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FORORD
Det danske købmandserhverv er i tidens løb blevet forsynet med en 

række, hver for sig gode håndbøger og publikationer om rent praktiske 
handelsproblemer, men der har indtil dato været savnet et opslagsværk, 
der giver en samlet registrering af dansk kolonialhandel, en gros og en 
detail, samt af de dele af konsumvareindustrien, der har berøring med er
hvervet, og af den offentlige administration, som købmandsstanden kommer 
i kontakt med i det daglige arbejde.

Med udgivelsen af »Dansk Købmandsstand« er der skabt en pålidelig 
faglig og biografisk håndbog om den frie købmandsstand — dens forhold 
og personer.

Afsnittet om administrationen, institutioner og organisationer er udar
bejdet af de pågældende organer selv, således at man trygt kan bygge på 
de oplysninger, der bringes her.

Det har været redaktionens mål at medtage så mange led af købmands
erhvervets offentlige liv som overhovedet muligt udover de af offentlig
heden alment kendte institutioner og organisationer. Tanken med dette 
afsnit er ikke alene at gøre opmærksom på de enkelte leds eksistens, men 
også at registrere, hvor de forskellige funktioners opgaver begynder, og 
hvor de hører op.

Som så meget andet i vort samfundsliv befinder købmandserhvervet sig 
nu i en periode, hvor meget nyt bygges op; derfor er der også i dette værk 
givet særlige specialister lejlighed til at redegøre for den udvikling, der i 
vor tid sker indenfor erhvervets rent praktiske områder.

»Dansk Købmandsstand«s hovedafsnit er imidlertid registrering af de 
enkeltpersoner, der kulturelt, administrativt eller økonomisk udøver en 
ansvarlig gerning med tilknytning til erhvervet.

Vedrørende retningslinierne for redaktionen af dette afsnit henvises til 
side 329.

Foruden at være en håndbog er »Dansk Købmandsstand« et historisk 
værk. Man har heri et overblik over dansk købmandsstand i en periode, 
da meget gammelt falder og nyt bygges op. Der redegøres for både det



gamle og det nye, og man præsenteres for et stort antal personer, som med
virkede i den periode, der vel bedst er karakteriseret ved, at begrebet 
»Den frie købmand« opstod. Man ser en købmandsstand i Danmark be
vidst og håndfast værne det gamle købmandserhverv mod angreb fra mange 
sider.

Vi, der lever midt i denne epoke, er ikke i stand til at se den klart, dertil 
er den os for nær inde på livet. Men vi har en pligt til at fæstne på papir, 
hvad der sker, og vi bør også i videst muligt omfang give eftertiden mu
lighed for at få noget at vide om vor tids personer indenfor købmands
standen; thi »ilde står det til med et folk eller en stand, der ikke agter sin 
egen historie optegnelse værd«.

Man kan undertiden høre fremhævet, at et værk som »Dansk Købmands
stand« hurtigt forældes. Dette er ikke rigtigt. Afsnittet om institutioner og 
organisationer vil være aktuelt langt frem i tiden, for på dette område er 
en fast opbygning i vore dage tilendebragt. Væsentlige ændringer vil næppe 
kunne ske.

Det biografiske afsnit kan ikke være så langvarigt aktuelt; men kan man 
hævde, at det forældes? Fremtidens historikere vil ikke erkende forældelse. 
Og hvad med kommende tiders købmandsslægter? Vil de finde det forældet, 
at de kan se og læse om en købmand i slægten fra midten af det 20. år
hundrede?

Redaktionen retter en tak til alle myndigheder, institutioner og organi
sationer for den beredvillige hjælp, der er vist under arbejdet på at skabe 
en pålidelig håndbog om den danske købmandsstand.



KØBMÆ ND FRA V IK IN G E T ID  T IL  M A S K IN A LD E R  
Af arkivar, mag. art. Vagn Dyb dahi.

En købmandsstand bliver til.
Omkring 960 besøgte en arabisk købmand fra Spanien Nordens måske 

største handelsstad; det var Hedeby nær vor tids Slesvig. Sit indtryk af 
byen har han nedfældet i følgende sætninger: »Den er en meget stor by 
ved verdenshavets yderste bred. Dens indbyggere er tilbedere af Sirius, 
bortset fra et lille antal, som er kristne og har en kirke. De fejrer en fest, 
hvorved de alle kommer sammen for at ære Gud og spise og drikke. Den, 
der slagter et offerdyr, rejser foran sit hus pæle og hænger offerdyret op der
på, hvadenten det er en okse eller en vædder, en gedebuk eller et svin, 
for at folk kan vide, at han ofrer til ære for sin gud. Byen er fattig, dens 
beboeres hovedernæring er fisk, hvoraf de har masser. Nyfødte børn kastes 
i havet for at spare omkostningerne ved deres opfødelse; kvinden har ret 
til at forlange skilsmisse, når hun vil. Aldrig har jeg hørt en hæsligere 
sang end slesvigernes, den ligner hundegøen.«

Det er ikke noget imponerende indtryk af handelsstaden, denne spanske 
araber har meddelt os. Det primitive folk, den civiliserede sydeuropæer 
mødte, var da også kun knebent trådt i forbindelse med tidens herskende 
kultur, men netop omkring denne tid begyndte en handel at udvikle sig i 
Danmark.

Handelen har som forudsætning en teknisk udvikling. I det helt primi
tive samfund er det økonomiske liv begrænset til familien eller slægten. 
Familiens medlemmer samler frugter, høster det lidet korn, man dyrker, 
de går på jagt, og når disse udadvendte sysler er slut, forf ærdiger man de 
nødvendige redskaber. Før handelen har vi dog håndværket, der tidligt 
skilte sig ud som et særligt erhverv. Dets udøvere samlede sig om at frem
stille smykker og redskaber, som de leverede til andre mod til gengæld at 
modtage de varer, der var nødvendige for at tilfredsstille livets krav. En 
handel er dermed ved at komme i gang, men set med vore øjne mangler 
købmanden, det er producent, der mødes med producent for at udveksle 
frembringelser. På den tid, hvor araberen besøgte Hedeby, er købmanden 
imidlertid ved at træde frem i nordisk og dansk historie.
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Købmanden træffer vi i forbindelse med vikingetogene. De danske bøn
der, som i det 10. århundrede stod ud på vikingefærd, havde ikke just vold 
og drab som fornemste mål, de ville tilfredsstille deres eventyrtrang, og 
de ville komme tilbage med rigdomme. Nok lå det dem ikke fjernt at 
plyndre i de velstående vesteuropæiske stæder, men de ville sikkert også 
handle. I tidens vikingegrave finder vi sammen sværdet og skålvægten. Om 
bord på skibet havde vikingerne en last af de danske produkter, man 
efterspurgte i udlandet, navnlig var det pelsværk og voks. Med sig hjem 
fra sommerens togter bragte man redskaber, klæder og smykker, som atter 
kunne gives i bytte for den bofaste befolknings produkter, mellemleddet
— købmanden — er ved at blive til.

På samme tid træffer vi for første gang mænd, hvis egentlige livsgerning 
det er at handle. Det er, som så ofte senere, fremmede, der slår sig ned i 
Danmark. I de små, meget små bysamfund, der spirer frem, er købmanden 
fra Frisland den toneangivende. Ribe, ved vi, var handelsby på denne tid, 
og enkelte andre af vore købstæder nævnes. Her kom da til friseren den 
bofaste befolkning med deres produkter, og købmanden gav igen af det 
mere fremskredne Europas varer. Købmandens skib havde hentet dem 
hjem. Det hele var ganske spredt og endnu i et par århundreder vedblev 
Danmark at være et næsten rent bondesamfund, først med Valdemarernes 
storhedstid når byerne frem til at have nogen betydning.

I tiden efter 1150 trængte den europæiske handel frem til Tysklands 
Østersøkyst. Efter den tids forhold fremstod her store bysamfund med 
Lybæk som det største og som den by, der navnlig fik betydning for Dan
mark. Gennem de tyske Østersøbyer kom det danske samfund i nær be
røring med verdensmarkedet, der stod som aftager af det danske korn. 
Rundt om ved kysterne opstod en lang række af de købstæder, vi kender 
i dag. Her modtog landets egne købmænd de varer, som landbruget frem
bragte, og ad søvejen blev de bragt til Tyskland. Ofte var det dog tyske 
købmænd, der i en kortere tid slog sig ned for at gøre indkøb. Den vok
sende efterspørgsel efter vore produkter gav muligheder for, at den mere 
velstående del af befolkningen nu kunne tillade sig at bruge de uden
landske luksusartikler, og dermed opstod et behov for, at købmændene 
havde varer på lager. I omsætningen begyndte pengene nu også at gøre 
sig gældende, men først efter Napoleonskrigene — mere end 600 år senere
— kan man sige, at pengene er slået igennem i handelen.

Af overvældende betydning for Danmarks økonomi var på denne tid 
også sildefangsten i Øresund. Ved sundets kyster opstod store markeder, 
hvor befolkningen fangede sild og saltede den ned for at sælge den til nord
tyske købmænd, som solgte den videre ud i Europa. På disse sildemarkeder
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omsattes varer i betydelig mængde — mange mennesker mødtes her, og 
danske og tyske købmænd opslog deres boder for at falbyde varer.

Sildemarkederne var sæsonbestemte, det har livet i byerne sikkert også 
været, kulminerende ved høst og ved højtider. Købmændene havde da også 
andet at se til end handelen, de fleste har sikkert ved siden af været land
brugere, og det vedblev at være skik i lang tid fremover. Stort har antallet 
af købmænd heller ikke været. I hele Danmark boede på den tid måske 
600.000 mennesker, og de mange nye købstæder svarede i størrelse stort 
set kun til vor tids større landsbyer. Trods de små forhold skimtes dog 
allerede regler for handelens udøvelse: fremmede købmænd måtte ikke 
handle uden kongens tilladelse, og handelen var henlagt til byernes torve. 
I denne tid viser sig også de første spor af fremtidens handelsorganisationer, 
det var gilderne. De går nok tilbage til hedenske offerselskaber, som blev 
fortsat i kristen form, og i deres ældste historie opfyldte de væsentligst en 
social funktion. I livets forskellige forhold støttede gildebrødrene hinan
den, snart blev gilderne imidlertid sammensat af mænd med fælles erhverv 
og dermed begynder de at få en erhvervspolitisk betydning.

Valdemarstidens opblomstring blev ikke af lang varighed. Tiden efter 
var ikke gunstig for udviklingen af en selvstændig dansk handel. I de lave, 
etetages købmandshuse af træ kunne nok drives småhandel, men de store 
opkøb blev foretaget af fremmede købmænd, som kom til byen på gennem
rejse. Nogen ændring i disse forhold kom først omkring 1400. De tyske 
stæder svækkedes efterhånden, og tyske købmænd slog sig ned i de danske 
byer. Med denne tilvækst skabtes betingelserne for en større, selvstændig 
handel i købstæderne. Af politiske grunde støttede kongerne disse mulig
heder, og en række bestemmelser søgte at udelukke fremmede opkøbere. 
Det blev dem forbudt at drive landhandel og selv i købstaden kunne de 
ikke træde i direkte forbindelse med bønderne: al handel skulle gå gennem 
de bofaste borgere. En fremmed måtte ikke sælge klæde i alenmål, kun i 
hele stykker, og øl måtte han kun sælge i tønder; han måtte heller ikke 
opslå nogen bod, men skulle handle fra sit herberg. Ved markedstide var 
den fremmede friere stillet, men den lokale handelsstand arbejdede til en
hver tid på at begrænse hans rettigheder.

I det hele taget bliver middelalderen indledning til en periode med 
meget stærk konkurrencebegrænsning. I årene efter 1400 får gilderne mere 
og mere præg af at være købmandslav, her mødtes man under selskabelige 
former for at drøfte byens anliggender, købmandsklassen var den herskende 
i tidens købstæder. Man mødtes imidlertid også for at stive hverandre ånde
ligt af. Det samfundssyn, som prægede købmændene, havde det stabile 
samfund som ideal; der skulle være plads til alle, man skulle blive i det
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erhverv, hvor man var født. Konkurrence mellem købmændene var ufin: 
det to mænd kan leve af, skal een ikke bemægtige sig. Det stillestående 
samfund kunne så meget lettere gøres til ideal, som befolkningstallet i de 
kommende århundreder forblev uændret; da det tog til at stige i det 19. 
århundrede, ændrede synet på konkurrencen sig også.

Middelalderens købmand var ikke detailhandler. Solgte han end varer i 
det små, så var dette dog ikke det væsentlige for ham: han afsatte landets 
produkter, købte råvarer hjem til håndværkerne og luksus ting til adelen. 
Den jævne befolkning fik sit behov dækket ved køb på markederne, hvor 
rejsende købmænd opslog deres boder. I det små blev der også handlet 
ulovligt ude på landet, når den vandrende kræmmer kom til gårde. Efter
hånden udformedes et fast handelssystem båret oppe af den hjemlige køb
mandsstand.

Politisk blev Hansestæderne nedkæmpet i tiden efter 1500, men økono
misk vedblev de tyske byer at øve en ikke ringe indflydelse på dansk han
del. Det skete imidlertid nu i konkurrence med hollænderne, der efter
hånden formidlede en stor del af landbrugseksporten. Omvæltningen blev 
fulgt af en storslået lovgivning om handelens forhold. Den er indledningen 
til en periode, der varer til omkring 1860 og rummer spirerne til den frem
tidige butikshandel.

I  laug og under enevælde.
Årtierne efter 1500 bragte store omvæltninger i det danske samfund; 

reformationen betød et åndeligt brud, og borgerkrig var gået forud. Ude 
i Europa var disse år også indledningen til en epoke, en ny verden blev 
kendt gennem de store opdagelsesrejser, og dette fik indgribende følger 
for handelens udvikling og byernes fremvækst. Nye lande blev de ledende 
i verdenshandelen. De danske byers udvikling fremmedes ved heldige 
konjunkturer, og snart tog danske købmænd i stigende tal del i uden
rigshandelen. For århundreder blev købmandens skæbne knyttet til land
brugets kår. Det, han kunne byde udlandet, var korn, stude og heste. Kom 
der misvækst eller kvægpest, da havde han ikke noget at bringe på mar
kedet; ønskede man i de fremmede lande at beskytte eget landbrug, da 
kunne købmanden ikke sælge.

Rammerne for byernes handel var allerede udformede i middelalderen 
gennem sædvane og regeringsforanstaltninger, nu søgte man at forene dem 
i en enkelt lov. 1521 udkom Christian IPs bylov, som både samlede den 
eksisterende handelslovgivning og udbyggede den yderligere i borgernes 
gunst. Det var ikke længe, loven stod uændret, men selv om adelsmæn- 
dene atter fik lov at drive handel i en vis udstrækning, så blev hoved-
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bestemmelserne dog uændrede indtil næringsloven af 1857. Lovens prin
cip var, at handelen skulle koncentreres hos købmændene i København og 
købstæderne.

Købmændene blev fra nu af en skarpt afgrænset samfundsgruppe. 
Rundt i byerne oprettede man købmandslaug, hvis væsentligste opgave 
var at kontrollere konkurrencen. For århundreder blev det nu sådan, 
at læretid med afsluttende eksamen gik før svendeårene, og disse igen før 
man kunne etablere sig. Tilgangen til handelen blev dermed reguleret, 
og selv om der ikke sjældent blev gjort undtagelser fra lovens bestemmel
ser, så udviklede der sig dog et system, hvor i mange tilfælde søn fulgte 
fader og ofte giftede sig med en datter fra et andet købmandshus. En 
række handelsslægter opstod; den store handel blev domineret af disse 
slægter, og fra dem udgik også bystyrets mænd. Det er stadig handelen 
en gros, som optager danske købmænd, den jævne detailhandler træder 
dog efterhånden ind i danske handelshistorie, først i København.

Det er provinsens storhandel, som i de første 150 år efter 1500 skaber 
de store købmandsgårde. Mange af de danske byers huse i svært bin
dingsværk er fra denne periode. Eksport af landbrugets produkter og 
hjemførsel af salt, vin og klæde på egne skibe gav rigdom til huse; selv
bevidst, kendt med verden uden for kongens riger og med smag for luksus, 
således fremtræder tidens købmand for os, men vi kender ham også som 
en mand, der kunne smøge det fornemme af sig for i rask håndgemæng 
at ordne et forretningsmellemværende. Sådan var netop til eksempel Jens 
Bang i Ålborg, der 1623—24 opførte det stenhus, som har bevaret hans 
navn for eftertiden.

Christian IV’s ulykkelige krige og de dårlige konjunkturer slog den 
blomstrende handel ned. Der var stadig handel, men den gav ikke den 
rigdom som før. Provinshandelen var slået ud for lang tid, medens man 
fra statens side førte en politik, der i det mindste skulle sikre København 
en udenrigshandel.

Bestræbelserne bar frugt. I tiden fra 1750 tog hovedstadens handel 
stadig til. De store handelsnationer var i krig, medens Danmark var neu
tral, og i ly af Dannebrog sejlede de københavnske storkøbmænds skibe 
sjældne varer hjem til videresalg både i Danmark og i andre lande. En 
ny type træder frem i dansk handel, handelsfyrsten, med vinterpalæ i Kø
benhavn og med herregård på landet, en samfundsborger højt på den so
ciale rangstige. Denne udvikling satte sit præg på landets hovedstad; ikke 
blot steg folketallet, men erhvervslivet som helhed udvikledes. På den 
tid kommer butikken også ind i bybilledet, ikke med store ruder, nej, det 
var vinduesskodderne, der tiltrak opmærksomheden. Når de var slået op
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om dagen, da prangede indersiderne med billeder af de varer, der var til 
salg; men ville man købe, da måtte man op ad trappen, og ind i gangen 
for at finde »butiksdøren«, den direkte indgang fra gaden kendtes ikke.

Endnu var det i mange tilfælde håndværkeren, som solgte sine egne 
produkter, men den rene handel havde også sine butikker. Butikshande
len fremtrådte organiseret i laug, hvis medlemmer kun måtte handle med 
visse afgrænsede varegrupper. Der var vintappernes laug, hvis medlemmer 
i reglen også var værtshusholdere. Manufakturvarerne var forbeholdt med
lemmerne af silke- og klædekræmmerlauget, et betydeligt medlemstal 
havde urtekræmmer- og sukkerbagerlauget. De grove varer blev forhand
let af hørkræmmerne, og de spændte over så forskellige varer som hør, 
hamp, jern, tjære, tran, salt, saltet kød og fisk, kakkelovne og kul. Yngst 
af laugene var isenkræmmernes. Den store handels udøvere var siden 1742 
organiserede i Grosserer-Societetet. Laugene nød statsmagtens bevågenhed, 
og deres oldermænd blev taget med på råd, når erhvervspolitiske foran
staltninger skulle gennemføres, i sig selv et vidnesbyrd om den udvikling, 
den københavnske handel havde gennemgået.

Ude i købstæderne døde handelen vel ikke ud, men en fremgang som 
i København var der ikke tale om. Enkelte købmænd klarede sig godt som 
opkøbere for de store eksportører, men ellers bredte stilstanden sig og 
med den misnøjen med hovedstadens forrettigheder. Hos Holberg kan vi 
træffe diskussioner om forholdet mellem provins og København, og tidens 
økonomer skildrede provinshandelen i mørke farver. En forfatter rejser 
spørgsmålet, hvoraf borgerne lever, og giver svaTét: »Af krohold. Fra køb
mændene og indtil skoflikkerne er det hele borgerskabets bedste næring. 
— Når alle folk i en by holder kroer, hvem drikker da deres øl og bræn
devin? — De drikker selv en god del deraf. — Hvad de ikke fortærer selv, 
det fortærer bønderne i de omliggende landsbyer, og dette er det fornem
ste købmandsskab, hvoraf købstaden lever. Når man tog den handel bort, 
blev alle borgerne bønder, og usle bønder; thi deres avling er ikke stor.«

Tiden ned mod år 1800 var provinskøbmandens dårlige tid. Selv om 
tidens mange klager vel nok overdriver, indeholder de dog også megen 
sandhed. Den typiske købmand havde landbrug som det sikre økonomiske 
rygstød, derudover købte han landbrugsprodukter til videresalg og for
synede bønderne og borgerne med kolonial- og grovevarer, handel en de
tail og en gros var forenet i samme gård, men megen var der ikke. Med 
århundredskiftet brød ulykkerne ind over det danske monarki. I 1807 
blev Danmark draget ind i Napoleonskrigene og måtte aflevere flåden 
til England. Forudsætningerne for den københavnske storhandel bristede, 
og det ene handelshus efter det andet fallerede; en kort tid kunne man
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ved dristig smughandel tjene store penge i provinsen, men samfundet 
kunne ikke bære krigens byrder. I 1813 brød møntsystemet sammen i en 
forrygende inflation, året efter fulgte freden, og derefter landbrugskrise. 
Danmark og dansk handel lå lammet hen.

Den første fremgang kom i provinsen. I tiden fra omkring 1830 grund
lægges mange af de købmandsgårde, der endnu huskes i de danske køb
stæder, en del består i dag enten som trælasthandeler eller som store 
detailforretninger, men de indtager ikke mere den plads i bybilledet, som 
de gjorde før 1914. Det, der skabte dem, var de gode vilkår for kornhan
delen, som fulgte efter krisen. Siden blev det smøropkøb til eksport, som 
dannede grundlaget for disse gårde, der en detail handlede med alle va
rer, og som var det faste tilknytningspunkt for oplandets bønder.

