge. 

4. Høje energiomkostninger. 

 

Nødvendig med ændring i 1982 - 4 poster skal skæres ned: 

1. Nedskrivninger skal reduceres. 

2. Salgsrabatter nedsættes. 
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3. Spares på dekoration og reklame. 

4. Kontor og forretningsudgifter skal reduceres. 

Der forventes et underskud i 82/83 på 20.000 kr. 

Økonomien kommer atter på fode fra 1983 - 1986. 

1983: Regnskabet har været tilfredsstillende for 1982. Igen fremgang - analyse fra FDB viser at Tvis brugs er 

levedygtig 

      

Tilfredshed, omsætningsfremgang og mindre 

overskud for 1983 og 1984. 

Ordstyreren konstaterer, at de mindre brugser 

klarer sig godt. 
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Svage år fra 1987 frem til lukningen i 1992. 

1987:  Der konstateres tilbagegang i omsætning. Der er et underskud for 1986 som forklares med 

investeringer og forbedringer.  

1987:Der drøftes muligheder på generalforsamlingen. Skal man have en decideret grøntafdeling? Var frisk 

bagerbrød en mulighed? Er mælk fra Kløvermælk billigere? 

1988: Et mindre underskud. Hård konkurrence fra Holstebro. 240 medlemmer - men omsætningen er svær 

at holde siger uddeleren 

1988: Bestyrelsen ønsker frisk kød fra slagter fra Ahler. Merrild kaffe i butikken - megadebat om 

besparelser - personaleudgifter springer i øjet. 

I nødens stund svigter den fælles FDB solidaritet. Man går selv på indkøb udenfor FDB med kød fra Ahler og 

Merrild kaffen. Man svigter Cirkel kaffen. 

Nu vil man købe varer, hvor de er billigst og se stort på foreningens vedtægter om så vidt muligt at købe 

varerne ind gennem FDB 
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1989: Butikken malet, tyverialarm, ostekøler, frisk kød, aktivitetsdag, sparekassens indtog, mindre 

omsætning i 1988 med underskud på 50.000 kr. Underskud specielt for de sidste uger af 1988 pga. 

svigtende omsætning. 

1990: 40.000 i underskud i 1989 

1991: Omsætningsstigning i 1990 på 8% - men stadig underskud. 

1992: Underskuddet i 1991 det største nogensinde 

Forslag om at lade bus køre rundt i oplandet for at samle pensionister og ældre op for at handle i Brugsen 

Kasseapparatet udskiftet 

1992: Erling Kristensen formand - brugsforeningens sidste formand. 
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April 1992 

2. maj reception for Stinne 

Brugsen lukker. 
1992: Regnskabet for juni og juli viser meget vigende omsætning - en  drastisk ændring - Der er ikke 

længere basis for at drive Brugsen 

Extraordinær generalforsamling - 21 for nedlæggelse 9 imod. 

2. extraordinære generalforsamling  25 for nedlæggelse 5 imod. 
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Den sidste bestyrelse. 
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Eftertanker. 
Efter 73 år blev Brugsen i Tvis et offer for udviklingen. Brugsen var med stor entusiasme for 

andelsbevægelsen startet lige efter 1. verdenskrig i 1919. Sammenholdet var stort i starten. Med 

begejstring tog de første bestyrelsen fat på arbejdet - og bestyrelserne var meget på arbejde især de første 

30 år, hvor de var inde omkring alt vedrørende Brugsen. Det gjaldt både indkøb og regnskab. Uddeleren var 

de første år kun en lejet person, som ikke var betroet den overordnede styring. 

Ved 25 års jubilæet i 1944 tales meget om de fælles værdier, om sammenhold og om andelsbevægelsen. 

Talerne håber meget at disse værdier kan overføres til kommende slægter. 

De fælles værdier slår for alvor revner 9 år efter, da det kommer til et ødelæggende opgør i medlemsskaren 

om besættelsen af uddelerposten. En helt ny bestyrelse tager fat og få efterhånden igen Brugsen i god 

gænge. 

Mens udestående fordringer er det store problem indtil 1960 er fastholdelse af gamle og tiltrækning af nye 

kunder det store problem fra 1970, hvor reklamer og markedsføring er et stort emne for bestyrelsen og 

uddeleren. 
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Ved ansættelsen af en ny uddeler i 1980 slås på at Brugsen i Tvis er en sikker bevaringsbutik i et 

udviklingsområde. Der kommer også udmærkede år i midten af 1980'erne men pludselig går det stærkt 

nedad med omsætningen. Brugsen dage var talte i 1992. 

Medlemmerne var i mange år med rette stolte af deres butik. Demokrati, bestyrelse, uddeler og 

medarbejdere  kan være en besværlig styreform i forhold til en købmandsbutik, hvor kun købmanden 

bestemmer og har ansvaret. De fælles værdier bar igennem i mange år, men efterhånden svigtede 

brugsidealerne. Man begyndte af købe ind udenfor FDB's indkøbsforeninger og kundeloyaliteten svigtede. 

Brugsen efter 1992 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billeder af den nedlagte Tvis Brugs juli 2013. 

 

 

1993: Bygningerne efter den nedlagte brugs 

købes af murermester Bent Bjerregaard. Der 

indrettes to lejligheder i privatbeboelsen. 

1998: Ejendommen overtages af Steen 

Kallesøe. Bruges som lager. 

2013: Menighedsrådet køber bygningerne. Skal 

nedrives i 2014 for at give plads til det nye 

kirkecenter. 
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Brugsen set fra gården i 2013 

 

Set fra Hingebjergvej. 

Indgangen blev flyttet 

hertil i 1981. 
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Kilder: 

Brugsens historie. 
1. Holstebro Lokalarkiv: Bestyrelsesprotokoller for hele brugsperioden. 

2. Holstebro Lokalarkiv: Avisreferater og billeder - Holstebro Dagblad. 

3. Tvis Bogen 1987 af Jørgen Mejdahl. 

4. Edel Kristensen: dokumenter og billeder for perioden 1954 - 1980. 

5. Kurt Dyhrberg: dokumenter og billeder. 

6. Holstebro Dagblad: Udklip for perioden 1980 - 1992. 

7. Bent Bak: Fotos fra 2013 

8. http://www.dki-02.dk/tvis/ - Søg efter en grav på Dansk Kirke Index. 

 

 

 

 
 