Efterhånden vandt Københavns handel atter frem, men provinsens ho
vedforbindelse var nu Hamburg. Landbrugseksporten skete for en stor 
del for Hamburgkøbmænds regning, og via Hamburg importerede man 
kolonialvarer og industriprodukter. Efterhånden arbejdede man sig dog 
fri af hansestadens merkantile herredømme. København blev påny hoved
sædet for dansk handel, som nu begyndte at tage den form, vi kender i 
dag. Både i hovedstaden og provinsen dukkede der butik efter butik frem 
i bybilledet, lidt tøvende var man, og de store ruder var endnu sjældne. 
Man gik hos Beauvais i København endog så vidt at skabe en vindues
udstilling af pølser, der hang i røde silkebånd; men da måtte politiet også 
rydde gaden. Detailhandlere etablerer sig også i provinsen — først manu
fakturhandleren. På den tid dukkede også problemer op, som fortsætter til 
vore dage. Lukketiden meldte sig først.

Gennem århundreder indtil efter midten af det 19. århundrede kendte 
man knap til lukketider. Man har vel handlet indtil sengetid. Den J. C. 
Friborg, der i årene fra 1795—1805 var oldermand for urtekræmmerne i 
København, fortæller i sine erindringer om læreårene i 1760’erne i 
København og fortæller også om arbejdstiden. Den dag hen under aften, 
hvor han for første gang kommer til læremesterens bod, kommer husbon
den hjem ved 11-tiden, og først da lukkes boden, og en lukketid mellem 
10x/ 2 og 11 syntes at være normen i Friborgs læretid, medens man har 
åbnet boden mellem klokken 6 og 7 om morgenen. Stor forskel var der 
heller ikke på hellig og søgn. Hveranden søndag fra ni til elleve om for
middagen fik læredrengen fri for at søge gudstjenesten. Der lå hans fri
tid, når man ser bort fra den ene dag om året, hvor han havde helt fri for 
at tage på udflugt til Dyrehaven.

Endnu 80 år senere er der ikke sket ændringer i disse arbejdsforhold. I 
1840’erne var der ganske vist tilløb til, at urtekræmmerne i København
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gennem en frivillig ordning kunne gennemføre 1 O-lukning; men mere end 
en månedstid kunne den ikke opretholdes, så brød enkelte ud, og som 
det så ofte siden viste sig, var den frivillige ordning dermed dødsdømt. 
Erindringer fra tiden fortæller om en arbejdstid i butikkerne fra 5-mor- 
gen om sommeren, 6 om vinteren, til klokken 11 om aftenen. Den lange 
åbningstid har naturligvis ikke svaret til en lige så lang arbejdstid. Rent 
fysisk vil en 17—18 timers arbejde ikke kunne præsteres år ud og år ind 
af unge mænd i voksealderen; vidnesbyrdene taler da også både nu og 
siden om lange stilhedsperioder i morgen-, middags- og aftentimerne, og 
man har vel lov at forestille sig, at drengene — og svendene med — så 
småt blundede ind, når de hen under aften havde tændt lamperne, og 
skruet dem ned på det mindste blus for at spare den kostbare olie.

Netop her i 1840’erne indtraf den første af loven påbudte begrænsning 
i butikstiden. Det var forordningen af 26. marts 1845 om søn- og hellig
dages vedbørlige helligholdelse, der fastsatte lukning af butikkerne på 
søn- og helligdage indtil klokken 4. Visse butikker måtte dog holde åbne 
indtil klokken 9 morgen, nemlig butikker, der handlede med »kød, brød, 
mælk og andre sådanne fornødenheder, som af mange familier daglig må 
anskaffes«. En bestemmelse, der var så vag, at faktisk enhver butik kom 
ind under undtagelsen, og den almindelige opfattelse af lukketiden blev 
da også, at den var fra 9 til 4.

Søndagslukningen har sikkert af mange ældre været følt som et revolu
tionerende skridt; men forude ventede en langt mere indgribende lov
givning.

Under næringsfriheden.
Grundloven af 1849 bestemte, at »alle indskrænkninger i den frie og 

lige adgang til erhverv, som ikke er begrundede i det almene vel, skulle 
harves ved lov«. De nærmere bestemmelser blev udformet i næringsloven 
af 1857, der trådte i kraft i 1862 og betød en fuldstændig nedbrydning 
af det system, der havde været grundlaget siden middelalderen.

Næringsfriheden betød først og fremmest, at købstædernes eneret på 
handel ophørte. Dernæst blev adgangen til at drive handel fri. Ingen 
var mere tvungent medlem af nogen organisation, og ingen skulle mere 
have gennemgået lære- og svendetid, inden han etablerede sig, heller ikke 
skulle der aflægges nogen fagprøve.

Næringsloven blev hverken af håndværkere eller handlende modtaget 
med begejstring, og der skulle ikke gå mange år, før man søgte at få lo
ven ændret. De frivillige organisationer blev nu varetagere af handelsstan-
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dens interesser. Grosserer-Societetet var blevet stående som tvungen or
ganisation for københavnske grosserere; provinsens handel samlede sig i 
handelsforeninger, vore dages handelsstandsforeninger, snart dukkede imid
lertid foreninger op for detailkøbmændene og efterhånden de talrige 
brancheforeninger, et vidnesbyrd om den gennemgribende udspecialise
ring, der skete inden for handelen.

København førte an med specialforretninger, men også i provinsen skød 
den ene forretning op efter den anden. Købmandsgårdene bestod vel sta
dig, men var ikke mere eneherskende. De gamle slægter dominerede byer
nes handelsliv, fra den kreds udgik provinsbankernes ledere, i kommunal
bestyrelserne var de herskende, og de talte på byens vegne dens sag over 
for myndighederne, når jernbaner skulle anlægges, og når borgervellet 
ellers krævede en særlig indsats. I København var det mændene fra stor
handelen, den nye* industri eller bankerne, der talte på erhvervslivets vegne. 
Detailhandlerens position var endnu lidet anerkendt, som det ofte gælder 
en ny samfundsklasse; den nye stand havde også store vanskeligheder at 
kæmpe mod.

I tiden fra omkring forrige århundredes midte til ned mod første ver
denskrig fandt afgørende ændringer sted i befolkningens fordeling efter 
erhverv. I 1855 havde ca. 5 pct. deres erhverv ved handel, i 1901 var tallet 
godt 11 pct. Den stigende arbejdsdeling, det øgede forbrug af udenlandske 
varer og industriprodukter, byernes udvikling og håndværkets tilbagegang 
i forhold til storindustrien hører til de forklaringer, man her nævner i før
ste række. Det er dog ikke alene blomstrende handel, der viser sig, når vi 
ser på de økonomiske forhold, detailhandelen levede under.

I 1913 konstaterede en nationaløkonom, at »der synes i virkeligheden at 
eksistere et handelsproletariat, og dette er navnlig fremkommet i den 
sidste menneskealder, hvor det har været så let at få butikker til leje og 
varer på kredit, og hvor kundekredsen har forandret sig fra en nøjereg
nende håndværkerstand med folk på kost til små letbevægelige arbejder
husholdninger.« Mere eksakt udtrykt fremkommer detailhandelens dårlige 
stilling i indtægtstallene: i 1862 havde af handelens folk 32 pct. under 
1.000 kr. om året, men i 1892 var der — trods den almindelige indtægts
stigning — 40 pct., hvis indtægt lå under denne grænse. Det er tal, som 
dog ikke udelukkende må skyldes en indtægtsnedgang, meget må også 
skyldes fremkomsten af nye former for detailhandel (cigarhandel f. eks.). 
Af ustabiliteten i detailhandelen får man også et indtryk af nogle tal, 
politikeren Gustav Bang offentliggjorde i 1905. Han havde ved hjælp af 
vejviseren for 12 år undersøgt detailhandelen i 16 københavnske gader, 
og det viste sig da, at gennemsnitlig 16 pct. af detailhandlerne ophørte
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hvert år, efter fem års forløb var gennemsnitlig 49 pct. af de på et givet 
tidspunkt eksisterende forretninger forsvundet.

Var detailhandelens stilling således ikke synderlig stabil, blev den ikke 
bedre derved, at detailhandelen dengang var et udpræget nøderhverv. 
Under dårlige konjunkturer var tilgangen af detailhandlerne større end 
ellers. Den arbejdsløse kunne let uden særlige midler begynde en lille 
handel (et forhold, der endnu huskes fra mellemkrigsårene), og butikker 
manglede ikke. Allerede på den tid gjorde det sig gældende, at for hus
ejeren betyder indretningen af butikker i stueetagen en højere værdian
sættelse til lån, hvad enten det drejer sig om en ny eller gammel ejendom. 
Til dette kom så, at huslejekrav er priviligerede fordringer i et konkursbo, 
således at husejeren ikke løb nogen synderlig risiko. Resultatet af disse 
omstændigheder blev, at der ikke var nogen tilbageholdenhed, når det 
gjaldt indretningen af butikslokaler. Tilgangen til detailhandelen var stor 
og overrumplende for datiden, men i øvrigt ikke noget særegent dansk.

Til disse mere almindelige forhold, der prægede detailhandelen, kom 
foruden tidens kriser, som standen måtte dele med andre erhverv: lock
outen i 1899 og Detailhandlerbankens sammenbrud i 1908. Lockouten va
rede i 115 dage og trykkede omsætningen, og vi har forskellige vidnesbyrd 
fra urtekræmmere i arbejderkvarterer, der viser den store kreditgivning, 
de måtte yde. Banken gik under i den store krise; den var begyndt som 
detailhandelens bank, men havde indviklet sig med store byggeprojekter, 
der ikke kunne holde, og dens fald ramte særlig den solide del af detail
handlerstanden, der i vid udstrækning gennem små aktier havde skudt 
kapital ind.

Tilstanden i detailhandelen gav sig også udtryk i den næringspolitiske 
stillingtagen. Da man omkring 1890 diskuterede en revision af nærings
loven fra 1857, formulerede detailhandlerne deres ønsker derhen, at man 
krævede en læretid på fire år for handelslærlinge og en eksamensopgave 
ved læretidens udløb som betingelse for at opnå borgerskab. Man ville 
endvidere have en nøjere kontrol med, at ingen handlende havde flere 
udsalg i samme kommune, også omløben med varer ønskede man under 
stærkere kontrol.

Efterhånden samlede man sine ønsker i kravet om en værnelov. Land
bruget, sagde man, havde i umindelige tider nydt godt af en lovgivning, 
der forhindrede sammenlægning af landbrugsejendomme, på samme måde 
burde detailhandelen beskyttes. Man opskræmtes her først i 90’erne af de 
såkaldte stores-projekter, der støttedes af storhandelen og var vendt mod 
mellemhandelen, en art brugsforening, organiseret som aktieselskab med 
små aktier, hvor aktionærerne kunne købe varerne billigere end i detail-
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handelen. I 1895 indbragtes i Folketinget forgæves forslag om forbud mod 
aktieselskabernes detailhandel, et krav som gang på gang blev rejst i dette 
tiår, hvor også de moderne stormagasiner trængte frem. Handelsforenin
gernes Fællesrepræsentation (i dag De danske Handelsforeningers Fælles
organisation) agiterede mod stormagasiner og varehuse gennem annoncer 
i dagspressen, til dels på grundlag af materiale fra Tyskland, hvor det 
samme problem trængte på. På et diskussionsmøde i Industriforeningen 
i 1898 fremhævede en taler, at stormagasinerne var en uundgåelig og heldig 
følge af den økonomiske udvikling. Detailhandelens talsmand hævdede 
herimod, at handelen såvel som håndværket forudsætter og bunder i et til
lidsforhold, som stormagasinerne aldrig kunne komme i besiddelse af. Og 
samme år sagde fællesrepræsentationens formand: »Betydningen af en op
lyst og selvsikker middelstands bevarelse ligger os alle på sinde som en 
velfærdssag for vort samfund.«

Var der således tale om en overfyldning af detailhandlerstanden, var 
indtjeningsmulighederne svigtende, og var der endelig tale om konkurrence 
fra storvirksomheder, så viste der sig dog ikke tendenser til en almindelig 
priskonkurrence, konkurrencen tog andre former. En priskonkurrence 
havde måske kunnet udlignes ved større omsætning og mere salg i luksus
varer, men den konkurrence i service — udbringning af varer f. eks. — og 
i øget reklame, der blev følgen, ramte især den mindre detailhandler al 
den stund, at den skulle dækkes af en ringe omsætning, og mange var slet 
ikke i stand ,til at forsøge at følge med. Der kan næppe være nogen tvivl 
om, at mange detailhandlere i det hele taget blot etablerede sig for at få 
en ganske jævn indtægt, som de ikke nærede noget ønske eller nogen for
ventning om at forøge, ligesom de heller ikke var i stand til at øve nogen 
indsats i den retning. Det var enker, invalide og ældre mennesker, der tog 
den handel, der kom, og betragtede den som en art understøttelse.

Detailhandlerstandens økonomiske sårbarhed, uvilje mod priskonkur
rence, tilbøjelighed til konkurrence på områder, der er særlig vanskelige 
for den jævne handlende, alt dette betød, at en konkurrence fra storvirk
somheder og fra små desperados, der søgte at slå sig op, måtte rejse be
tydelige problemer for standen. Værst af alt føltes det udbredte tilgifts
system.

Det var i kaffehandelen, at tilgiftsydelsen først rigtig slog igennem. 
Kaffehandleren averterede med, at ved køb af et pund kaffe fik man et 
halvt pund chokolade i tilgift, og snart udvikledes systemet. Det store fler
tal af kaffeforretningerne leverede porcelænsvarer i tilgift, men også læder
varer og totårnet sølv var meget anvendt. Under store annoncer og på 
løbesedler meddelte snart den ene, snart den anden kaffehandler, at i dag
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holdt man tilgiftsfest, eller også var der »dobbeldag«, hvor der blev givet 
dobbelt vægt. I vejviseren kan man se en stående annonce med »gratis 
tilgift til kaffen: ægte kinesisk porcelæn af egen import«, og en kaffehand
ler forærede klaverer til restaurationer, der ville love i nogle år at købe 
kaffen hos ham.

Tilgiftssystemets frembrud i kaffehandelen var ingen tilfældighed. Netop 
ved århundredskiftet grundlagdes de store brænderier i Frihavnen, men 
urtekræmmerne var meget tilbageholdende over for disse nye centralbræn
derier, vante som de var til selv at købe den rå kaffe. Brænderierne gik da 
over til — dette selvfølgelig også af andre grunde — at yde økonomisk 
støtte til oprettelse af en lang række specialforretninger i kaffe; fra 1900 
til 1905 steg tallet af kaffeforretninger i København fra ca. 60 til ca. 150 
— konkurrencen måtte blive hård i denne vare, og for specialforretningerne 
var det om at gøre at forøge omsætningen, selv om det skulle ske med 
mindre fortjenester pr. enhed.

En anden vare, der hurtigt og så godt som samtidig med kaffen kom til 
at spille en betydelig rolle i tilgiftshandelen, var margarinen. — For mar
garinen gjaldt som for kaffen, at der var stor prisforskel mellem de for
skellige kvaliteter, og at avancen var ret god, ligesom der ret hurtigt op
stod et betydeligt antal specialforretninger, vel for en stor del finansieret 
af fabrikker og grossister. Kædeforretningerne var netop gerne kaffe- eller 
margarineudsalg.

Organisationerne tog konkurrencespørgsmålet op, som de allerede flere 
år før århundredskiftet havde interesseret sig for lukketiden. Søndagsluk
ning blev gennemført fra 1904, og i 1908 kom en lukkelov, der påbød 
aftenlukning fra klokken 8, på lørdage klokken 11. Også i kampen mod 
tilgiftssystemet nåede organisationerne målet, en lov indførte fra 1912 for
bud mod tilgift.

Lovgivningen om lukketiden og om tilgift symboliserer de nye organi
sationers magtstilling, man er på vej ind i »Organisations-Danmark«. På 
anden måde er man imidlertid også på vej ind i det Danmark, vi kender 
i dag. Provinsens købmandsgårde var ved at dø ud; de blev i forholdet til 
landbruget afløst af salgs- og indkøbsorganisationerne, af brugsforeninger 
og af de store landkøbmænd. I forholdet til byerne blev de afløst af kolo
nialhandleren og urtekræmmeren, som arvede købmandstitlen, men de 
blev også afløst af en lang række specialforretninger: isenkræmmer, manu
fakturhandler og cigarhandler for at nævne nogle. Den gamle købmand 
selv skiftede titel, han blev grosserer eller direktør. Udviklingen fra vi
kingetid til maskinalder var gennemført.
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Købmænd gennem krig og kriser.
Lukkelov og tilgiftsforbud viste allerede før 1914, at handelens organisa

tioner nu, trods deres ungdom, kunne gøre sig gældende. Tiden fra 1914 
har stillet øgede krav til deres indsats, under indtryk deraf er detailhan
delen som andre erhverv blevet gennemorganiseret, og organisationerne 
er i dag et led i statens styre. Detailhandelen er vokset i betydeligt om
fang, hastigere end befolkningstallet, og i højere grad end før 1914 frem
træder den som en anerkendt stand i samfundet.

Den første verdenskrig fik hurtigt indgribende betydning for det dan
ske samfunds økonomiske forhold. Regeringen skred straks til at gennem
føre prisreguleringer, men prisstigningerne gjorde sig alligevel straks gæl
dende. Med krigens sidste år var rationeringerne uundgåelige, men vare
mængden blev holdt oppe gennem erstatningsvarer, ofte af tvivlsom kva
litet. Indgrebene blev flere og flere, og de føltes knugende, i mange til
fælde overflødige, fordi man var ukendt med krigens vilkår, megen uvilje 
samlede sig til eksempel mod forbudet mod vindues- og reklamebelysning. 
Da man 25 år senere stod over for tilsvarende problemer, var kendskabet 
til den moderne krigs totale karakter mere udbredt, og restriktionerne 
blev lettere anerkendt som den nødvendighed, de var.

Krigsårene og den nærmeste tid derefter betød social og politisk uro, 
for handelsstanden førte det i 1918 til stiftelsen af Erhvervspartiet. Hidtil 
var detailhandelen fortrinsvis søgt til Højre og til Socialdemokratiet, men 
en kreds inden for byerhvervene mente nu, at man ville stå sig bedst ved at 
virke sammen gennem et politisk parti, som udelukkende havde til formål 
at hævde byerhvervenes og mellemstandens interesser. Det viste sig hurtigt, 
at partiet ikke havde levekraft, og efter at have været oppe på 4 mandater 
i Folketinget ophørte det i 1924. Siden da har man foretrukket at søge 
handelens problemer løst gennem organisationerne og de eksisterende 
partier.

Problemerne var ikke ophørt med afviklingen af den 1. verdenskrig. 
Årene 1921-22 bragte et lammende prisfald, og man havde næppe forvun
det følgerne, før verdenskrisen satte ind i 1929. England forlod guldet i 
1931, og med 1932 er vi inde i valutarestriktionerne og fremfor alt inde 
under den knugende arbejdsløshed. Arbejdsløsheden, som den var i 1930- 
erne, vil aldrig blive glemt af den generation, der oplevede den. Dens føl
ger indskrænkede sig ikke til den psykiske og materielle nød hos de mange 
familier, hvor forsørgeren stod ved kontrolstedet, alle samfundsgrupper 
led under den. Tilgangen til detailhandelen var stor i disse år — derfor 
krævede organisationerne også etableringskontrol —, og samtidig var af-
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sanningsmulighederne svigtende. Afbetalingshandelen blomstrede op, og 
butikker i en størrelse og med et udstyr, der hidtil havde været ukendt, 
dukkede op på strøggaderne, på samme tid som det store, alt for store, 
antal små købmænd og mejeriudsalg rundt i beboelseskvartererne havde 
de største vanskeligheder med at klare dagen og vejen.

Organisationerne kunne ikke ændre konjunkturerne, men man søgte at 
afbøde deres værste følger. I første række samlede arbejdet sig om begræns
ning af konkurrencen, og gennem kraftig agitation lykkedes det stort set 
at standse rabatmærkesystemerne og enhedsprisforretningerne, ligesom der 
blev dæmmet op for flerbutikssystemet. Detailhandelens vilkår blev også 
bedrede gennem ændringer i lukkeloven, og før krigsudbruddet 1939 var 
man nået til butikslukning klokken 18, fredag klokken 19 og lørdag klok
ken 20.

Samfundets og handelens problemer skulle imidlertid snart skifte ka
rakter. Den 1. september 1939 brød den nye krig ud, og påny måtte man 
gå ind under en krigstids restriktioner; med Danmarks besættelse i 1940 
rykkede krigen og dens vilkår ind over grænserne. Perioden 1940-45 skabte 
hidtil ukendte forhold og standsede butikshandelens udvikling. Krigens 
afslutning bragte ikke straks nogen ændring af handelsforholdene, men 
da varerne derefter kom igen, kom de med ændrede krav til detailhandelen, 
både i henseende til økonomisk struktur og ydre former; det er arbejdet 
for at opfylde disse krav, der kendetegner dansk detailhandel i dag.
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KO LO NIAL-G RO SSISTERNES FO R HO LD 
Af direktør, cand. polit. Gert Poulsen.

At alt ikke er, som det burde være i denne den bedste af alle tænkelige 
verdener, fremgår af kolonial-grossisternes lod under og efter den anden 
verdenskrig. Under krigen og i årene lige efter døjede grossisterne under 
varemangelen. Ganske vist var der ikke mangel på alle varer, men mangel
varerne satte grænsen for omsætningen, idet de varer, der var rigelighed af, 
solgtes i nogenlunde fast proportion til mangelvarerne. Den enkelte gros
sist, der så mulighederne for en næsten ubegrænset omsætning, hvis han 
blot kunne skaffe de eftertragtede mangelvarer, satte derfor alle kræfter 
ind på at skaffe sig forøgede tildelinger af disse. Da situationen forbød gros
sisten at dokumentere stigende behov for disse gennem omsætningsfor
øgelse, måtte behovet væsentligst dokumenteres over for de bevilgende 
myndigheder ved en udvidelse af kundekredsen.

Dette resulterede i en forøgelse af den enkelte grossists kundekreds, men 
der blev hverken flere detailkøbmænd eller flere varer af den grund. Om
sætningen blev altså hugget op i flere, men mindre ordrer, og den enkelte 
købmand fik flere leverandører, hvorved forbindelsen med tidligere hoved
leverandører blev løsere, hvor den ikke blev spændt.

At forholdene var således, da sælger-markedet afløstes af køber-markedet 
med den deraf følgende konkurrence, må ikke glemmes ved bedømmelsen 
af de vanskeligheder, der mødte de grossister, der begyndte en rationali
sering af sine egne virksomheder, og som gik ind for et effektivere sam
arbejde mellem grossist- og detaillist-leddet.

Foruden de psykologiske vanskeligheder, situationen indebar, gjorde 
også andre faktorer det vanskeligt at disponere ud i fremtiden. Udviklin
gen både med hensyn til priser og omkostninger var højst usikker. Over
gangen til købers marked måtte gøre erhvervslivets folk tilbageholdende, 
og endelig var der tvivl om, i hvilken retning den tekniske udvikling ville 
gå. I andre lande — særlig U.S.A. og Sverige var genstand for observation — 
havde nye distributionsmetoder udviklet sig både inden for en gros- og 
detail-handelen. Hvilke af disse nye metoder egnede sig for danske forhold?
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Avanceklemmen gør sig gældende.
Problemernes mangfoldighed kunne gøre den enkelte ængstelig for at 

handle, men den stigende indbyrdes konkurrence og omkostningernes sta
dige vækst gjorde det snart klart, at vanskelighederne måtte løses. Man har 
et udtryk for avanceklemmen i den statistik, som Dansk Provins Kolonial 
Grossist Forening har ført på grundlag af indberetninger fra et antal virk
somheder inden for medlemskredsen.

I procent af omsætningen i l l  virksomheder udgjorde henholdsvis brutto
avancen, omkostningerne og netto-avancen gennemsnitligt:

Gennemsnitlig
brutto-avance

Gennemsnitlig
omkostninger

Gennemsnitlig
netto-avance

1939 11,30 8,42 2,88
1940 11,31 8,42 2,89
1941 10,74 8,07 2,67
1942 10,54 8,07 2.47
1943 10,69 8,51 2,18
1944 10,34 8,53 1,81
1948 9,64 8,45 1,19
1949 9,60 8,02 1,58
1950 9,53 7,84 1,69
1951 9,81 7,75 2,06
1952 8,85 7,43 1,42
1953 8,31 6,99 1,32

Som man ser, ligger den driftsmæssige avance før krigen og under de 
første år af den på et højere niveau end på noget senere tidspunkt. I 1943 
og 1944 sætter maksimalpriserne begrænsninger for avancen. Desværre 
mangler årene 1945 til 1947 i statistikken, men da denne genoptages for 
1948, er den gennemsnitlige brutto-avance stærkt reduceret og reduceres 
yderligere. De gennemsnitlige omkostninger er ikke faldet tilsvarende, men 
ligger procentvis på samme højde som før krigen, selv om dette dækker 
over stærkt forhøjede lønninger og andre omkostninger, som kun holdes 
nede ved at blive fordelt på større omsætning, udregnet både i kroner og 
pr. beskæftiget person.

Reduktionen af det driftsmæssige udbytte er meget tydelig og måtte 
foranledige en stærk indsats for at få forøget avance-marginen igen. I 1949 
steg marginen noget på grund af prisrestriktionernes ophævelse, og i 1950 
og 1951 steg avancerne yderligere på grund af konjunkturavancer i forbin
delse med Koreakrigen, men afløstes derefter igen af et fald, som ikke alene 
skyldtes krigens ophør, men tillige måtte henføres til den skærpede kon
kurrence.
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Rationaliseringen begynder.
Med de ovennævnte avance-forholds udvikling blev muligheder for at 

nedsætte omkostningerne af største interesse. Inspirationer hertil hentedes 
fra lande, som havde nået resultater ved mere bevidste rationaliserings
bestræbelser, og handelens organisationer søgte at skaffe deres medlemmer 
oplysninger om udviklingen i disse lande.

Der blev lagt vægt både på en rationalisering af den egne virksomhed og 
på en struktur-rationalisering, d. v. s. en effektivisering af samarbejdet mel
lem grossist og detaillist med det formål at nedsætte disse to handelsleds 
samlede omkostninger til styrkelse af den private handels konkurrenceevne 
over for andre handelsformer.

Teknisk rationalisering.
Af flere grunde kom man først i gang med den tekniske rationalisering. 

Teknisk rationalisering er lettere at iværksætte, idet den kun kræver en 
beslutning hos vedkommende virksomhedsindehaver, og dens økonomiske 
resultater er mere målelige på forhånd, især på et tidspunkt, hvor der ikke 
forelå danske erfaringer med hensyn til et grossist-detaillist samarbejdes re
sultater. Et sådant samarbejde kunne desydermere ikke iværksættes, før den 
gensidige tillid mellem grossist og detaillist, som i restriktionstiden havde 
lidt skår som ovenfor beskrevet, var blevet genoprettet.

På visse områder kunne en teknisk rationalisering straks igangsættes. 
Dette gjaldt således med hensyn til kontorarbejdet, bogholderiet, til dels 
den interne ordrerutine, udkørselen og arbejdet på lageret. En helt gen
nemført teknisk rationalisering stødte imidlertid på vanskeligheder, idet 
restriktionerne for byggematerialer og senere kreditstramningen forhin
drede grossisterne i f. eks. at opføre nye eenplans lagerbygninger eller i at 
foretage væsentlige ombygninger.

Inden for mulighederne opnåedes dog visse resultater. Om omfanget af 
den tekniske rationalisering, som stadig foregår, foreligger ikke samlede 
oplysninger, og da den foretages så at sige inden døre af den enkelte gros
sist, er det ikke muligt at fremskaffe materiale, der belyser den.

Et enkelt eksempel foreligger dog publiceret, idet Provinshandelskam
merets daværende rationaliseringskontor i 1949 og 1950 i Kammerets blad 
publicerede en række artikler om en gennemgribende rationalisering af 
en grossists lager og kontorforhold. Fig. 1 viser, hvorledes denne kolonial
grossists nybygning oprindelig tænktes indrettet. Fig. 2 viser, hvorledes byg
ningen blev indrettet, efter at Provinshandelskammerets rationaliserings
ingeniør havde arbejdet med planerne. Ved de gennemførte ændringer i 
forhold til den oprindelige plan sparedes 10—15.000 kr. i byggeomkostnin-
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Goden.

Rationalisering af en kolonialgrossists lager.
Fig. 1 viser den oprindelige arkitekttegning. Fig. 2 viser de gennemførte ændringer, bl. a.: 
garagen flyttet til vareudleveringen, ramperne gjort meget større, væg med smal dør i grov

varelagret fjernet, ændret reolopstilling, hensigtsmæssig opdeling af kontorlokalerne.
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ger, der indvandtes en betydelig forøgelse af lagerkapaciteten, der skabtes 
en bedre ordrerutine gennem kontorerne. Gennem hensigtsmæssig ekspe
dition på lageret kunne spares een à to mand, og ved de forbedrede til- og 
frakørselsforhold frigjordes en lastbil til andet formål.

Den tekniske rationalisering af kolonialgrossisternes lagre og kontorer 
fortsætter stadig og vil formentlig blive forceret betydeligt, når restrik
tionerne for byggeri inden for handelserhvervet ophæves.
Indledning af samarbejde.

Forståelsen for, at den interne rationalisering kun kunne bringe begræn
sede besparelser, og konkurrencen fra andre handelsformer gjorde det imid
lertid klart, at kun effektivisering af samarbejdet mellem grossist og detail
list ville kunne bidrage væsentligt til at løse problemerne. Forbilleder på 
et sådant samarbejde manglede ikke. Der arrangeredes studierejser både til 
Sverige og Holland, ligesom der i årene 1950, 1951 og 1953 foretoges 
studierejser til U.S.A. under Marshall-planens tekniske bistandsprogram, 
hvor både grossister og detaillister deltog.

Både fra grossisternes og fra købmændenes side arbejdedes der nu — un
derstøttet af organisationerne — på at nå frem til et bedre samarbejde, der 
i første række skulle resultere i en billiggørelse af leverancerne ved en sam
ling af detaillisterne i grupper omkring en hovedleverandør, hvorved salgs
arbejdet bliver mindre, ordrerne større og levering i anbrud nedsættes el
ler undgås.

Ligesom i visse andre lande søgte en del kolonialgrossister her i landet 
at sikre sig detailhandlernes fulde handel gennem bonusordninger og kvan
tumsrabatter. Der dannedes ligefrem »bonus-kæder«, d. v. s. der skabtes et 
evt. på kontrakt hvilende samarbejde, hvorved købmanden lovede gros
sisten at aftage alle danske fabrikationsvarer fra ham. T il gengæld gav gros
sisten købmanden en betydelig bonus på årskøbet. Systemet forudsætter fra 
grossistens side, at købmanden faktisk aftager alle fabrikationsvarer fra 
ham, idet grossisten vil lide tab, hvis købmanden gennem bonusordningen 
kun køber stabelvarerne med lav avance og køber de mere fortjenestegi
vende varer andetsteds.

Sådanne »bonus-kæder« iværksattes både i København og i provinsen, og 
nogle grossister mener, at disse ordninger er de bedste ud fra det syns
at begge parter føler sig friere stillet end i en frivillig kæde. Dertil kommer, 
at de af grossisten opretholdte priser ikke opfordrer købmanden til at kal
kulere tabsgivende lavt, som han kunne være tilbøjelig til under stærk kon
kurrence. På den anden side sætter bonusordningen købmanden i stand til 
at lade en del af bonus gå videre til forbrugerne, når hans regnskabsresultat 
gør det muligt, og konkurrencesituationen gør det ønskeligt.
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De frivillige kæder.
Udviklingen i retning af et nøjere samarbejde mellem kolonialgrossisten 

og hans kunder fandt imidlertid formelt fra 1. januar 1953 en videre ud
vikling, idet en kreds af grossister i provinsen fra dette tidspunkt etablerede 
en række frivillige kæder under fællesnavnet »Centra«.

Forud for dannelsen af denne række frivillige kæder gik et betydeligt 
arbejde. Tanken om sådanne kæder var ikke ny, idet den allerede var drøf
tet i midten af 30erne. På grund af importrestriktionerne og krigen stille
des planerne i bero. Efter krigen blev planerne taget op igen, men først i 
1951 fandtes tidspunktet egnet til at forsøge at omsætte tankerne i praksis. 
Der foretoges studierejser til Holland og Belgien, og tre unge kolonial
grossister tog ansættelse i frivillige kæder i U.S.A.
. Således rustet begyndte fem kolonalgrossister den 1. januar 1953 deres 
frivillige kæder, og meget hurtigt sluttede yderligere tre andre grossister 
sig dertil.

Disse kolonialgrossister indgik en indbyrdes overenskomst om udveksling 
af erfaringer og ved ensartet, rationel distributionsform at skaffe detaili- 
sterne i de respektive kæder kolonialvarer til de lavest mulige priser. Et
hvert medlem har pligt til at benytte fællesmærket »Centra« efter visse 
retningslinier, men fællesmærket skal og må ikke benyttes som varemærke.

Med Centra-kædernes detaillistaftagere oprettedes overenskomster eller 
blev der truffet mere uformelle aftaler, hvorved detaillisterne indgik på:

at købe sit omtrentlige forbrug af de varer, firmaet fører på lager, 
dog mindst for . . . .  kroner årligt,

ved bestilling direkte hos anerkendte fabrikker at forlange faktura 
over »Centra«,

så vidt muligt at købe i hele kolli,
selv at udfylde ordresedlen og sende den til grossisten, så dennes 

salgsomkostninger kan nedsættes.
Grossisten indgik på:

at notere alle varer til billigst mulige nettopriser,
at være behjælpelig med butiksmodernisering, salgsfremmende vare-

opstilling samt andre foranstaltninger, som tjener til at fremme Cen- 
tra-købmandens omsætning og fortjeneste,

at udvikle et reklameprogram,
at holde detaillisten orienteret om prisændringer o. 1. ved ugentlige 

cirkulærer,
for køb over kr............. årligt at udbetale præmieringsprocenter ef

ter en nærmere fastsat skala (disse afviger fra det ene grossistfirma til 
det andet alt efter forholdene).
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Princippet bag samarbejdet er, som man kan se a£ foranstående, »noget 
for noget«. Helt let var det imidlertid ikke for en grossist at få sine kun
der til at se fordelene ved samarbejdet. Detailkøbmanden huskede endnu 
med ængstelse, hvad det ville sige at komme »i lommen på sin leverandør« 
med hensyn til mangelvarer. En flerhed af leverandører stod derfor ofte 
som garanti for dispositionsmæssig frihed for købmanden.

Som udtryk for, hvor vanskeligt det var at få detailkøbmændene til at til
slutte sig tanken, kan gives følgende eksempel, som en af de første kæde- 
grossister har overladt denne artikels forfatter.

I forvejen havde vedkommende grossist 386 kunder, hvoraf 175 egnede 
sig til samarbejde på kæde-basis. Kun 46 af dem tog imidlertid mod tilbudet 
herom, og først efter et års forløb nåede antallet af detaillist-deltagere i 
kæden op til 90.

Forøvrigt gik det således, at denne grossists kundekreds i løbet af det 
første år reduceredes fra 386 til 250 købmænd. Af disse 136 tidligere kun
der forlod de 110 grossisten på dennes egen foranledning, dels fordi de 
var for små til at være rentable, dels fordi de var dårlige betalere. De 26 
gik fra firmaet, fordi de ikke sympatiserede med omlægningen af grossistens 
forretning til frivillig kæde eller af andre grunde.

Trods reduktionen af kundekredsen var omsætningen i kædens første år 
(1953) dog 11 % større end året før, og omkostningerne gik 0,2 % ned.

Det følgende år (1954) reduceredes firmaets kundekreds endnu med 
nogle omend ret få købmænd, omsætningen steg yderligere 10 % og om
kostningerne faldt med % %. Omsætningen på kæde-overenskomst fandt 
nu sted med 117 kunder, altså ca. halvdelen af de resterende kunder, men 
kæde-deltagerne tegnede sig for 75 % af omsætningen.

I begyndelsen kneb det noget med at få detaillisterne til selv at udfylde 
de for-tryk te ordresedler, men også dette er nu ved at blive indarbejdet, 
således at grossistens udgifter til sælgerbesøg bliver reduceret. T il gengæld 
er det en væsentlig idé bag samarbejdet i de frivillige kæder, at grossisten 
hjælper detaillisterne i deres salgs- og reklamearbejde. Dette kræver, at 
grossisten kan udsende kyndige folk, som kan påtage sig dette konsulent
arbejde over for detaillisterne. I det lange løb vil dette formentlig medføre, 
at den nuværende sælgertype afløses af en konsulenttype med et bredere 
kendskab til detailhandelens almindelige problemer.

Først i 1954 fik grossisterne etableret de planlagte fælles reklamefremstød, 
ligesom nogle af kæde-deltagernes butikker ved grossisternes bistand om
dannedes til selvbetjening.

I begyndelsen havde grossisterne vanskeligheder ved at gennemføre en 
fakturering af varerne til detaillisterne efter nettopris-princippet, idet nogle
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fabrikker krævede deres faste bruttopriser overholdt. I løbet af 1954 var 
grossisterne på grund af deres indbyrdes sammenhold i stand til at sætte 
igennem, at de kunne sælge også disse varer til lavest mulige nettopris.

Fra 1. januar 1954 etableredes en ny række frivillige kæder under fælles
navnet SPAR. Disse kæder arbejder efter nogenlunde samme principper 
som Centra-grossisterne, men bruger et andet faktureringsprincip ved leve
rancerne til deres kæde-deltagere. I stedet for at fakturere til lavest mulige 
nettopriser, fakturerer de efter det amerikanske princip »cost plus«, d. v. s. 
at grossisterne på fakturaerne opfører deres egen indkøbspris og i en særlig 
post derunder tillægger et ekspeditionsgebyr, der dækker grossistens om
kostninger og avance.

Ved udgangen af 1954 var der ialt etableret en snes frivillige kæder, som 
ved siden af de hidtidige handelsformer: de almindelige grossister, de af 
detailisterne selv etablerede indkøbsforeninger og de egentlige — ofte fa
briksejede — kæder og bonus-kæderne udgør en interessant del af konkur
rencebilledet.

Hermed turde udviklingen imidlertid ikke være endt.
De frivillige kæde-grossister har en række planer for fremtiden.
De ønsker at indrette de moderne og praktiske eenplanslagre, så omkost

ningerne kan nedbringes yderligere. Selve kæde-dannelsen giver den bedste 
forudsætning for rationel udnyttelse af sådanne bygninger.

De ønsker til brug for deres detailkunder at oprette egne arkitektkon
torer, en service-ydelse som vedkommende detaillister dog skal betale for 
ligesom for reklamehjælpen, som grossisterne nu yder.

Dernæst planlægges visse fællesarrangementer som fælles prispolitik gen
nem vejledende (lave) priser, ensartet placering af varerne i butikkerne 
(svarende til opstilling af varerne på grossistens ordreseddel og på hans 
lager), fælles regnskabsafdeling og forsikringsforhold, ligesom man håber 
at kunne etablere et reklamesamarbejde med industrien.

Eftersom disse planer bringes ud i livet, vil der opstå et pres på de kon
kurrerende virksomhedstyper, og omvendt vil nye foranstaltninger hos disse 
få kæde-grossisterne til at gå videre i deres bestræbelser for at forbedre og 
billiggøre distributionen. Vi står derfor over for en overordentlig interes
sant udvikling i de kommende år. Som en fremsynet erhvervsmand en gang 
sagde: »Udviklingen udmunder i den situation, at det bliver den ene gros
sists kunder, der konkurrerer med den anden grossists kunder«.

Hvordan hård konkurrence virker.
Dels for at vise, hvor hård konkurrencen allerede er inden for kolonial- 

engros branchen, dels for at understrege betydningen af prisfaktoren i en-
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gros-handelen er det naturligt at slutte dette kapitel med en beregning, som 
er foretaget på basis af de regnskaber, som en række kolonialgrossister i 
provinsen indsender til statistisk behandling i deres forening: Dansk Pro
vins Kolonial Grossist Forening.

På basis af 25 indsendte regnskaber opstilles følgende beregning om sam
menhængen mellem brutto-avance og omsætningsbevægelserne i 1953.

Omsætningsstigning 1953
Bruttoavanceprocent (normstigning: 7,84 %)
i de enkelte firmaer Over normen Under normen

11,80 3,0
11,49 1,18
10,40 10,51
10,36 3,04
9,80 9,19
9,46 1,99
9,09 4,94
9,07 1,38
8,69 5,60
8,62 2,45
8,51 median 7,84
8,30 4- 1,52

Median 8,04 13,00
7,84 20,91
7,82 18,39
7,60 4,90
7,32 +  8,58
7,25 10,98
7,25 5,87
7,18 11,93
6,90 16,01
6,86 11,20
6,32 12,20
5,56 11,66
4,62 9,09

Disse tal kommenteres af foreningens statistiker på følgende måde:
»Af de virksomheder, der holder en bruttoavance højere end normavan

cen på 8,04 %, er der således kun to, der har haft en omsætningsstigning 
på mere end det normale 7,84 %. Da afvigelsen i disse to tilfælde er så ud
præget, må det antages, at en analyse ville vise, at der gør sig særlige for
hold gældende, f. eks. at virksomhederne har et stort kaffesalg, eller at de 
har mulighed for særlig billige indkøb, således at salgsprisen er lav trods
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den høje avance. Af de virksomheder, der holder en lavere bruttoavance 
end normen, er der på den anden side tre, der har en omsætningsstigning 
under det normale. Kun i det ene tilfælde er afvigelsen påfaldende, og da 
denne virksomhed er relativt lille, kan det omvendt tænkes, at årsagen her 
er for dyre indkøb, således at den lave bruttoavance ikke medfører en til
svarende lav leveringspris.

Der er ikke i opstillingen foretaget korrektioner for tobakssalg.
Det fremgår af tallene og de anførte kommentarer, at omsætningsstignin

gen ikke alene afhænger af bruttoavancens nominelle højde, men at også 
andre forhold gør sig gældende. Der er nævnt indkøbspriserne og kaffesalg, 
og hertil kan føjes lokale forhold og kreditydelsen, men ser man bort fra 
sådanne specielle forhold, kan man af tallene udlede en generel tendens, 
der kan udtrykkes således, at virksomheder, hvor særlige forhold ikke gør 
sig gældende, må regne med, at der ikke kan opnås forretningsmæssig frem
gang med en bruttoavance på over 10—11 %, medens der med en brutto
avance på ca. 7,5 % normalt skulle være en mulighed for en omsætnings
fremgang på ca. 10 %. Disse tal har dog kun gyldighed for 1953, og senere, 
endnu ikke behandlede tal tyder på, at der i 1954 må regnes med lavere 
tal.«

Det er alt for sjældent, at man ser så tydelige og klare beviser på pris
konkurrencens virkninger. I almindelighed synes andre forhold som lo
kale forhold, gamle forbindelser og serviceydelser at blive overvurderet. 
Disse tal viser, hvor afgørende et grossistfirmas trivsel er afhængig af dets 
evne til at konkurrere på priserne.
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Arbejdsformer indenfor kolonial en gros.
Indenfor kolonialbranchen med dens mange leverandører (fabrikanter 

og importører) og de ca. 15.000 detailudsalg må grossistfunktionen betrag
tes som uundgåelig nødvendig. Det ville være en kaotisk situation, om hver 
leverandør skulle sørge for salget af sine produkter til samtlige købmænd, 
en situation der ville medføre et samfundsøkonomisk kraftspild af uhygge
lige dimensioner.

Med bevidstheden om, at grossistfunktionen er påkrævet, er imidlertid 
ikke sagt noget om, hvem der skal udføre denne funktion, og hvorledes 
den skal udføres. Forskellige opfattelser af dette spørgsmål og udfoldelsen 
af forskelligartede organisatoriske og administrative evner har da også skabt 
en rig variation af virksomhedstyper, der udfører denne centrale rolle: at 
formidle varerne fra fabrikanter og importører til de tusinder af detail
købmænd, hvis butikker skal være således assorteret, at forbrugerne kan 
få deres behov opfyldt i overensstemmelse med økonomiske og lokale 
forhold.

Det største vare-volumen formidles af de private grossister. Man kan 
måske tale om to hovedtyper, den fuldt assorterede kolonialgrossist og 
grossisten i fabrikationsartikler. Den første type, den fuldt assorterede 
kolonialgrossist, udmærker sig først og fremmest ved at føre de store 
grovvarer (sukker, mel og gryn) sammen med et righoldigt sortiment af 
importerede varer (tørret frugt, sydfrugter, mandler og kærner, krydderier 
m. v.), og danske fabrikationsartikler (mærkevarer o. lign.). Disse kolonial
grossister er fortrinsvis organiseret i Foreningen af Kolonial Grossister i 
Kjøbenhavn og Dansk Provins Kolonial Grossist Forening. Disse egentlige 
kolonial en gros firmaer drives — som det er beskrevet i forrige kapitel — 
efter meget forskellige retningslinier, varierende fra den traditionelle virk
somhed gennem forskellige mellemformer til den frivillige kæde.

Den anden type, grossisten i fabrikationsartikler, fører — som navnet 
indebærer — fortrinsvis danske fabrikationsartikler, ofte således at han kun 
har varer af hver slags fra en enkelt fabrik. Denne grossistvirksomhed er — 
i hvert fald i provinsen — ofte forbundet med nogen agenturvirksomhed.

33



De egentlige kolonialvirksomheder er ofte af relativ høj alder, idet ikke 
så få af dem har udviklet sig fra de store gamle købmandsgårde, og disse 
grossistforretninger må vel betragtes som de oprindelige udøvere af grossist
funktionen. Men andre virksomhedsformer udviklede sig, og efterhånden, 
som de gjorde sig gældende i konkurrencen om markedet, skabtes et behov 
for kollegialt samarbejde mellem de egentlige kolonialgrossister, som bl. a. 
førte til dannelsen af DAGROFA.

Dagrofa
blev startet i 1937 med det formål at styrke grossisterne og deres kunder 
— købmændene — i konkurrencen mod ko-operationen og kædebutik
kerne.

DAGROFA består pr. 1.8.1955 af 68 danske kolonialgrossister.
Gennem DAGROFAS importorgan A/S UNIL formidles en meget stor 

del af DAGROFA-medlemmernes import.
DAGROFA, Nyropsgade 37, København V.

Købmandsejede en gros firmaer.
Et par decennier ind i dette århundrede tog forskellige kredse af detail

købmænd initiativet til oprettelsen af egne en gros firmaer. Disse firmaer 
er som regel aktieselskaber, hvor købmændene selv er aktionærer og kaldes 
almindeligvis indkøbsforeninger eller indkøbsselskaber. Nettoindtjeningen 
fordeles naturligvis til ejerne af disse selskaber, men under forskellige for
mer, således at aktieudbyttet som regel ikke er udtryk for selskabernes ind
tjening.

Disse selskaber konkurrerer frit i markedet, idet ingen af dem pålægger 
interessenterne købepligt, men naturligvis er interessenternes loyalitet som 
kunder ganske betydelig.

De vigtigste indkøbsforeninger er:

Chr. Kjærgaard A/S, Nørresundby,
er oprettet i 1917. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, bestående af 
7 aktionærer.

Selskabets drift ledes af en direktør, som ansættes af bestyrelsen. Selska
bet har 4 filialer, der ledes af hver sin bestyrer.

Selskabets formål er import og forhandling af mel, kolonial samt evt. 
andre varer.

Selskabet leverer varer til købmænd, uanset om disse er aktionærer eller ej.
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Danske Købmænds H  andels-Aktieselskab, København,
almindeligvis kaldet »DANKAS«, blev oprettet den 1. juli 1919. Det er 
et aktieselskab, hvis generalforsamling vælger en bestyrelse bestående af 
mindst 7 og højest 15 købmænd.

Selskabets formål beskrives som: fællesindkøb, almindelig handelsvirk
somhed en gros samt produktionsvirksomhed.

Selskabet har seks filialer, der ledes af forretningsførere. Selskabet leverer 
varer til såvel købmænd, der er aktionærer, som til købmænd, der ikke er 
aktionærer. Selskabets netto-overskud fordeles som aktieudbytte (højest 
6 pct.) samt bonus i forhold til hver enkelt aktionærs varekøb.

A /S  Olivarius & Christensens Eftf., København.
Ved handel, fabrikation og investering i videst muligt omfang at forsyne 

medlemmer af »Købmandsforeningen af 1901« med de for disse forretnin
ger nødvendige varer til billigst mulige priser.

Selskabets aktier kan kun ejes af medlemmer i Købmandsforeningen af 
1901 og af selskabets bestyrelse og direktion.

Bifirmaer: A/S Oceka. — A. C. Gaméls Eftf. A/S.

A /S HO Kl, Horsens,
er stiftet den 7. september 1933, oprindelig som en forening med solida
risk ansvar og derfor kun med en meget lille driftskapital, der blev ind
betalt af stifterne. Senere er firmaet overgået til aktieselskabsformen, og 
aktiekapitalen indehaves alene af ca. 500 kolonial-købmænd; dog ejes en 
mindre part af medarbejderne i HOKI.

Selskabets bestyrelse består af 7 medlemmer, hvoraf 3 vælges af aktio
nærerne, og 3 af HOKI’s medlemskreds, der er samlet i en forening, Lands
foreningen HOKI. Desuden skal et bestyrelsesmedlem være en jurist. Be
styrelsen konstituerer sig selv. Selskabet ledes af en direktør, som ansættes 
af bestyrelserne for selskabet og Landsforeningen HOKI.

A/S HOKI har hovedsæde i Horsens og har 14 filialer, der hver ledes af 
en forretningsfører.

Kundekredsen består pr. 1. januar 1955 hovedsagelig af ca. 600 kolonial - 
købmænd, der er medlemmer, men visse varer sælges også til ikke-medlem- 
mer.

Selskabets prispolitik er at sælge varer til nettopris straks. Kun 10 pct. 
er bonusberettiget. Omsætningen i 1954 blev ca. 47V2 mill. kr. Der må 
højst ydes et aktieudbytte på 6 pct.

Selskabet har en række kolonialvarer med eget mærke, udgiver et ugent
ligt købmandsblad, »HOKI-bladet«, et månedligt fagskrift til købmænde-
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nes medarbejdere, »SAM«, og et månedligt forbrugerblad, »MIT BLAD«. 
Der ydes i øvrigt medlemmerne en omfattende service i form af arkitekt
assistance, reklame, fællesannoncering m. m.

T. C. Oehlenschläger A/S, Grindsted,
stiftedes den 1. maj 1945. Aktiemajoriteten i selskabet ejes af købmænd, og 
bestyrelsen består af 9 købmænd. Den daglige drift varetages af en direktør.

Formålet med selskabet er at skaffe købmændene de billigst mulige pri
ser, hvorfor der ydes såvel kvantumsrabatter som ekstrarabat på de almin
deligt fra fabrikkerne noterede priser. Kvantumsrabatterne fradrages ved 
faktureringen, medens ekstrarabatten opsamles og udbetales efter nærmere 
vedtagne regler.

Andre indkøbssammenslutninger.
Foruden de her nævnte større indkøbsselskaber, findes der talrige små 

indkøbssammenslutninger, bestående af fra 5 til 30—40 detailkøbmænd, 
men disse sammenslutninger virker ikke som egentlige en gros firmaer, og 
det er ikke muligt at medtage dem her.

36



MODERNE DANSK KØBMANDSHANDEL
Af direktør Svend Gade,

De samv. Købmandsforeninger i Danmark.

Side
1. Butikkens placering i bybilledet....................................  49
2. Butikslokalets dimensionering og u d s ty r...................... 49
3. Det moderne købmandsinventar....................................  55
4. Omkostnings- og financieringsproblemer ved nyetable

ring eller m odernisering................................................  67
5. Vareplacering og varegruppering i købmandsforretnin

gen .....................................................................................  72
6. Det forberedende salgsarbejde.......................................  81
7. Plan for arbejdsfordelingen og vurdering af salgsarbej

det i købmandsforretningen............................................  92
8. Praktisk anvendelse af købmændenes normtalsbereg

ninger .................................................................................  94
9. Udviklingen går videre over ERFA-grupper...............  100

10. Bruttokontrollen og dens betydning.............................. 103
11. Købmændenes nye bogføringssystem.............................. 106
12. Købmandens tilrettelægning af indkøbene.................. 116



MODERNE DANSK KØ BM ANDSHANDEL
De sidste årtiers omskiftelige politiske og økonomiske forhold har stillet 

store krav til den danske købmands faglige kvalifikationer og tilpasnings
evne. En lang restriktionsperiode uden muligheder for fremdrift og initia
tiv afløstes af en efterkrigsudvikling så hurtig og overvældende, at selv de 
mest fremsynede har haft svært ved at følge med i tempoet. Således foregik 
omstillingen fra sælgers til købers marked.

Årsagerne til denne hurtige omstilling var flere. Distributionsapparatet 
trængte til en modernisering efter krigstidens bygge- og materialerestrik
tioner. Indkøbene måtte bringes i overensstemmelse med den forbedrede 
vareforsyningssituation, og helt nye salgsmetoder måtte tages i anvendelse 
for at sikre forretningernes rentabilitet. En årrækkes konstant faldende 
bruttoavanceprocent fulgt af en lige så støt stigende omkostningsprocent 
havde skabt tiltagende usikkerhed for erhvervet. Man måtte finde midler 
til at »knække« omkostningskurven, sænke indkøbspriserne eller forøge 
salget — eventuelt en kombination af de tre beslægtede faktorer. En for
øgelse af bruttoavanceprocenten tillod den tiltagende konkurrence ikke.

Udviklingen på arbejdsmarkedet var i høj grad medbestemmende for den 
omstilling, som tog fart i efterkrigsårenes varedistribution. Mangelen på 
hushjælp og en fremdeles stigende procent af selverhvervende kvinder — 
i København nu ca. 60 pct. — forøgede behovet for industrielle produkter, 
helt eller halvt færdiglavede madvarer m. v. Indkøbene ophobede sig — 
navnlig i perioden efter fabrikkers og kontorers arbejdstid. Forretningerne 
måtte i højere grad end tidligere indstille sig på topbelastninger med de 
deraf følgende kapacitetsproblemer. »Tiden« blev en mangelvare for hus
moderen, og dette er situationen i dag.

Hvorledes imødekommer man da tidens voksende forbrugerkrav om 
hurtig ekspedition, prisbillighed og forholdsmæssig omkostningsreduktion?
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Et banebrydende arbejde er gennemført og et erfaringsmateriale er 
til rådighed.

Hensigten med afsnittet »Moderne dansk Købmandshandel« er først og 
fremmest at vise, at der om efterkrigstidens praktiske erhvervsproblemer 
findes et betydeligt erfaringsmateriale, som bør kunne fritage den enkelte 
købmand for selv at foretage dyre og måske mislykkede eksperimenter. 
Det gælder, hvad enten det drejer sig om nyetablering, modernisering eller 
en omlægning af forretningens drift. Et banebrydende arbejde er udført 
på adskillige felter, og mangen en købmand vil kunne høste gavn af de 
indvundne erfaringer.

Vi har søgt at koncentrere de forskellige afsnit omkring emner, som ikke 
i forvejen har været dyberegående behandlet i håndbøger og lignende. Af 
pladshensyn har stoffet måttet begrænses hovedsageligt til den del af køb
mandshandelen, som omfatter levnedsmiddelsalget. Heri ligger ikke nogen 
underkendelse af grovvarehandelens meget store betydning for hele køb
mandsstanden. Tværtimod ønsker vi at fremhæve handelen med de grove 
varer som en vigtig del af købmændenes interesseområde, der i høj grad 
fortjener hele standens bevågenhed.

1. BUTIKKENS PLACERING I BYBILLEDET
En vigtig forudsætning for købmandsforretningens trivsel er, at den 

straks fra starten placeres rigtigt i forhold til sin kundekreds. Det betaler 
sig at vise omhu ved analysen af det kvarter, hvor man overvejer at på
begynde sin virksomhed. Mangen en ung købmand har lidt skibbrud ved 
en uforsigtig nyetablering og har måske aldrig senere fået chancen for at 
blive selvstændig. Derved knytter også samfundsproblemer sig til nyetable
ringsspørgsmålet. Det er vigtigt for den enkelte købmands fremtid, at der 
ikke handles overilet, og det er betydningsfuldt for forbrugerne, at forret
ningerne placeres på en sådan måde, at varedistributionen bliver hensigts
mæssig og dermed så lidt omkostningskrævende som vel muligt.

De senere års udvikling har for byernes vedkommende ført til, at be
folkningen søger bort fra de indre kvarterer ud til forstæderne for at 
komme til mere lyse og rolige kvarterer. Denne udvikling har haft sin 
indflydelse på forretningernes placering. Butikkerne med udvalgsvarer, 
f. eks. møbel- og manufakturforretninger, etableres stadig på befærdede 
strøg i nærheden af bycentrene. Andre typer som tobaksforretninger og 
kiosker lægges ofte i nærheden af et knudepunkt, såsom en jernbanestation, 
et stoppested eller lignende, hvor mange mennesker passerer hver dag.

Man finder også købmandsbutikker på befærdede strøg og ved trafik
knudepunkter, men det mest almindelige er dog, at købmandsforretningen
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baseres på et vist antal kunder og placeres, hvor forbrugerne bor. Derfor 
sker der i disse år en forskydning af købmandsforretningerne væk fra de 
gamle bydele og ud i forstæderne. Det er her, de mange nye forretninger 
blomstrer op.

Landkøbmandsforretningerne med deres alsidige vareområde, omfat
tende såvel levnedsmidler, råvarer til landbrug og byggeri, som brændsel, 
er mere traditionsbundne. Afstandene til kunderne er større. Her er det 
ofte beliggenheden i nærheden af en lokal jernbanestation, et mejeri eller 
lignende samlingssteder, der spiller en rolle for etableringen. Meget har 
iøvrigt ændret sig i landkøbmandsforretningens beliggenhedsproblemer 
efter, at lastbilerne og traktorerne har afløst jernbanetransporten og heste
køretøjerne. Afstandene på landet er blevet mindre, og købmandens ud
bringning af varer ved faste, ugentlige vareture m. v. har — hvad enten 
man finder det rationelt eller ikke — til dels udvisket de tidligere store for
skelle mellem land og by.

Principperne for forbrugernes valg af »fast leverandør«?
At placeringen i forhold til kundekredsen er vigtig, ved enhver købmand. 

Det kan dog måske være nyttigt at forsøge at belyse problemet talmæssigt. 
Noget sådant er muligt, takket være en meget omfattende undersøgelse 
af danske kvinders indkøbsvaner, som Handelsministeriet’s produktivitets
udvalg i slutningen af 1954 lod foretage. Af denne undersøgelse fremgår 
bl. a., at en overordentlig stor del af forbrugerne har en ganske fast leve
randør af almindelige købmandsvarer. Spørgsmålet, som blev stillet hus
mødrene til belysning heraf, lød således: »Køber De sædvanligvis alle 
Deres kolonialvarer samme sted?« Herpå svarede 76 pct. »ja« og 24 pct. 
»nej«. Tallene viser, at mere end tre fjerdedele af husmødrene holder sig 
til en fast leverandør. Procentsatsen var iøvrigt meget nær konstant inden
for såvel hovedstaden, provinsbyerne som landdistrikterne. Hvad er år
sagen til, at husmødrene i så stor udstrækning holder sig til een forretning? 
Også dette spørgsmål er godt belyst i undersøgelsen og viser følgende:

Geografiske 
grupper :

Butikkens
nærhed Betjeningen Butikkens

udseende Priserne Vare
kvaliteten

Hovedstad................. 39% 36% 12% 13% 13%
Provinsby................... 39% 36% 14% 6% 11%
Bymæssig bebyggelse. (29%) (28%) (21%) (7%) (7%)
Landdistrikt............. 51% 16% 7% 11% 4%
Øerne excl. hovedstad 40% 26% 10% 10% 8%
Jy lland ....................... 44% 28% 13% 7% 7%

T otal... 41% 30% 12% 10% 9%
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Der er med små procenter opgivet en række yderligere hovedargumenter 
for valg af forretningen, men vi vil her koncentrere os om de fem største 
grupper. Det må tilføjes, at en del husmødre har givet dobbeltsvar — altså 
opgivet flere årsager for valg af forretning, hvilket er grunden til, at pro
centsatsernes total overstiger 100.

Det er ret bemærkelsesværdigt, at gennemsnitlig 41 pct. fremhæver for
retningens nærhed som hovedargument. Ved bedømmelsen af materialet 
må man imidlertid tage sig i agt for ikke at tillægge sådanne tal for en
sidig betydning. Det er klart, at de 41 pct. i rubrikken »nærmeste forret
ning« ville have været betydelig lavere, hvis ikke denne nærmeste forret
ning samtidig havde en betjening og førte en prispolitik, som kunderne 
havde tillid til.

Der er altså et samspil i de opgivne argumenter, men tilbage står dog, 
at tabellen meget tydeligt viser, hvilken overordentlig stor betydning det 
har at få forretningen placeret trafikalt rigtigt og med en beliggenhed så 
tæt inde i beboelseskvarteret som vel muligt.

Det tredie spørgsmål, vi vil belyse, er udbringningen af varer. Også dette 
problem har nær tilknytning til forretningens beliggenhed. Dels stiller 
kunderne ikke så store krav om udbringning, hvis forretningskvarteret er 
i nærheden, dels koster det ikke så meget at etablere en udbringning til 
den del af forbrugerne, som stiller krav om det, når afstandene ikke er 
store. Det er svært at få bude, og vareudbringning er en kostbar service. 
Forbrugere og købmænd har en fælles interesse i at lægge arbejdet således 
tilrette, at udbringningen kan reduceres til et minimum bl. a. ved, at man 
gør vente- og ekspeditionstiden kortere i butikkerne. Tilbage står imidler
tid, at en meget stor procentdel af husmødrene i dag forlanger at få varerne 
bragt. Undersøgelsen fortæller herom følgende:

Geografiske grupper: Ja Sommetider Nej Ialt

Hovedstad................... 16% 12% 72% 100%
Provinsby..................... 34% 19% 47% 100%
Bymæssig bebyggelse.. 22% 15% 63% 100%
Landdistrikt............... 31% 13% 56% 100%
Øerne excl. hovedstad. 28% 14% 58% 100%
Jy lland ..................... '.. 33% 17% 50% 100%

T o ta l... 26% 15% 59% 100%

Det kan tilføjes, at man i undersøgelsen har stillet den del af husmød
rene, som forlanger varerne bragt, spørgsmålet, om de stadig ville være
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interesseret i at få varerne bragt, hvis der skulle betales et beløb for hver 
udbringning. Herpå svarer ca. 50 pct. »ja« og ca. 50 pct. »nej«.

Endelig skal vi se på et par tal, som belyser, hvor ofte forbrugerne ind
køber købmandsvarerne. Det viser sig, at ikke mindre end 20 pct. af hus
mødrene køber ind daglig. 51 pct. eller ca. halvdelen køber ind en gang 
om ugen, 16 pct. gør indkøb to gange om ugen og resten flere gange hver 
uge. Der er ingen tvivl om, at husmødrene kan indstilles på mere samlede 
og rationelle indkøb. I efterfølgende artikler behandler vi en række af 
disse problemer og anviser hjælpemidler i så henseende, f. eks. gennem 
det forberedende salgsarbejde, forretningens indretning, varernes placering, 
udlevering af fortrykte ordrelister (dosmersedler) m. v. Det er ret forbav
sende at se, at halvdelen af forbrugerne køber varer ind flere gange ugent
ligt, og at omkring 40 pct. altid eller nu og da benytter sig af budtjeneste.

Hvilke faktorer har indflydelse på forretningens omsætning?
Det foregående viser såvel betydningen af forretningens rigtige placering 

som de muligheder, der findes for at spare omkostninger, såfremt husmød
rene — ligesom købmændene — kan lære at samle købene mere og at 
slække på budtjenesten. Vi skal nu forsøge at angive visse retningslinier 
for, hvordan man går frem for at finde ud af, om der i et kvarter er basis 
for en god købmandsforretning.

Det første, der må ske, er en simpel optælling af husstandene i det om
råde, man har udvalgt sig til nyetablering. Ved bedømmelsen af, hvor 
stort et område, man skal inddrage i optællingen, må der tages hensyn til, 
om købmandsforretningen bliver en del af et større butikscenter, f. eks. 
også omfattende slagter og bager. Hvis det er tilfældet, er der mulighed 
for at hverve kunder fra et betydeligt større opland, end hvis købmands
forretningen arbejder alene. Man må samtidig gøre sig bekendt med, hvor 
de nærmeste butikker med varer, som berører købmandens område, er 
beliggende. Ved henvendelse til stadsarkitektens kontor, der som regel 
findes på byens rådhus, undersøger man, om kvarteret er udbygget, eller 
om der kan ventes nye husstande til området. Selve byplanlægningen spil
ler jo en overordentlig stor rolle ved forretningens placering. Nu udbygges 
ofte hele bydele på en gang efter en nøje tilrettelagt plan, hvori også ind
går butikstorve. Desværre har mange boligselskaber ikke den nødvendige 
sagkyndige assistance til rådighed for en fornuftig beregning af såvel bu
tiks- som arealbehovet. Ofte er der projekteret for mange og for små bu
tikker i forhold til kvarterets størrelse. I de senere år har der dog været 
tendens til, at boligselskaberne har erkendt misforholdet og har tilkaldt 
sagkyndige på butiksområdet. Det kan således nævnes, at De samvirkende
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Købmandsforeninger’s konsulenttjeneste nu står til rådighed for adskillige 
af boligselskaberne med detaillerede beregninger af denne art.

Hvor beregningerne ikke i forvejen er foretaget, må den enkelte ny- 
etablant søge at gardere sig imod, at han overtager en forretning uden til
strækkelige omsætningsmuligheder. Når man har fundet frem til, hvor 
mange husstande, der kan formodes at høre til butikkens naturlige opland, 
efterhånden som kvarteret udbygges, søger man oplysninger om hvor store 
disse familier er. Antallet af personer i husstandene er jo afgørende for for
brugets størrelse. Herom henvender man sig på folkeregisteret i byen, der 
som regel er beredvillig med taloplysninger, når man erfarer formålet her
med. Ofte kan man skyde genvej ved simpelthen at få den nødvendige 
oversigt hos boligselskaberne.

Såvel ved bedømmelsen af omsætningens størrelse som varelagerets sam
mensætning har det sin betydning at kende noget til kvarterets sociale 
standard — altså indtægternes størrelse. Det må blive et skøn, eftersom 
man i bedste fald kun kan få oplysninger i store træk om antallet af selv
erhvervende hustruer, antallet af embedsmandsfamilier o. s. v. Ganske vist 
influerer kvarterets sociale standard ikke så meget på forbrugets omfang, 
som man umiddelbart kunne formode. Vel er der forskel på, hvilke lev
nedsmidler, der købes ind, men forskellen modvirkes af, at man i familier 
med noget lavere indtægter lægger mere vægt på at spise godt end på varige 
goder, medens forholdet er noget anderledes hos befolkningsgrupper med 
højere indtægter.

Givet er det imidlertid, at købmanden må tage sit bestik af behovsfor
skellene ved sammensætningen af sit varelager, og han må også være op
mærksom på, at behovet gradvist ændrer sig i et nyt kvarter. Beboerne vil 
i de første par år som regel være spændt økonomisk hårdt for på grund af 
afbetaling på møbler o. s. v.

Hvor stort bliver købet pr. familie?
Når vi har fundet frem til det formodede antal kunder og har suppleret 

vort overblik med flest mulige oplysninger om kvarterets sociale niveau, 
kan vi begynde at skønne om den mulige omsætning. Også her har vi et 
godt statistisk materiale at bygge på. Vi går i beregningerne ud fra pristals
familien, hvis forbrug danner grundlaget for det såkaldte pristal. Denne 
familie består af 2 voksne + 1,34 børn (gennemsnitlig størrelse for en 
husstand i Danmark). Disse 3,34 forbrugere anvendte i 1954 kr. 4.010,00 
til køb af fødevarer. For at finde frem til, hvor stor en del af disse føde
varer, der kan købes i en købmandsforretning, må totaltallet splittes op.
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Det viser sig da, at pristals-familien har mulighed for at købe for ca. kr. 
3.000,00 hos en købmand med et blandet vareudvalg inch frugt og grønt, 
nemlig følgende:

Sæbe, soda og rengøringsartikler . .
Vin, spiritus og to b a k ......................
Udgifter til personlig p le je ............

........ kr.

........ kr.

........ kr.

128,00
716,00
263,00 kr. 1.107,00

Mel og g ry n ..................................... ........ kr. 124,00
Smør, margarine og svinefedt........ ........ kr. 199,00
Æg ..................................................... ........ kr. 143,00
Ost ..................................................... ........ kr. 120,00
Eksportfløde .................................... ........  kr. 7,00 kr. 593,00

Sukker ............................................. ........ kr. 71,00
Kaffe ................................................. ........ kr. 139,00
Kaffetilsætning ................................ ........ kr. 13,00
Te og k ak ao ..................................... ........ kr. 12,00
01 og sodavand................................ ........  kr. 271,00 kr. 506,00

Chokolade og sukkervarer............. kr. 203,00
Æbler og anden f ru g t .............................. kr. 153,00
Frugtsaft m. v................................... ........  kr. 22,00 kr. 175,00
Tomater og andre grøntsager........
K artofler..........................................

ialt

kr.
kr.

254,00
162,00

kr. 3.000,00

For at anvende tallet ved beregningen af forretningens omsætning i dag, 
må der et par korrektioner til. Der må tages hensyn til, om den forretning, 
som agtes etableret, vil have et vareudvalg, svarende til foranstående. Mang
ler der et par grupper, eller er der nogle, som slet ikke er medtaget i over
sigten, så må man korrigere i overensstemmelse hermed. For såvel land
købmandsforretninger som for en stor del af de blandede købmandsforret
ninger i nyere kvarterer gælder, at disse har et væsentligt større vareom
råde, f. eks. omfattende køkkenudstyr, malervarer, have- og markredskaber 
for slet ikke at tale om egentlige grovvarer. Det er naturligvis altsammen 
ting, som vil forøge omsætningen pr. familie.

Der må endvidere tages hensyn til, at pristals-familien er på 3,34 per
soner. Måske har forhåndsundersøgelser vist, at gennemsnitsfamilien i kvar
teret er anderledes, og dette cirkatal må da tages som beregningsgrundlag. 
Man bør iøvrigt afholde sig fra at beregne alle husstande indenfor forret
ningens naturlige opland som fremtidige kunder. Man når aldrig en hun-
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Fig. 1. Den blandede landkøbmandsforretning med de mange afdelinger.

drede procents tilslutning af kvarterets mulige kundeemner, og i en for
håndsberegning må man vare sig imod for optimistiske tal.

Vi har i foranstående omtalt analyserne i forbindelse med nyetableringer. 
Noget tilsvarende kan naturligvis anvendes for bestående købmandsforret
ninger, hvis man ønsker at undersøge, om omsætningen nogenlunde svarer 
til, hvad der vil kunne opnås i forhold til kundeantal.

Hvilke konklusioner kan købmanden drage af en butiksanalyse?
En systematisk forhåndsundersøgelse er nødvendig af mange grunde. Vi 

har allerede nævnt spørgsmålet vedrørende beregning af den mulige om
sætning og varelagerets sammensætning. I tilslutning hertil melder sig ka
pitalbehovet og lokalernes størrelse. Disse problemer behandles i efterføl
gende artikler. Her skal i særlig grad fremhæves det omkostningsproblem, 
som hedder »beregning af husleje«. I de nye kvarterer må man som regel 
va*re forberedt på at betale en forholdsvis stor husleje. Vi har ofte været 
ude for, at der fra boligselskabers side er stillet krav om en huslejebetaling, 
svarende til 5—7 ° /0 af den gennem analysen beregnede omsætning. Så
danne huslejebetingelser giver ikke mulighed for en effektiv forretning, 
og en analyse har i disse tilfælde sikret købmanden imod at komme ud i
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økonomisk uføre. Huslejen skal i de nye kvarterer helst holdes indenfor 
2 %  af omsætningen. Det kan i denne forbindelse tilføjes, at den gen
nemsnitlige husleje for bestående forretninger for tiden er 1,1 ° /0 i Kø
benhavn, 0,8 °/o i provinsbyerne og 0,5 ° /0 i landdistrikterne. Ved bedøm
melsen heraf må der imidlertid tages hensyn til, at mange forretninger er 
beliggende i ældre lokaler, som har været underkastet huslejestop m. v.

Typiske købmandsforretninger.
Som afslutning på dette afsnit skal vi se en række forretningstyper, pla

ceret i forskellige kvarterer, og hver for sig etableret på grundlag af et 
naturligt stedligt behov.

Den blandede landkøbmandsforretning med de mange afdelinger (fig. 1) 
forhandler både levnedsmidler og grovvarer, og den er stadig en hoved
hjørnesten indenfor den frie købmandshandel. Den repræsenterer en stor 
omsætningsgruppe og har fra gammel tid indtaget en meget central plads 
indenfor varedistributionen og det lokale handelssamkvem.

Købmandsforretningen i villakvarterer (fig. 2) minder i mange henseen
der om den blandede landforretning. Vareområdet er stort og afpasset 
under hensyn til villakvarterets særlige behov.

Fig. 2. Købmandsforretningen i villakvarteret.
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Fig. 3. Den typiske købmandsforretning i karrebebyggelsen.
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Butikslokalerne i den typiske købmandsforretning i karrébebyggelsen. 
(fig. 3) ligger i selve højhuset, og indretningen er ofte vanskeliggjort der
igennem, at ejendommens bæremure, sanitetsanlæg o. s. v. er opbygget med 
ensidig hensyntagen til højhuset og på en måde, som ofte kommer den 
rationelle indretning af butikslokalet på tværs. Her var det gavnligt, om 
boligselskaberne, inden lokalerne blev dimensioneret, ville tage kontakt 
med de butikskonsulenter og special-uddannede arkitekter, som er til rå
dighed, netop for at forhindre, at lokalerne i selve opbygningen bliver 
irrationelle.

Butikstorvet er en nydannelse. Normalt placerer man på dette torv 
(fig. 4) så mange butikker, at husmødrene her kan få dækket deres daglige 
fødevareindkøb. Butikkerne indrettes ikke i højhuset, men i lave bygnin
ger, hvor man ikke ved indretningen af forretningslokalerne er generet af 
skillevægge, bærepiller o. s. v. For husmødrene betyder denne koncentra
tion, at der spares tid i indkøbet, og for de handlende er det ensbetydende 
med, at man kan arbejde sammen om at opbygge et virkeligt indkøbscenter.. 
Man kan i samarbejde udsende brochurer, avertere m. m., og man har no
genlunde sikkerhed for, at der hver dag vil komme mange kunder på tor
vet, så et effektivt salgsarbejde vil være ulejligheden værd.

2. BUTIKSLOKALETS DIMENSIONERING OG UDSTYR

Det eneste virkelige holdepunkt ved fastsættelsen af butikslokalets stør
relse er for nyetablerede forretninger den stipulerede omsætning, og for 
bestående forretninger, som ønskes moderniseret, den nuværende og for
modede fremtidige omsætning med tilbørlig hensyntagen til varelagerets 
sammensætning, herunder i første række, om man ønsker at forhandle ting 
som frugt og grønt, isenkram m. v. sammen med de almindelige kolonial
varer. Vi har i det foregående afsnit angivet visse retningslinier for bereg
ning af omsætningsmulighedeme. Som en rettesnor kan man gå ud fra, at 
der med det nugældende prisniveau vil kunne omsættes 5—10.000 kr. pr. 
m 2 butiksareal. Det er en ret grov udregning, på basis af hvilken man kan 
tillempe butiksstørrelsen, dels efter vareområdets sammensætning, dels efter 
hvilket service-system, man ønsker at anvende.

Såfremt butikslokalerne ikke findes i hensigtsmæssige mål i forvejen, 
takket være en fornuftig forudgående analyse, må lokalerne søges indrettet 
ved ombygning eller tilbygning. Ved nyindretninger gælder det om at 
gribe ind i byggeriet på et så tidligt tidspunkt, at der endnu kan foretages-
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Fig. 4. Butikstorvet.

ændringer i tegningerne. Det er ærgerligt at blive pålignet ekstra udgifter 
til flytning af vægge, trapper eller lignende, som kunne have været und
gået, hvis man var fremkommet med vel underbyggede ønsker i rette tid.

Som hovedregel gælder iøvrigt, at tendensen i butiksbyggeriet i de se
nere år er gået i retning af, at selve butikslokalet gøres så stort som muligt 
på bekostning af såvel lager som kontor. De nye salgsprincipper forudsætter 
såvel i disk- som selvbetjeningsbutikker, at varelageret i størst mulig ud
strækning befinder sig i salgslokalet for at gøre ekspeditionen lettere og 
den forhåndenværende varerigelighed større. Iøvrigt er købmændene i dag 
mere end tidligere opmærksom på, at det er en økonomisk fordel, at der 
er en stor omsætningshastighed, hvilket i praksis vil sige, at lagerføringen 
først og fremmest tilkommer leverandørerne.

Når man som en grov beregning angiver en omsætning på 5—10.000 kr. 
pr. m2, bør man supplere denne regel med en bemærkning om, at omsæt
ningen pr. m 2 som hovedregel stiger i forhold til lokalets størrelse. Ved 
butiksprojektering vil man i de fleste tilfælde for gennemsnits-købmands
forretninger med et normalt vareområde kunne regne med en skala om
trent således:
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Effektivt butiksareal ca. 30 m 2 — omsætningsmulighed:
kr. 150-200.000 kr.

— — - 60 m 2 — omsætningsmulighed:
kr. 400-500.000 kr.

— — - 100 m2 — omsætningsmulighed:
kr. 700.000—1 million kr.

Naturligvis kan der i alle de tre typer under givne forhold gøres en 
væsentlig større omsætning, men omsætningstallene angiver visse normer 
for normalt salg i forhold til arealstørrelsen.

Loftsbeklædning.
Når man moderniserer sin butik og gennemgår plan og arbejdsprogram, 

er det ikke altid, at man skænker loftet særlig opmærksomhed udover, at 
det selvfølgelig skal have en gang maling. Det kan man imidlertid godt 
komme til at fortryde, når man første gang tænder den nyinstallerede be
lysning. Det kraftige lys vil afsløre alle revner og ujævnheder. Hvis revnerne 
ikke ligefrem skyldes sætninger i bygningen, kan det som regel bedst betale 
sig at reparere pudset. Er loftet derimod meget medtaget eller skævt som 
følge af store revnedannelser og løst puds, slipper man billigere fra det ved 
at beklæde loftet. Man kan opsætte bløde træfiberplader på lister, og for 
at gøre sammenlapningerne mindre synlige, kan man bruge plader i til- 
skårne mål, f. eks. 40 X 60 cm. Det færdige loft fremtræder da opdelt re
gelmæssigt i rektangulære felter. Også perforerede plader er særdeles vel
egnede, ikke mindst da de samtidig virker lyddæmpende.

De nævnte materialer kan ligeledes anvendes til de såkaldte »hænge- 
lofter«. I mange butikker er der meget højt til loftet, hvilket virker mindre 
hyggeligt, og sådanne lokaler er vanskelige at opvarme. Der er også tilfælde, 
hvor man ønsker rørledninger eller jerndragere under det egentlige loft 
dækket, så man kan få en pæn ensartet loftflade.

Gulvbelægning.
Som regel må der gøres noget ved gulvet, når man moderniserer sin 

butik. Det skal både være stærkt, støvfrit og behageligt at gå på, nemt at ren
holde og modstandsdygtigt overfor alle de stoffer, der forekommer i va
rerne. Der er foretaget en mængde eksperimenter, og der er et utal af 
fabrikater på markedet. Her skal kun nævnes enkelte gulvbelægningsmate
rialer, som hver for sig kan være velegnede i en købmandsbutik, og som 
man har foretaget ret mange eksperimenter med.
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Det bedst kendte træfri materiale er linoleum. Det kan pålægges alle 
nogenlunde faste underlag og er temmelig slidstærkt, bl. a. fordi der sker 
en stadig iltning af overfladen. Det er ret behageligt at gå på, men kræver 
omhyggelig vedligeholdelse med rensning og boning. Linoleum tåler ikke 
syre, soda, salmiak og lignende, og er, som bekendt, glat efter boning.

Der findes andre materialer, som trods alt er mere slidstærke. Plastik
fliserne har i de senere år vundet stor udbredelse herhjemme og er vel 
nok det materiale, som i forhold til prisen er det for tiden mest velegnede. 
Det er et meget modstandsdygtigt materiale.

Asfaltfliser, som egentlig ikke fremstilles af asfalt, men af kunstharpiks 
tilsat fyldstoffer, har opnået betydelig popularitet på grund af sin pris
billighed og holdbarhed. De er slidstærke, men må ikke gerne forurenes 
af grus eller jord og tåler ikke temperaturer over 50°, hvorfor de ikke bør 
henlægges under kakkelovne eller på gulve med indlagte varmestrenge. 
Fliserne er normalt ikke modstandsdygtige overfor syre, og visse fabrikater 
tåler ikke olie og benzin.

Gummigulvet er i besiddelse af stor slidstyrke, men er ret kostbart. Des
uden tager det let imod snavs, men skal ikke vedligeholdes med boning 
eller lignende.

Terrazogulv er ligeledes slidstærkt og let at renholde, men det er et 
hårdt gulv, og det isolerer ikke godt. Det virker derfor noget koldt og er 
ikke behageligt at gå på.

Belysningen i butikken.
Belysningen er et meget væsentligt og ikke altid lige påagtet led i køb

mandsforretningens udstyr. Det er imidlertid den billigste og måske mest 
effektive reklame, der findes, når den udnyttes rigtigt.

Man går i stadig stigende grad over til at bruge lysstofrør til butiks
belysning. I mange tilfælde ser man denne belysning anvendt fuldstændig 
kritikløst og uden plan til gene for både kunder og butikspersonale.

Det er meget vigtigt, at man også på dette punkt går systematisk frem 
og undersøger behov og placering af armaturer nøje, da man ellers udsæt
ter sig for at få en kold og død belysning, der virker stik imod hensigten.

Når man til almen belysning i butikken vil bruge lysstofrør, kan man 
enten ophænge dem i pendler eller fastgøre dem direkte på loftet, alt efter 
lofthøjden. Ophængning i pendler bør under alle omstændigheder fore
trækkes, hvor der er mere end tre meter lofthøjde. Armaturerne må dog 
ikke hænge så langt nede, at man bliver blændet, når man ser efter varer 
på de øverste hylder. Det nøjagtige antal rør, der er nødvendige til den
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Skitse 1. Belysningsplan med placering og afbrydere.

passende almene belysning, udregnes efter indviklede formler, som tager 
hensyn til antal og størrelse af vinduer, lofthøjde, farve i butikken o. s. v. 
En såkaldt »tommelfingerregel« går ud på, at der i et lokale, som er jævnt 
godt forsynet med dagslys, skal bruges et rør for hver 4 m 2 butik.

Foruden den almene belysning kræver vinduerne deres særskilte belys
ning — ca. et rør for hver løbende meter vindue.

Man bør iøvrigt altid rådføre sig med fagfolk på dette område, inden 
man beslutter sig til en belysningsplan.

Belysningen med lysstofrør suppleres op med effektbelysning af gløde
lamper. Det kan gøres med projektører og spotbelysning, som tilsluttes 
stikkontakter forskellige steder i butikken. Når man ved modernisering 
omlægger sin belysning, gør man derfor klogt i straks at afsætte rigeligt 
med stikkontakter til dette brug. En effektiv og kultiveret belysning kan 
skabe eventyr i en købmandsforretning og fremhæve butikken i det almin
delige gadebillede.
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Opvarmning af butikken.
Hvad enten opvarmningen sker ved kakkelovn eller centralvarme, må 

den være så effektiv, at en middeltemperatur på ca. 14° kan opretholdes i 
lokalet.

Radiatorerne bør placeres så nær gulvet som muligt, og når man sam
tidig sørger for at anvende lave radiatorer, opnår man, at kun den nederste 
og mindst værdifulde gulvplads skal sløjfes. De størrelser, der almindeligvis 
anvendes, er 545—645 mm i højden.

Butikkens facade.
Store vinduer med mange varer, opbygget på en god idé og vel belyst, 

vil altid og alle steder virke tillokkende. Facaden er imidlertid andet og 
mere end vinduesudstillinger. Den bør udstyres således, at facaden som 
helhed giver forretningen præg. Det er i sig selv et vanskeligt problem at 
skabe et individuelt præg for forholdsvis beskedne beløb, idet man fremfor 
alt må holde sig for øje, at det, der skabes, skal være nobelt og kultiveret. 
Da facaden jo er udsat for vejr og vind, skal den fremstilles af forholdsvis 
bestandige materialer, hvilket igen begrænser kombinationsmulighederne. 
Af omkostningsmæssige hensyn skal opgaven løses således, at købmanden 
ikke bliver nødt til at male eller reparere ustandselig. Man må finde et 
materiale, som er pænt og stærkt til beklædning af murpillerne. Et par 
næsten uforgængelige materialer er frostsikre klinker eller fliser. De er for
holdsvis dyre, men da det sjældent drejer sig om større flader, er det nok 
værd at ofre en sådan beklædning. Klinkerne findes i enkelte, fliserne i 
mange farver.

Træbeklædning, f. eks. med lister, kan være pænt, men er uegnet for 
facader, der er udsat for vejrliget.

Der findes forskellige slags udmærkede facadepuds, som imidlertid har 
den skavank, at pudsen revner sammen med muren indenunder, og den er 
vanskelig at reparere.

Til skiltning bruges med godt resultat malede metalbogstaver, der kan 
fremstilles i størrelse fra 10 cm til over 1 meters højde.

Malede glasskilte finder udstrakt anvendelse. I de senere år er man i 
nogen grad gået over til det gennemfarvede marbrite-glas med indslebne 
og malede bogstaver. Dermed slipper man for den uundgåelige opmaling 
af skiltet, der på udsatte steder ellers skal foretages ca. hvert tredie år.

Også til vinduer og døre i butiksfacaden må man være omhyggelig med 
materialevalget. Det bedste er teaktræ til karme og rammer. Anvender 
man fyrretræ af god kvalitet, må man dog påse, at karme og rammer er 
forsynet med vandnot og ventilationsåbninger. Dørene bør forsynes med
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sparkeplader og almindeligt låsetøj til dørgreb og nøgle. Rullelåse kan ikke 
anbefales, da de sjældent kan holde døren i blæst og storm.

Gulvet i butikken er som regel hævet mere eller mindre over trinet. 
Foran døren bør anbringes en forsænket skraberist af et fabrikat med en 
maskestørrelse på højest 30 X 30 mm. Ligger vinduesfacaden udsat for sol, 
er en markise uundgåelig. Den kan enten ophænges i en kasse over vin
duerne udenpå facaden, eller, hvis man samtidig udskifter vindueskarmene, 
indsættes mellem vindueskarm og mur.

3. DET MODERNE KØBMANDSINVENTAR
De krav, der i dag stilles til købmandsinventar, er andre end dem, man 

stillede for 25 år siden. Den gang arbejdede købmændene fortrinsvis med 
løsvægtsvarer, der krævede mange skuffer. Varerne blev gemt hen, uden at 
kunderne kunne have nogen kontakt med dem, og vejet op enten direkte 
under ekspeditionen eller i de ledige timer. Arbejdslønningerne var lavere 
den gang, man havde bedre tid, og der blev ikke stillet så store krav til ud
formningen af inventaret. Der blev heller ikke gjort ret meget ud af den 
egentlige planlægning af butiksarealet. Store diske, glasskabenes og hylder
nes konstruktion skjulte delvis varerne.

Fig. 1. På billedet ser man et eksempel på, hvorledes et ret usystematisk inventar tidligere blev fremstillet. Læg mærke til 
de mange skuffer, glasskabenes og hyldernes opbygning.
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Illustrationen (fig. 1) må ikke opfattes som en kritik af den købmand, 
•der i sin tid satte dette inventar op. Efter datidens forhold var det hensigts
mæssigt. Siden den gang har forholdene jo imidlertid ændret sig. Den indu
strielle udvikling henimod pakkede og færdiglavede varer, som har givet 
købmændene mulighed for i stor udstrækning at forny og udvide deres vare
område, stiller videregående krav til forretningens inventar. Spørgsmålet 
om en standardisering af købmandsinventaret blev taget op til indgående 
undersøgelse og overvejelse. Resultatet er blevet, at der i dag findes inven
tarsæt, som imødekommer de krav, udviklingen har stillet, og som gør det 
muligt for den enkelte købmand at modernisere for et overkommeligt om
kostningsbeløb.

Hvad forlanger man i dag af et hensigstmæssigt købmandsinventar? Kra
vene er i hovedtrækkene følgende:

1. Den bedst mulige udstilling af varerne.
2. Inventaret må være fleksibelt, d.v.s. kunne forskydes, så det til enhver 

tid afpasses behovet for udstillingsplads.
3. Arbejdsbesparende, så det er nemt at fylde op og nemt at rengøre.
4. Nem og hurtig opsætning og udskiftning af de enkelte inventardele.
5. Lav fremstillingspris, hvilket opnås gennem serieproduktion.
For at dække disse krav, blev det til en vis grad nødvendigt at standardi

sere inventaret, så de enkelte dele fremkommer i bestemte dimensioner, og 
det var derfor naturligt, at inventaret fik betegnelsen: »standard-inventar«. 
Dette er ikke udtryk for, at butikkerne, som indrettes med det moderne 
inventar, får et ensartet præg. Alle inventargenstande har enkeltvis nogle 
/fælles mål, men forretningens opbygning er ganske individuel.

S tan dard-inven tåret.
Den grundlæggende faktor i inventarets fremstilling er, at det er muligt 

at opdele det i visse grundelementer, der som sagt fremstilles i seriepro
duktion. Grundelementerne består af tre dele, nemlig skinnen, knægten og 
hyldepladen. Disse tre dele går igen i de forskellige inventargenstande 
(skitse I).

Grundelementerne : Skinnerne er fremstillet af stål og fæstnes til væggen 
ved hjælp af skruer og rawplugs. De er forsynet med huller, anbragt med 
•en regelmæssig afstand fra hinanden. Knægten er ligeledes at stål med 
hager, der passer ind i hullerne på skinnerne. Såvel skinner som knægte er 
fremstillet af et meget kraftigt materiale, der kan stå for store belastninger. 
Hyldepladerne er som regel fremstillet i møbelplade, men også her eksperi
menteres der stadig. Der er f. eks. i visse tilfælde med held anvendt plader 
a l letmetal i stedet.
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Skitse I. Grundelementerne.

Fordelene ved at gå over til et inventar af denne art er iøjnefaldende. 
Det kan nu fremstilles billigt og rationelt, og opsætningen kræver ingen 
speciel fagkundskab. Den kan foretages hurtigt, så butikken ikke behøver 
at ligne et snedkerværksted i længere tid og sjældent behøver at holde luk
ket, da opsætningen kan ske etapevis. Ved en flytning kan inventaret nemt 
nedtages og tilpasses nye lokaler.

Variationsmulighederne er uendelige. Hylderne kan flyttes op og ned, 
alt efter behovet, ligesom de kan indstilles til netop den hældning, som 
gør vareudstillingen mest iøjnefaldende for publikum. Hylderne kan have 
forskellige dybder. Systemet indebærer, at hylder indtil 50 cm dybde er de
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Fig. 2. De enkelte inventardele er fikse og lette at holde rene.

mest bærekraftige, og det er yderst sjældent, at hylder af større dybder er 
nødvendige. Man kan altid påmontere systemet ekstra hylder, hvis man 
efterhånden får brug for det, og på skinnerne kan man ophænge alle de 
øvrige til standard-inventaret hørende dele, såsom tobaksskabe, bakker, 
særlige frugtkasser m. v.

Inventaret opsættes i sektioner, der er indbyrdes udskiftelige, hvilket er 
ensbetydende med, at samtlige dele let kan omgrupperes og tilpasses de 
forskellige sæsoner eller specielle lejligheder, hvor man ønsker at bygge 
udstillinger af de varer, som er særligt aktuelle.

Vi har nu set på standard-inventarets grundelementer og den måde, som 
inventaret fremtræder på, når det er taget i brug i forretningen. I det efter
følgende vil vi gennemgå nogle af de væsentligste elementer, inventarsættet 
består af:

En praktisk løsning på det vanskelige problem: øl- og sodavandskasser i 
købmandsforretningen ses på fig. 4. Også her er brugt standardiseret in
ventar.

Endnu den dag i dag findes der jo en hel del varer, som afvejes af køb
manden ude i bagbutikken, ligesom der findes fabrikspakkede varer som 
mel og lignende med stor omsætningshastighed, der kræver en hel del plads. 
Til sådanne varer er afvejningsvognen ideel (skitse II). Den kan let køres 
på de små hjul fra lager til butik, hvorved den, når den er placeret i 
butikken, fremtræder som udstillingshylde. Der kan ekspederes direkte fra
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Fig. 3. Inventaret kan rumme mange varer, giver gode muligheder for udstilling og dominerer ikke butikken, men frem 
hæver varerne. Læg mærke til køledisken til venstre i billedet.

Fig. 4. Reol til øl og sodavand.
&



afvejningsvognen, både i selvbetjenings- og diskbetjente butikker. Vognen 
er fremstillet i en sådan størrelse, at den passer ind i standard-målene, så
ledes som det også ses på fig. 2.

På skitse III ses en væg med standard-hylder, kun afbrudt af et tobaks
skab. Skabet er ligesom hylderne ophængt i de på væggen fastgjorte skinner. 
Mange købmænd går over til at opbevare ialtfald cigarerne i et skab af 
denne type for at beskytte dem mod fugt. Luftens tørhed kan yderligere 
reguleres ved et varmelegeme.

Flere og flere købmænd handler med frugt og grøntsager. Det er i takt 
med tidens udvikling og husmødrenes ønsker, at så mange varer som muligt 
kan købes under samme tag. Også frugtreolen (fig. 5) er beregnet til at 
hænge på vægskinnerne. Nederst er der vogne til de tungeste ting som løg 
og kartofler. De næste to hylder er almindelige, ret dybe standard-hylder, 
hvorpå kasserne er placeret. Disse er med glasforkant, for at mest muligt 
af varerne kan ses. For at give en yderligere udstillingseffekt er der oven
over den øverste række af kassetter placeret et skråtstillet spejl, og der er 
installeret lys i den forreste kant af dette arrangement. Det virker som et 
fortrinligt blikfang for både frugt og grøntsager. En stærktfarvet plade pla-

Skitse III. Tobaksskab med hylder.
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Fig. 5. Frugtreol.

ceres på den øverste kant over spejlglasset for at give hele rolen et mere 
markedsbetonet præg. Man skimter køledisken til højre. Den forlænger 
levetiden for varer som grøntsager, halvkonserves, afvej et ost og opbevarer 
øl, sodavand, æg, palmin o.s.v. Man må sikkert regne med, at køleteknik
ken inden længe vil vinde indpas i et stort antal købmandsforretninger.

På skitse IV ses et eksempel på en gondol, fremstillet efter standard-prin
cippet. Skinnerne er monteret på søjler med plader imellem. Der findes 
podier til at stille foran gavlene, som iøvrigt kan være erstattet af forlæn
gelser af de eksisterende hylder, så der er hylder hele vejen rundt om gon-
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dolen. Også her er der en serie af kombinationsmuligheder, når man hol
der sig til de standardiserede typer, som er solide, ikke altfor bekostelige 
og alle i stand til at tage meget store varemængder. Salgsbordet er ligesom 
gavlpodiet beregnet til masseudstilling og kan flyttes rundt i forretningen.

I standard-systemet er disken opbygget af forskellige elementer, således 
som det fremgår af skitse V. Enhver købmand kan på grundlag af elemen-

62



Fig. 6. Kassedisken.

terne få sin disk med nøjagtig det indhold, som han har mest brug for i det 
daglige arbejde. Der kan let sættes en ekstra sektion til, da alle elementer 
passer sammen.

En særlig type disk er kassedisken, sammensat af to elementer og oftest 
benyttet i helt eller delvis selvbetjeningsforretninger. I det tilfælde, som 
vises på fig. 6, er kassedisken placeret i service-afdelingen i en Tempo-
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Skitse V. Disken.
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forretning og er her kombineret med en glasdisk. Kassedisken hører til 
standard-inventaret. På indersiden af kassedisken er der rum for bæreposer, 
tomme flasker, papiraffald o.s.v.

Der findes endnu en række fikse dele i standard-inventaret, som vi ikke 
her når at omtale detailleret, f. eks. særlige stålreoler, vinduesforsatser, 
redskabs- og værktøjsophæng, isenkraminventar, afvejningskrybber, hylde
arrangementer til lagerlokaler m. v. Nogle af disse ting vises på fig. 7—8—9 
eller omtales i andre afsnit.

Som det fremgår af foranstående, er der i selve standardiseringen taget 
hensyn til de moderne principper, hvorefter dimensionering og indretning 
af butikkerne nu foregår. Man kan let og bekvemt placere de inventar
genstande, som man har brug for, hvad enten det drejer sig om en selvbetje
ningsforretning eller en diskbetjent butik, ligesom man ved sammensætnin-
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Fig. 7. Vinafdeling. Bordvinen ses anbragt liggende i kryds med bunden af flasken ud mod kunderne, således at etiketterne 
er lette at læse, samtidig med at man får den rigtige opbevaring.

gen af inventaret kan kombinere sig frem til alle mulige grader mellem de 
to yderpunkter. Det er ikke mindst heri, at standardiseringen har sin styrke. 
Alt kan indrettes efter behovet og ændres, såfremt udviklingen byder det. 
Det afgørende ved butiksmonteringen er at give købmændene et værktøj i 
hænde, som giver det størst mulige salg ved de lavest mulige omkostninger. 
Det er et led i bestræbelserne for at holde omkostningerne nede og derigen
nem at bidrage til at forøge købmandens konkurrenceevne.

Samtlige her benyttede tegninger og fotos tilhører De samvirkende Køb
mandsforeninger i Danmark, hvis teknikere fremdeles arbejder med udvik
lingen af hensigtsmæssige inventarsystemer.
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Fig. 8. Redskabsophæng.
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Fig. 9. Værktøjsophæng,

4. OMKOSTNINGS- OG FINANCIERINGSPROBLEMER VED 
NYETABLERING ELLER MODERNISERING

Hvad kræves der af kapital for at etablere eller modernisere en køb
mandsforretning i dag? Spørgsmålet kan ikke besvares generelt ved opstil
ling af en bestemt skala. Dertil er der alt for mange individuelle og lokale 
forhold at tage hensyn til. Givet er det imidlertid, at den udbygning af 
byerne, som nu om dage foregår efter nøje tilrettelagte byplaner, forud
sætter, at kvarterernes butikscentre etc. etableres med en stor omsætnings
kapacitet lige fra starten. Købmanden påtager sig ved etableringen betyde
lige forpligtelser med hensyn til husleje, inventaranskaffelser og lokale
udstyr, medens omsætningen lader vente på sig, indtil beboerne rykker ind 
i takt med kvarterets udbygning.

Nyetablering.
For den købmand, som etablerer sig rettidigt og med fornuftigt dimen

sionerede lokaler i en af de nye bydele, er der udviklingsmuligheder, som 
gør betydelige investeringer fuldt rimelige og rentable. Vi opstiller her til 
€ks. en financieringsplan for etablering af en forholdsvis stor selvbetjenings
butik i et nyt kvarter med ca. 600 familier:
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Etablering af selvbetjeningsbutik på ca. 120 m 2.
Inventar:

Træinventar i butik (standard-inventar) .................  kr. 18.500.—
Træinventar i kontor og lager ................................  » 3.000.— kr. 21.500.—

Mekanisk inventar:
Køledisk.............
2 kasseapparater
2 kaffemøller . ..
3 vægte .............

Diverse inventar:
Trådvarer .................
Pristal etc...................
Varmelukningsapparat
Budcykel .................
Telefon .....................

kr. 9.500.—
» 8.000.—
» 3.000.—
» 3.000.— » 23.500.—

kr. 1.500.-
» 500.—
» 200.—
» 300.-
» 400.- » 2.900.—

Udstyr:
Belysning ......................................................................  kr. 2.500.—
Gulvbelægning ...............................................................  » 2.000.—
Facade (opsætning af zinkbogstaver på ny ejendom) » 1.000.— » 5.500.-

Etableringsomkostninger:
Næringsbrev, autorisation af bøger og rekvisitter .......................  kr. 250.-
Reklameudgifter, åbningsannoncer og brochurer, smågaver etc. .. » 2.350.-

Husleje:
år forudbetalt ...................................................................................  » 3.000.-

Driftsmidler:
Papir, poser etc.......................................................................................  » 1.000.-

V ar elager:
Kontante udbetalinger .........................................................................  » 40.000.-

Ialt . . . .  kr. 100.000.-

Etableringen blev financieret på følgende måde:
Tilvejebragt egenkapital ...................................................................   kr. 35.000.-
Marshall-lån (amortisering 5 år og forrentning 5 °/o p. a.) ............  » 35.000.-
Gæld på mekanisk inven tar.................................................................. » 10.000.-
Kassekredit ............................................................................................  » 10.000.-
Varekredit................................................................................................  » 15.000.-

Ialt . . . .  kr. 105.000.-
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Forretningen er lagt an på kontant betaling. Der er en måske lidt knapt 
afsat margin på kr. 5.000.— til imødegåelse af diverse udgifter.

Da indrykningen i det nye kvarter foregår etapevis, regnes der med en 
begyndende årlig omsætning på kr. 7—800.000.—, men forretningens ka
pacitet er tilrettelagt således, at der efterhånden vil kunne gøres en om
sætning på op til ca. 1,2 million kroner, hvilket dog forudsætter indsætning 
af endnu en kassedisk.

Modernisering.
En væsentlig omkostning ved moderniseringen, der hyppigt er forbundet 

med en udvidelse af butikslokalet på bekostning af bagrum, er ofte udgif
terne til selve ombygningen. Et typisk eksempel på en modernisering vil 
være følgende:

Modernisering af bestående diskbetjent butik til tempo-butik 
og udvidelse fra 30 til 52 m 2.

Ombygningsomkostninger:
Nedrivning af skillemur, opretning af vindue,

ændring af d ø r ...................................................  kr. 7.500.—
Gulvbelægning (plastikgulv) ..................................  » 2.000.—
Belysning (lysstofrør) .............................................. » 1.500.—
Reparation af loft .................................................. » 1.000.—
Reparation af facade .............................................. » 500.— kr.12.500.—

Inventar:
Træinventar ...........................................................
Kasseapparat .........................................................
Kaffemølle .............................................................
Plus/minus-vægt ...................................................
Trådvarer ...............................................................

kr. 9.500.-
» 4.000.-
» 1.000.-
» 600.—
» 1.000.- » 16.100.—

Reklame:
Åbningsreklamer, brochurer, annoncer etc...................................  » 900.—
Forøgelse af varelageret.................................................................. » 5.000.—

Ialt . . . .  kr. 34.500.—

Financicringen af denne modernisering foregik på følgende måde:
Marshall-lån (amortisering 5 år forrentning 5 °/o p. a . ) .......... kr. 17.000.—
Egenkapital .................................................................................. » 17.500.—

Ialt . . . .  kr. 34.500.—

I dette tilfælde havde købmanden inden moderniseringen en forholdsvis 
hurtig omsætningshastighed i sit varelager. Ofte er omsætningshastigheden 
så lav, at man ikke behøver at forøge varelageret, selv om omsætningen 
stiger efter moderniseringen, men blot at få de tilstedeværende varer frem 
i butikken.
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Amortiseringen og forrentningen af Marshall-lånet, der er afdragsfrit det 
første halve år, vil beløbe sig til omkring 4.500 kr. årlig.

Et overordentligt stort erfaringsmateriale viser imidlertid, at en moderni
sering af en velbeliggende forretning i så godt som alle tilfælde giver en 
omsætningsstigning af ikke ubetydeligt omfang.

Det er næppe nogen overdrivelse, når et stort indsamlet materiale viser, 
at denne stigning sædvanligvis ligger på omkring 20 ° /0. Forklaringen 
herpå er, at en smuk købmandsforretning altid vil have mulighed for at 
trække nye kunder til, og at en købmand, der benytter det moderne inven
tar som et egentligt salgsredskab (effektivt forberedende salgsarbejde), har 
mulighed for at få kunderne til at samle deres køb i hans forretning i 
konkurrence med butikker, der kun har et snævert vareudvalg.

Den forretning, som foranstående kalkulation er bygget på, noterede det 
første år en omsætningsfremgang fra 300—360.000 kr. Bruttoavancen var 
ca. 8.000 kr. på meromsætningen. Da butikken ved moderniseringen var 
blevet rationaliseret, løb der ikke omkostninger på til yderligere personale 
m. m. Moderniseringen var en god forretning for vedkommende købmand, 
også når man tog hensyn til den investerede egenkapital, og såvel køb
manden, personalet som kunderne var glade for forandringen.

Hvilken service-form kræver størst investering.
Selve investeringen ved indretning af de tre butikstyper: selvbetjening, 

tempo-betjening og diskbetjening er omtrent lige store. Med det øjeblik
kelige omkostningsniveau regnes der groft med en indretningspris på kr. 
150.— til kr. 175.— pr. m2 for selvbetjenings- og tempo-butikker og ca. kr. 
200.— pr. m2 for diskbutikker. Forskellen må søges i de højere hyldefag, 
større diske og flere skuffer, som bruges i den diskbetjente forretning. 
Ovennævnte cirkatal omfatter ikke mekanisk inventar, der er omtrent lige 
kostbart for alle tre butikstyper. Dog afløses de store, dyre kaffekværne 
som regel af små og billige hurtigmalere i selvbetjenings- og tempo-butik
ker.

Meget ofte moderniserer købmanden etapevis efter en i forvejen fastlagt 
plan. Det lader sig gøre med standardiseret elementinventar, og derved 
fordeles omkostningerne over en årrække. Priserne ligger i øjeblikket så
ledes for de forskellige enheder af standard-inventaret:

Priser på standard-inventar:
1. Ølreol: 3 fag — 2,70 m i to h ø jd er................................  ca. kr. 500.—
2. Vinreol: 3 fag — 2,70 m, gabestok, kryds og oversid

dende 4 stk. h y lder.........................................................  » » 1.239.—
3. Frugt- og grøntreol: 4 fag — 3,60 m .............................  » » 3.600.—

70



4. Frugtstand m. kasetter og vogne til kartofler:
4 fag — 3,60 m ...........................................................

5. Vægfag: 90 cm med 6 hylder ....................................
Vægfag: 90 cm med 4 hylder ....................................

6. Glasmontre, stående på gulv til s-kassedisk .............
7. Kassedisk: 1,5 m, beklædt med formica, inch

papirrulle etc..................................................................
8. Disk, beklædt m. linoleum, uden indmad, pr. 90 cm 

Disk, beklædt m. linoleum, m. skuffer, pr. 90 cm . .
9. Glasskab til cigarer med skydeglasdøre, 90 X 90 cm

10. Gondol: 1 fag — 90 cm — med fire h y ld er.............
11. Gulvbelægning: vinyl-fliser pr. m2 .............................

ca. kr.
» » 1.800.—
» » 200.—
» » 126.—
» » 450.—

» » 800.—
» » 200.—
» » 400.—
» » 300.—
» » 327.—
» » 31—33.—

Financieringen.
Når financieringsproblemerne såvel til investering som til daglig drift 

altid har voldt købmændene vanskeligheder, er grunden ikke den, at køb
mændene mangler økonomisk sans. Årsagen må søges i, at købmandsstanden 
stadig rekrutterer nye årgange — ny tilgang af unge med beskedne økono
miske midler, som skal suppleres op gennem lån og kreditter. Købmands
standen er ikke selvfinancierende. Derfor er man afhængig af leverandør
kreditter, de økonomiske konjunkturer og de deraf hurtigt svingende 
udlånsforhold.

I forbindelse med den investering, som er nødvendig ved en etablering 
eller modernisering, er det naturligt kort at omtale en form for finan
ciering, som ligger udenfor den hidtil traditionelle, nemlig den lånevirk
somhed, der foregår på basis af lov nr. 85 af 31. marts 1953. Det drejer sig 
om de såkaldte »Marshall-lån« til levnedsmiddelbutikker, som indrettes 
efter selvbetjeningsprincipperne. Desuden skal kort nævnes den kautions
virksomhed, der påregnes at komme i gang gennem Købmændenes Finan- 
cierings-Institutj hvis realisering synes nært forestående.

Marshall-lån bevilges af en fond på 4 millioner kroner med indtil 5 års 
amortiseringstid og til en forrentning af 5 ° /0 p. a. Lånene ydes til dæk
ning af de med en butiks indretning til hel eller delvis selvbetjening for
bundne udgifter. Denne begrænsning af ansøgernes kreds må ses på bag
grund af, at midlerne er stillet til rådighed som et led i produktivitets
arbejdet, støttet af U.S.A. Derovre anser man selvbetjeningsprincipperne 
for at være den mest rationelle distributionsform, og derfor er klausulen i 
sin tid indsat. Ansøgningsskemaer kan fås udleveret såvel i Handelsmini
steriet som i De samvirkende Købmandsforeninger. Sædvanligvis vil lånene 
ikke overstige kr. 20.000.—. Den sikkerhed, der forlanges ved ydelse af 
lån, kan bestå i en prioritet i fast ejendom, sikkerhed i inventar, kau
tionister eller andet. Principielt gælder, at Marshall-lånene er tænkt givet
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som inspiration for dygtige købmænd, der med gode faglige kvalifikationer 
må antages at have mulighed for at drive en rationel forretning efter mo
derne principper, men som måske ikke ad sædvanlig bankmæssig vej kan 
skaffe den nødvendige kapital til moderniseringen. Der kræves dog fornuf
tig sikkerhed, men med betydelig vægt på faglige kvalifikationer.

Når Købmændenes Financierings-institut påbegynder sin virksomhed, vil 
man tilgodese tre hovedformål:

1. At yde kaution for fagligt veluddannede og dygtige unge, der ønsker 
at etablere sig som købmænd, men som ikke på egen hånd kan skaffe 
nødvendige midler gennem sædvanlige kanaler.

2. At yde kaution for købmænd, som kommer ud for et stort kapital
behov ved etablering i nye boligkvarterer.

3. At yde kaution ved moderniseringer i forbindelse med forretnings
overdragelser og lignende.

Det bliver altså et kautionsforsikrings-selskab, som vil kunne træde i 
funktion, hvor vedkommende, fagligt velkvalificerede ansøger ikke alene 
kan skaffe den nødvendige sikkerhed for lån gennem bankerne.

Virksomheden vil ikke være begrænset til bestemte typer af købmands
forretninger, men aktiviteten vil naturligvis være afhængig af bankernes 
svingende likviditetsforhold og lånemarkedet iøvrigt. Det er en naturlig 
følge af, at instituttet vil kunne yde kaution for lån gennem bankerne, 
men ikke selv drive udlånsvirksomhed.

Såvel Marshall-lånene som det kommende financierings-institut vil kun 
indebære begrænsede muligheder for afhjælpning af købmændenes kapital
behov ved etablering og modernisering — og dog er det muligheder, man 
bør holde sig for øje ved den fremtidige vurdering af lånemarkedet.

5. VAREPLACERING OG VAREGRUPPERING 
I KØBMANDSFORRETNINGEN

Købmandens vareområde kan opdeles i »dagligvarer« og »impulsvarer«. 
Dagligvarer omfatter de ting, som husmoderen med korte mellemrum ind
køber i butikken, og som ofte figurerer på hendes huskeseddel. Det er varer 
som mel, gryn, sukker, vaskemidler og lignende. Impulsvarer er varer, som 
husmoderen køber mere sjældent. Med mellemrum har hun brug for dem 
og er glad for at blive mindet om dem i forretningen. Når hun ser en 
sådan impulsvare på hylden, vækkes et behov, og hun køber varen.

Fælles for alle typer af købmandsforretninger er, at købmanden gerne 
vil udstille sine varer på en tiltalende måde, så de er synlige for kunderne.
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Derved giver han varerne en chance for at sælge sig selv. Det er et afgø
rende princip i selvbetjenings- og tempo-forretningerne, hvor en af de vig
tigste opgaver for ekspedienterne netop består i gennem salgsudstillinger 
stadig at præsentere varerne på en ny og levende måde, så hele butikken 
bliver en huskeseddel for husmødrene. Heller ikke i de diskbetjente butik
ker undervurderer man betydningen af den direkte kontakt mellem kunden 
og varen. Enhver landkøbmand ved af erfaring, at en forudsætning for 
salg f. eks. af arbejdsredskaber er, at landmanden får lejlighed til selv at 
udsøge den vare, som han synes om, og sikre sig netop den skovl, der pas
ser for ham.

Den principielle forskel i vareplaceringen i disk- og selvbetjeningsbutik
ker ligger hovedsagelig i, at man i butikker med diskservice må tage af
gørende hensyn til, at ekspedienterne har hurtigt omsættelige varer ved 
hånden. Des hurtigere kan publikum betjenes, og des større bliver om
sætningen pr. beskæftiget. Det gælder om at spare så mange skridt som 
muligt.

Varernes placering og gruppering i selvbetjeningsbutikken.
Vi vil nu gå en rundtur i s-butikken og se, hvorledes vareplaceringen 

bygges op. Systemet i s-butikken er det, at købmanden anvender daglig
varerne til at lede husmødrene rundt i forretningen efter en bestemt plan, 
og ind imellem dagligvarerne stilles grupper af impulsvarer. De giver køb
manden mulighed for at skabe en forøget omsætning. Husmoderen samler 
indkøbene i købmandsforretningen og er glad for ikke at glemme de im
pulsvarer, som hun måske ellers skulle have været en ekstra tur i byen 
efter. Begge parter har gjort en god forretning ved at have samlet købet. 
I al almindelighed er købmandens fortjeneste højere på impulsvarer end 
på dagligvarer, og impulssalget er således på flere måder med til at gøre 
forretningen mere konkurrencedygtig og rentabel.

Der er i s-butikker ofte placeret to døre ved siden af hinanden, hvor
igennem trafikken reguleres »ind« og »ud«. Mange steder vil man finde 
en afspærring mellem dørene i butikken, så kunderne naturligt ledes til 
venstre og den normale vej rundt.

Som det fremgår af skitse I og af varefortegnelsen, er forretningens vin
duer (22 og 14) udstyret med henholdsvis »ting til haven«, »papirvarer, lys 
m. v.«. Det er impulsvarer, som tyder på, at forretningen er indstillet på 
forårssalg.

Ved rundgangen træffer vi på venstre hånd frugt- og grøntafdelingen, 
der er trukket frem i forgrunden og ser dekorativ ud med sine mange
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Skitse I. Selvbetjeningsbutikken med eksempel på varegrupperingsplan.

1. Mel og gryn.
2. Sukker, kaffe og the.
3. Brød og kiks.
4. Marmelade, honning, sirup og 

safter.
5. Salt, krydderier og forskeil. til 

bagning.
6. Mejeriprodukter.
7. Kødkonserves.
8. Frugtkonserves.
9. Grøntkonserves.

10. Fiskekonserves.
11. Tørrede frugter etc.
12. Sennep, soya, sauce etc.
13. Syltning.

Varefortegnelse for skitse I.
14. Papirvarer, lys etc.
15. Vaske- og rengøringsartikler.
16. Toiletartikler.
17. 01 og sodavand.
18. Vine.
19. Tobak.
20. Konfekturer.
21. Grønt og frugt.
22. Ting til haven.
23. Malervarer.
24. Køkken og husgeråd.
25. Brændsel.
26. Katalog- og demonstrationssalg.
27. Tipskuponer.
28. Hørkramvarer.

farver. Den indeholder ikke alene grønt og frugt, men også samhørige 
varer som tørrede frugter og frugtkonserves. De tørrede frugter er afvejet 
i plastikposer, så husmoderen kan se indholdet, sammenligne priser og 
udvælge, hvad hun ønsker. På højre hånd findes på den ene gondolside
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afdelingen for grønt-, frugt- og kødkonserves. Læg mærke til, at visse vare
grupper findes flere steder i forretningen for at give impulsen flere gange.

I forlængelse af frugt- og grøntafdelingen findes en køledisk, velegnet 
til såvel nedkølede grøntsager som mejeriprodukter og ikke mindst halv
konserves.

Længst inde i butikken findes de varer, som leder husmødrene rundt i 
forretningen, nemlig dagligvarer, som skal indkøbes ofte. Det gælder grup
perne: mel og gryn (1), salt, krydderier og artikler til bagning (5), artikler 
til syltning (13) og ind imellem findes igen impulsvarer som papir, serviet
ter m. v. (14).

Læg mærke til, at samhørige varer stadig placeres tæt sammen, f. eks. 
bageartikler og mel ved siden af køledisken med margarine, palmin, smør 
og andre mejeriprodukter. 01 og sodavand i den særlige reol (17) er lige
ledes dagligvarer, som trækker kunderne ind i forretningen. På vejen hen- 
imod kassedisken træffes på gondolen henholdsvis vaske- og rengørings
artikler, toiletartikler samt malervarer og køkkenudstyr. De to sidstnævnte 
grupper (23 og 24) er ting, som købmanden ønsker at fremhæve på en god 
plads, da ikke alle husmødre regner med at træffe disse varer hos købman
den. Når en butik åbner i et nybygget kvarter, er det en god forretning at 
anbringe sådanne grupper såvel i vinduet som på »brændpunkter« i for
retningen, da det jo er varer, som bruges ved indflytning i nye lejligheder.

Jo nærmere vi kommer kassen, jo flere servicevarer træffer vi, f. eks. 
grupperne:

Vin og spiritus (18),
Tobaksvarer (19),
Chokolade- og konfekturevarer (20).

Det er altsammen højtbeskattede varer, som kræver særligt overblik og 
ofte individuel kundeservice.

Man lægger på skitse I mærke til, at varerne: sukker, kaffe og te (2) er 
grupperet i umiddelbar nærhed af de samhørige varer: brød, kiks, marme
lade, honning, sirup m. v. (3 og 4).

De to salgsborde inde i forretningen anvendes til varer, som købmanden 
vil gøre noget særligt ud af. Det kan være specielle tilbud, sæsonvarer og 
lignende. Den slags skaber liv og afveksling i forretningen og interesserer 
altid husmødrene. Det er dog en forudsætning, at udstillingerne skiftes 
hurtigt nok ud — mindst en gang om ugen — og er forsynet med iøjne
faldende skiltning med tekst og pris.

Enkelte varegrupper er ikke placeret på gruppeplanen. Det gælder f. eks. 
saucer, soya, sennep etc. (12). En sådan gruppe »går godt sammen med«
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f. eks. kødkonserves, og den kan med fordel placeres to steder i forretnin
gen. Der kan etableres en masseudstilling på en gondolgavl eller på et 
salgsbord, eventuelt med skiltet »dagens tilbud« og en fordelagtig pris.

Der findes i en købmandsforretning et stort antal sæsonvarer, og med 
et fleksibelt inventar er det let for købmanden at indrette sin vareplacering 
i overensstemmelse med de vekslende sæsoner. Forretningens udstyr og sy
stem som helhed tilsigter, at varerne skal have den størst mulige chance 
for at sælge sig selv til husmødrene. Varelageret skal være en sammen
hængende erindringsliste, og købmanden bør bygge sin vareudstilling ud 
fra den forudsætning, at netop synet af varen spiller en afgørende rolle 
for det efterfølgende køb. Inventaret må bruges som et værktøj til at for
berede kundens køb. De artikler, som købmanden gerne fremmer salget i, 
gøres aktuelle for husmødrene gennem en fremtrædende placering, der 
vækker særlig interesse og opmærksomhed.

Vi har nu beskæftiget os med selve rækkefølgen af varerne i s-butikken. 
Herefter skal vi behandle gruppering og opstilling af varerne. Af den en
kelte varegruppe kræves to ting, nemlig:

Fig. 1. Eksempel på »vertikal vareopstilling«, der giver overblik over alle gruppens mærker. 
De største pakker øverst — de mindre nederst.
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1. God overskuelighed, så kunden nemt ser varerne.
2. En opstilling af varegruppen, så kunden nemt kan »plukke« varen 

ned.

En god overskuelighed får man ved at placere varerne indenfor de en
kelte grupper i lodrette rakker — altså vertikal placering. Kunden ser 
varerne fra venstre mod højre, når hun går gennem butikken, hvorimod 
øjet i mindre grad bevæger sig op og ned på hylderne. Derfor er det nød
vendigt at gruppere varerne lodret. Når varerne står på den måde, standser 
øjet op ved hver ny artikel. Princippet er altså »vertikal opstilling« i så 
stor udstrækning som muligt.

Det andet problem er at gøre det let for kunden at »plukke« varen ned. 
Hvis varerne står tæt og gnidret, så kunden bliver nervøs for at vælte ud
stillingen på gulvet, får hun uvilje mod at tage varerne ned. Er opstillin
gen altfor kunstfærdig, vil kunden ikke synes om at »ødelægge« den pæne 
udstilling. Man må derfor sørge for, at kunden får forståelsen af, at ud
stillingen er til rådighed for hende. Butikken må repræsentere en virke
lig varerigelighed, men man kan godt opnå massevirkningen uden at lave 
opstillingerne i snorlige rækker.

Der er også sekundære ting at tage hensyn til ved placeringen indenfor 
grupperne.

Som bekendt er det en økonomisk fordel for både husmoderen og køb
manden, at de enkelte varer købes i størst mulige kvanta ad gangen. Når 
man grupperer dåse- og pakkestørrelser, bør man placere de største størrel
ser, hvor kunden lettest får øje på dem, og hvor det er nemmest at nå dem. 
Det vil i regelen være på hylderne, som ligger mellem øjen- og hoftehøjde. 
De mindre størrelser er placeret nedenfor og ovenover. Kunden tilskyndes 
derved indirekte til at købe de størst mulige kvanta, og selve placeringen 
giver den mindst mulige risiko for, at varen tabes, hvilket betyder mindre 
brækage og mindre svind.

Salgshylderne fra øjen- til hoftehøjde er, som nævnt, de bedste, hvilket 
man også bør tage hensyn til ved placering af impulsvarerne. Dagligvarer 
som mel, gryn, sukker m. v. kan placeres på de øvrige hylder. Kunden vil 
hurtigt finde ud af, hvor i lokalet de findes. De dermed beslægtede impuls
varer, som kunden skal mindes om, bør placeres godt i nærheden. Impuls
varer, der købes sjældent, kan placeres flere steder i butikken.

Det er en selvfølge, at der over de vertikale grupper af forbrugssamhørige 
varer opsættes iøjnefaldende gruppebetegnelser, så husmoderen hurtigt kan 
orientere sig i forretningen, ligesom vi gentager betydningen af, at pris
mærkning og prisskiltning er gennemført.
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Varernes placering og gruppering i tempo-butikken.
Tempo-butikken er en forretningstype, hvor selvbetjening og diskbetje

ning er kombineret, og som for tiden vinder stor udbredelse i Danmark. 
Den overvejende del af varerne sælges gennem selvbetjening, men grupper 
som:

Vin og spiritus,
tobaks-, konfekture-, eventuelt parfumevarer 
og i visse tilfælde specialiteter som 
te og kaffe m. v.

har manuel betjening. Den foregår som regel ved en glasdisk, der sættes op 
i forlængelse af kassedisken, og er der kunder, som af en eller anden årsag 
foretrækker også at blive ekspederet i dagligvarer, kan vedkommende hen
vende sig i serviceafdelingen.

Den største del af varelageret placeres og grupperes efter de samme 
principper, som nævnt i afsnittet om selvbetjeningsbutikken.

Man opnår gennem en sådan kombination, at der i forretninger, som 
lægger særlig vægt på de forannævnte grupper af betjeningsvarer, kan ydes 
en speciel service. Der kan ekspederes over glasdisken og eventuelt indret
tes et særligt arrangement i vinafdelingen. En medarbejder står til rådig
hed netop til denne ekspedition, og kunderne kan give sig god tid til at 
vælge blandt de forskellige kvaliteter under en sagkyndig vejledning. Ar
bejdet ved kassedisken går lettere fra hånden, og det er naturligvis vig
tigt, at den tid, som kunderne sparer ved at ekspedere sig selv med dag
ligvarer, ikke sættes over styr ved, at der danner sig kø ved kasseafreg
ningen.

Når tempo-butikken har haft stor sukces her i landet, skyldes det ikke 
mindst, at der i næsten alle købmandsforretninger er et stort salg af højt- 
beskattede varer. Fra denne type og over i den rene selvbetjening på 
den ene side og den diskbetjente forretning på den anden side er der et 
stykke vej, men i praksis finder købmændene i samarbejde med deres 
rådgivende konsulenter ud af, hvorledes man gennem modernisering kom
binerer typerne yderligere, så man under hensyn til beliggenhed og vare
udvalg får en for vedkommende købmand hensigtsmæssig forretning.

Varernes placering og gruppering i den diskbetjente butik.
I den diskbetjente butik gælder det om at samarbejde to grundlæg

gende principper, når man udarbejder planen for vareplacering. Man

79



Skitse III. Typisk cliskbetjent forretning. Bemærk arrangementet i vinafdelingen — en stor sherrytønde og 
tilsvarende stol indbyder kunden til individuel service (se varegrupperingsnøglen side 74).

skal gøre arbejdet for ekspedienterne let, hvilket forudsætter så mange 
gængse varer nær ekspeditionspladsen som muligt, og man skal lade va
rerne fremtræde, så de også her kan give forbrugerne impulser til køb. 
Resultatet er, at impulsvarerne får de bedste salgspladser både på hyl
derne lige bag disken og på selve disken, uden dog at genere ekspeditio
nen. Under disken er der plads til afvejningsvarer. På bagvæggens hyl
der under diskhøjde, hvor man i gamle dage havde skuffer som til et 
helt apotek, placeres varer med stor omsætningshastighed for at have dem 
i nærheden. Det sparer skridt og letter ekspeditionen.

Vi har i de senere år set grossister indføre fortrykte ordresedler, ud
arbejdet således, at rækkefølgen af varer på ordrelisterne svarer til række
følgen af varer på grossistens lager. Under ekspeditionen er man da fri 
for megen tomgang.
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Det samme princip kan anvendes i den diskbetjente butik. De fortrykte 
ekspeditionslister, som husmoderen udfylder hjemme, vil hjælpe hende 
til ikke at glemme ting, hun har brug for, og købmanden kan ganske til
svarende grossisten ekspedere efter listen, opbygget i samme rækkefølge 
som butikkens varelager. At sådanne fortrykte ekspeditionslister indebærer 
salgsmuligheder i mange diskbetjente butikker, turde fremgå af den kends
gerning, at ca. halvdelen af forbrugerne ingen »dosmerseddel« har med, 
når de går på indkøb. Man støtter sig udelukkende til hukommelsen og 
de impulser, som forretningens varegruppering giver.

I enhver diskbetjent butik bør man arbejde med masseudstillinger som 
i andre typer af butikker, men under hensyntagen til, at kunderne går 
direkte til disken. Varerne må frem fra bagbutikken, ud af skabe og skuf
fer, op på hylderne og fremvise varerigelighed. Brug prismærkning, ta
lende skilte og placer udstillingerne, så kunderne kan komme i kontakt 
med dem. Bryd hyldernes linie ved nu og da at flytte op og ned på ele
menterne, som vist under inventar-afsnittet. Skift podieudstillingerne ud 
med korte mellemrum, så publikum kan se, at der sker noget i forret
ningen, og at man anstrenger sig for at give den bedst mulige oriente
ring og iderigdom til den travle husmoder.

I alle de tre nævnte typer af købmandsforretninger søger man at placere 
varerne således, at det bliver let for husmødrene at koncentrere indkø
bene. Vareudvalget tager sigte på at dække det størst mulige område af 
husmoderens daglige forbrug, og købmanden giver i selve salgsarbejdet 
husmoderen ideer til nem og billig variation i den daglige madlavning. 
Han giver orientering om de hjælpemidler, som er til rådighed for at 
lette rengøring og daglig husførelse. Det er købmandens opgave at gøre 
livet behageligere for kunderne, og disse bestræbelser falder sammen med 
hans egen interesse i at knytte forbrugerne til sin forretning, så de bliver 
glade for at komme igen og igen i hans butik.

6. DET FORBEREDENDE SALGSARBEJDE 
Købmandens primære arbejde er naturligvis selve salget. Det er et

arbejde, som kræver gennemtænkt forberedelse. Her skal følgende om
tales:

Varens modtagelse og gang gennem forretningen ud 
på salgshylderne.
Afvejning af løsvægtsvarer.
Prismærkning.
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Opfyldning af hylder og reoler.
Skiltning og dekorationsarbejde.
Bestræbelserne for at holde butikken ren og i orden.

Varens modtagelse og gang gennem forretningen.
Megen af købmandens eller hans betroede medarbejderes tid går med 

modtagelsen af varerne, og det er i sig selv også et vigtigt arbejde. Svig
ter kontrollen ved modtagelsen, kan der opstå betydelige fejl og økono
miske tab. Erfaringen viser, at selvom der altid er en vis risiko forbun
det i kontrollen ved modtagelsen af store partier, så ligger langt den stør
ste risiko i, at man sjusker med de små partier. Man disponerer som 
regel således, at man har tilstrækkelig tid til at gennemgå og kontrollere 
de større forsendelser, hvorimod de mindre leverancer ofte bliver lagt til 
side for at blive pakket ud lejlighedsvist.

Da nogle leverandører yderligere har for skik at lægge fakturaen ind 
i pakken, hænder det ikke sjældent, at både varer og faktura bliver glemt 
til ærgrelse for såvel købmanden som leverandøren, idet også betalingen 
af varerne sinkes i samme anledning.

Kontrol ved modtagelsen og udpakningen er et vigtigt led i en god og 
effektiv drift af en købmandsbutik. Der findes flere metoder for en sådan 
kontrol. Vi skal her kun nævne en enkelt, ret primitiv måde, som erfa
ringsmæssigt frembyder en god sikkerhed.

Metoden består i, at en mand udpakker varerne og samtidig opnote- 
rer, hvad forsendelsen indeholder. Er der uregelmæssigheder som brækage 
og lignende, noteres det samtidig.

Sedlen overgives til den, der fører regnskabet — som regel købmanden 
— og han foretager sammenligning mellem leverandørens faktura og ud
pakkerens nota. Er udpakkerens kontrolseddel i overensstemmelse med 
fakturaen, kalkulerer købmanden varens pris og fører den på kontrol
sedlen, som derefter går tilbage til udpakkeren. Han prismærker varerne, 
således som vi senere skal komme tilbage til.

Man opnår ved at lade udpakkeren skrive en seddel med oplysnin
gerne på, at vedkommende tvinges til at være påpasselig med det hele. 
Havde han i stedet haft fakturaen i hånden, kunne han være fristet til at 
gå let hen over kontrollen.

Det er også en fordel ved systemet, at købmanden kan beholde sine 
fakturaer inde på kontoret, så de med det samme kan bogføres eller sættes 
i arkiv til rettidig betaling. Der er iøvrigt grund til at understrege, at 
leverandøren bør sende købmanden fakturaen i så god tid, at den er ham
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ihænde lidt før, varerne ankommer. Så er købmanden klar over, at for
sendelsen er undervejs. Pakken bliver ikke lagt til side, og købmanden 
kan overfor kunderne disponere efter, at varerne er på trapperne.

Respekter slutsedlen.
Når udpakningen er tilendebragt, ses det, om der er grund til rekla

mation. I bekræftende fald må det ske straks og ikke efter 14 dages forløb.
Hvis leverancen er i orden, bør det være en selvfølge, at varerne be

tales kontraktmæssigt. Det er ikke alene noget, leverandørerne har krav 
på — det er en forudsætning for rationel samhandel. Unøjagtig afregning 
kræver spild af tid og porto og forringer meget hurtigt købmandens gode 
omdømme.

Afvejning af løsvægtsvarer.
Først et par ord om de fabrikspakkede varer. Tendensen henimod sta

dig flere fabriksemballerede varer har i de senere år været ret klar, og 
der er næppe tvivl om, at udviklingen fremdeles vil gå i den retning. 
Adskillige købmænd har set med skepsis på denne tendens. Man har talt 
om, at det gode, gamle købmandsskab forsvinder, og at fabrikspakningen 
iøvrigt fordyrer varerne. Standpunktet synes dog at få stadig færre 
tilhængere. Den tekniske udvikling har skabt et kolossalt stort antal 
nye varer. En væsentlig del af disse kan — set fra husmoderens syns
punkt — siges at være en slags halvfabrikata til husholdningen. Varer 
som kageblanding, dåsesupper, dybtfrosne retter af forskellig art, o. s. v. 
er helt nye artikler, som giver købmanden mulighed for at inddrage 
et stort nyt vareområde i sin forretning. Hver enkelt af disse mange 
varer er forsynet med gode opskrifter og smukke fotos, som fortæller 
om varens indhold og anvendelse. Man kan i dag købe varer, som kan 
tilberedes uden en stor arbejdsindsats. I vor tid, hvor så mange husmødre 
er udearbejdende, og hvor der er stor mangel på al hushjælp, spiller 
selve det tidsbesparende moment en ganske særlig rolle. Hele denne 
udvikling er uden tvivl også til gavn for købmanden, og det er svært at 
se, at selve købmandsskabet lider herunder. Måske kan man sige, at køb
mandens funktioner i nogen grad skifter fra indkøbet over imod salgs
arbejdet. De moderne købmandsprincipper forudsætter, at man i højere 
grad end tidligere »sælger ideer« til forbrugerne, altså ideer om en va
res anvendelse. Derigennem opnås det forøgede salg.

Heri ligger også tildels besvarelsen af den anden indvending imod de 
færdigpakkede varer, nemlig det fordyrende moment. Man må huske på,
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at mange varer overhovedet ikke ville eksistere uden fabrikspakning. Em
ballagen må ofte ses simpelthen som en del af varen. Vi kan igen tænke 
på dåsesupperne, kageblandingen, for ikke at sige tandpastaen. Det er 
emballagen, som opbevarer varen, og det er emballagen, som har skabt 
hele forudsætningen for det store salg og dermed den billigere massepro
duktion. Ville mon havregrynene være blevet børnenes populære morgen
måltid, hvis ikke salget var hjulpet frem af en hygiejnisk emballage, som 
gjorde varen holdbar og tillidvækkende.

Imidlertid vil der jo i årene fremover stadig være købmandsvarer, som 
tages hjem i løs vægt. Der vil i det hele taget være områder, hvor 
købmændene med fordel vil opretholde deres egne blandinger som specia
liteter, og hvor man må indstille sig på fremdeles selv at afveje. Det bør 
da gøres i de ledige stunder og på en sådan måde, at afvejningen ikke 
tager tiden for andre vigtige opgaver, der skal løses, såsom dekoration, 
varegruppering, rengøring o. s. v. Det er vigtigt, at afvejningen sker så
vidt muligt uden forstyrrelser, da det giver den mindste fejlmargin, og at 
afvejningen i størst mulig udstrækning sker udenfor butikslokalet.

Efterhånden er købmændene gået bort fra at afveje varerne, medens 
kunderne venter, hvilket er rigtigt. Varerne bør lægges frem i butikken i 
afvejet tilstand. Dels er der et salgsmoment i, at en vare er klar til eks-

Fig. 1. Plus-minus-vægten i funktion.
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Fig. 2. Afvejningskrybben, renlig og praktisk.
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pedition, dels sparer man tid for travle kunder. Selve afvejningen bør ske 
i serier.

Plus-minus-vægten er et godt hjælpemiddel, som gennem sin pålidelig
hed og let overskuelige skala gør nøjagtig afvejning let.

Man bruger nu i stor udstrækning den såkaldte afvejningskrybbe, som 
også er tidsbesparende. Den består af et stativ, hvori er ophængt et stål
kar. Det, der skal afvej es, styrtes i stålkarret, og på grund af dets hen
sigtsmæssige form er det let at skovle op i poserne. Stålkarret er aftage
ligt, så det er nemt at rengøre.

Den nye plastikemballage virker tiltalende, hygiejnisk og salgsfrem
mende. Den har gjort det muligt at forudpakke en stor del af de varer, 
som man før i tiden vejede op under selve ekspeditionen, f. eks. tørrede 
frugter, der holder sig godt uden fordampning.

Plastikposerne kan deles i tre grupper. Der er poser, som kan varmeluk- 
kes, andre, som ikke varmelukkes, men slås sammen med en hæftemaskine, 
og endelig poser, der svejses. De sidstnævnte anvendes mest i industrien, 
hvor lukkeproblemerne er større end i købmandsforretningen.

Plastikposer, som kan lukkes med varme, er lette at have med at gøre. 
Man anvender en varmekolbe eller et apparat, som består af et par kæ
ber, hver forsynet med et varmelegeme, således at posen lukkes, når de 
to kæber smækkes sammen. Dette apparat er hurtigere end kolben.

Ved bedømmelsen af hele afvejningsproblemet, herunder også diskus
sionen for eller imod fabrikspakkede varer, må man erindre, at lønom
kostningerne efterhånden er en meget alvorlig belastning på købmandens 
regnskab. Arbejdstilrettelæggelsen har i de senere år ført til en stadig 
stigning i omsætningen pr. beskæftiget, hvilket viser, at effektiviteten 
indenfor købmandsfaget fremdeles sættes i vejret. En af de måder, hvorpå 
denne tendens kan fremmes, er uden tvivl, at man aflaster den enkelte 
forretning for afvejning og anvender den sparede tid til mere salgsfrem
mende opgaver. Det er muligt, at man foruden de egentlige fabriks
pakkede varer efterhånden bør udvikle den mellemting, som hedder cen
tralafvejning på grossistens eller indkøbsforeningens lager. Der er alle
rede gjort visse forsøg i så henseende. Det tekniske udstyr står til rådig
hed for forholdsvis overkommelige beløb. Måske vil et af resultaterne 
af den indkøbsrationalisering, som foregår, blive et nærmere samarbejde 
mellem købmanden og grossisten også i afvejningens funktioner, således 
at en del løsvægtsvarer pakkes på grossistens lager. Der er den principielle 
forskel på fabrikspakninger og centralafvejning, at medens kravene til 
fabriksemballagen er ret store, hvad angår emballagens holdbarhed un
der forsendelsen, stilles der ikke tilsvarende krav til styrken af den em-
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ballage, som grossisten anvender, idet varerne ikke udsættes for en så 
lang og hårdhændet transport fra grossist til købmand, som fra fabrik til 
købmand.

Prismærkning.
Når varerne er klar til at sætte ind i butikken, bør de prismærkes. I 

nogle typer af købmandsforretninger — bl. a. selvbetjeningsbutikkerne — 
prismærker man af princip alle varer af hensyn til den medhjælper, som 
står ved kassedisken, og som slår priserne op på kasseapparatet. I andre 
forretninger finder man det overflødigt at mærke de allermest gængse 
varer med pris, idet de rutinerede ekspedienter kender disse priser udenad. 
For alle forretninger gælder, at de bør være forsynet med forkantlister 
på hylderne, hvor hver varegruppe har sin iøjnefaldende prisangivelse. 
Det er en meget stor lettelse for ekspedienterne, og det er en orientering, 
som kunderne værdsætter. Mangen købmand har måttet erkende, at der 
også i de åbne priser ligger et salgsargument, omend han i starten stod 
lidt skeptisk overfor det.

En undersøgelse, som Handelsministeriets produktivitetsudvalg lod 
foretage i 1954, viste, at ca. 2/ 3 af husmødrene tillagde det betydning, at

Fig. 3. Varmelukning af plastikposer.
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der var synlige priser på varerne i butikken, og 4/ 5 af husmødrene fore
trak, at der var åbne priser på varerne i vinduerne. Det er et forbruger
ønske, som vil vokse i tiden fremover.

Opfyldning af hylder og reoler.
Vi er nu nået til det punkt i det forberedende salgsarbejde, hvor selve 

atmosfæren i butikken skal skabes. Atmosfæren — eller hyggen, om man 
vil — er noget besynderligt uhåndgribeligt noget, som man mærker, så
snart man træder ind i butikken. Den kan skabes af mange bestanddele, 
og den dygtige købmand har sin individuelle måde at gøre det på. Fæl
les for alle forretninger er det dog, at den gode atmosfære er afhængig 
af, at kunden straks får indtryk af en spændende og interessant varerige- 
lighed. Det er en af grundene til, at man i moderne købmandsbutikker 
mere og mere kommer ind på at placere hovedparten af butikkens vare
beholdning på reoler og i masseudstillinger i selve forretningen. Det er 
her, der handles, og ikke i baglokalerne. Derfor dimensionerer man nu 
om dage forretningerne med så store butikslokaler som muligt på bekost
ning af baglokalerne. For at lette opfyldningsarbejdet er der til standard
inventaret konstrueret særlige afvejningsvogne, som på små hjul kan køres 
ud på lageret, fyldes op og køres tilbage i butikken. Det samme system 
anvendes på de nederste rum i grøntsagsreolen, der er beregnet til kar
tofler og lignende. Der henvises iøvrigt til afsnittet om moderne køb
mandsinventar, hvori afvejningsvognen beskrives.

Under opfyldningen af forretningen må det være en gylden regel, at 
de nye varer placeres inderst på hylden, og de ældre varer trækkes frem 
til forkanten for at blive solgt først. Man »roterer« varerne og sikrer 
derved, at ingen bliver overgemt. Iøvrigt må der være system i tingene, 
så opfyldningen sker på bestemte tidspunkter af dagen og på grundlag af 
købmandens erfaring om, hvor meget hyldeplads hver enkelt vare skal 
have for at svare til dagens salg.

Skiltning og dekorationsarbejde.
Et andet væsentlig bidrag til den rigtige atmosfære yder skiltnings- og 

dekorationsarbejdet. Butikken bør være forsynet med orienterende og 
sælgende skilte, der netop er med til »at sælge ideerne« til forbrugerne. 
Man må bibringe husmødrene en ide om varens formål. Det gælder om 
at hjælpe kunden til at løse et problem, f. eks. om lidt variation i fa
miliens daglige madpakke. Man vil opdage, at husmoderen er taknem
lig, hvis man sætter sig ind i hendes problemer og gennem skiltningen
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H Y L D E  F O R  K. A  W  T  
M E D  P R I S M Æ R K E

Skitse I. Forkantlisteme findes i standardiserede mål, nemme at montere i enhver butik.

handler derefter. Lad os forsøge med et eksempel. Købmanden har fået 
en kasse billige sardiner hjem og forsyner kassen med et skilt med føl
gende ordlyd:

»Sardiner — 1 dåse 80 øre«.

Uden større besvær kunne købmanden lige så godt have solgt en ide 
om, hvad varen var beregnet til, og at det tilmed var en meget billig 
vare. Han kunne f. eks. skrive følgende:

»Lækkert pålæg til madpakken:
1 dåse sardiner med 8 stk. — 80 øre.
3 dåser kr. 2,25.«

Man viser i et glimt imødekommenhed overfor husmoderens daglige 
besværligheder med at finde på noget nyt. Hvilke muligheder for at sælge 
ideer og dermed varer giver ikke de mange hundrede artikler, som køb
mandens hylder bugner med.

Det er mindre vigtigt, om selve skiltet bliver mere eller mindre kunst
nerisk. Det må vække opmærksomhed uden at støde folks sunde sans. En
hver kan faktisk skrive salgsskilte, når man blot gør sig den ulejlighed 
at tage en grundlæggende instruktion. Der er muligheder nok herfor 
både på handelsskolerne, på købmandskurser, dekorationsskoler o. s. v. 
Man bør variere skiltene noget, så det hele ikke får et for ensartet præg, 
og alle skilte bør være mærket med pris. Et skilt uden pris er stort set 
værdiløst og ofte direkte irriterende for forbrugerne.

Skiltene kan også anvendes i små formater til at variere forkantlisterne 
med. Det kvikker op i forretningen. Skiltningen i vinduet bør følge den 
samme linie. Den bør bygges op på en ide og fremfor alt være med pris. 
Vinduesudstillingerne har i de senere år i høj grad skiftet karakter. Man 
søger nu at inddrage hele butikken i vinduets blikfang ved at nedskære 
forsatsen til ca. 90 cm’s højde og iøvrigt at gøre vinduet let tilgængeligt 
ved transportable forsatser. Et smukt butiksrum med godt udstyr virker 
kolossalt dragende på publikum.
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Fig. 4. Idévindue med »samhørige varer«. Købmanden viser, at han har alt til bagning fra mel og margarine til skåle 
og bageovn. Den lave vinduesforsats inddrager hele butikslokalet i udstillingen. Forretningen har 

diskbetjening med gode masseudstillinger og gennemført skiltning.

Samtidig med denne principielle ændring i vinduesudstillingens karak
ter bliver udstillingsproblemet mindre. For alle vinduer gælder dog, hvad 
enten de er lukkede bagtil eller ikke, at de bør indeholde forholdsvis få 
varearter, og disse bør bestå af beslægtede varer.

En effektiv salgskampagne kan f. eks. opbygges på følgende måde:
I selve vinduesudstillingen giver man husmødrene en ide til en eller 

flere varers anvendelse. Selve vinduesudstillingen følges op med en til
svarende masseudstilling på et »brændpunkt« i selve lokalet. På disken 
eller på et salgspodie ved kassedisken afrundes udstillingen med en lille 
brudt opstabling af de samme salgsartikler. Alt må naturligvis være om
hyggeligt prismærket. En sådan kampagne kan ikke undgå at give gode 
resultater, hvis varen og prisen er rigtig.

I løbet af en uges tid vil en udstillings salgsmuligheder normalt være 
udtømt. Mange købmænd foretrækker at udskifte endnu hurtigere.

Til dekoration af selve forretningen bør købmændene bruge det dekora
tions- og skiltemateriale, som leverandørerne lader fremstille i dyre 
domme. Det ville også være et fremskridt, om købmændene mere end hid
til fulgte leverandørerens dag- og ugebladsavertering op med tilsvarende
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salgsbestræbelser i butikken, eventuelt kombineret med iøjnefaldende 
skiltemateriale. Annoncernes tilbud affotograferes i forbrugerens hjerne, 
og den impuls, som vedkommende kommer ud for i butikken ved plud
selig at stå overfor det konkrete tilbud, vil meget ofte give et salgsresul
tat. Det gælder altså om at udnytte de reklamekroner, som gives ud så
vel til avertering som til dekoration. Det er imidlertid på sin plads sam
tidig at advare imod, at købmændene lader sig misbruge af enkelte leve
randører. Vi tror ikke, at det virker særligt salgsfremmende for købman
den, at et firma anvender hans dyreste og bedste udstillingsplads til op- 
stabling af sæbekartoner, selvom der bruges nok så meget rødt og hvidt 
crepepapir som ramme om kartonerne. På samme måde påvirkes køb
mandens salg næppe i heldig retning af, at hans udstillingsruder over
klistres med transfers, som kun kan fjernes med risiko for snitsår. Den 
slags dekorationskunst bør høre fortiden til. Den fortæller ikke publikum 
noget nyt, trækker ikke forbrugerne til forretningen og høj ner ikke for
retningens niveau. I stedet ville det være godt, om flere leverandører in
denfor forskellige brancher arbejdede sammen om tidssvarende dekora
tion for beslægtede varer, så der kunne komme noget spændende og vir
keligt salgsfremmende ud af bestræbelserne.

At vinduets muligheder for fremme af salget undervurderes af en stor 
del af købmændene er givet. En stor husmoderundersøgelse gennemført 
for nylig viste, at husmødrene gav de effektive reklamemetoder følgende 
rækkefølge:

1. Vinduesreklame.
2. Salgsannoncer.
3. Købmandens anbefaling af varen.
4. Reklamer ind ad døren o. s. v.

Tænk over det i Deres salgsarbejde og indret Deres vindues- og butiks
dekoration herefter.

løvrigt er også dekorationen af selve butiksrummet ved at komme ind i 
mere faste rammer, som gør det hele lettere og billigere. Som del af det 
moderne købmandsinventar er fremstillet perforerede plader i forskellige 
mål, der hænges op på kroge som en frise ovenover hylderne. På disse 
plader kan der dekoreres uden store omkostninger. Pladerne kan sendes 
ind til et firma til dekoration, skiftes ud efter behag, og de er med til at 
gøre forretningen levende og smuk — at sætte prikken over »i«et.

Orden og renligholdelse.
I det foregående har vi gennemgået en del af det forberedende salgs

arbejde i en veldreven købmandsforretning. En forudsætning for en god
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og behagelig atmosfære, som får kunden til at synes om at komme igen, 
er også — og ikke mindst, at der er rent i butikken.

Det er en selvfølge, at både købmanden og hans personale bør udvise 
den hygiejne, som man forudsætter er til stede i en forretning, der hand
ler med fødevarer. Således bør det være såvel af hensyn til kunden som 
ekspedienten selv. En usoigneret ekspedient kan ikke føle sig godt tilpas 
og oplagt til kundebetjening.

I butikken bør man sørge for hyppig afstøvning og rengøring af alle 
varer såvel som af gulvet. Rengøringen påbegyndes på de øverste hylder 
og nedefter, og for gulvets vedkommende fra indgangsdøren og udimod 
bagbutikken. Man må huske på, at der ikke er langt fra butikken til hus
moderens køkken. Alt må være præget af renlighed, tilstrækkelig belys
ning og frisk luft.

7. PLAN FOR ARBEJDSFORDELINGEN OG VURDERING 
AF SALGSARBEJDET I KØBMANDSFORRETNINGEN

Som i enhver anden veldreven virksomhed bør der i købmandsforret
ningen foreligge såvel en plan for arbejdsfordelingen som et fast system 
for vurdering af forretningens øjeblikkelige niveau. Vi vælger et skole
eksempel fra en mellemstor, veldreven købmandsforretning, hvor perso
nalet foruden købmanden består af hans førstemand, to damer, en lær
ling og en chauffør.

Købmanden har udarbejdet en plan for fordelingen af arbejdet, så hver 
enkelt af personalet bærer ansvaret for en begrænset del af forretnin
gens drift. Planen ser således ud:

A rb ej dsfordelingsp lan :
Købmanden: Indkøb — cigaretter — automaterne — vinduerne og

kassen.
Førstemanden: Vin — tobak — børstevarer — kager — kiks — chokolade

og ost.
1. Ekspeditrice: Vaskemidler — rengøringsartikler — isenkram — toilet

artikler — papirskabet — kontoret og trikotage.
2. Ekspeditrice: Kolonialvarer — konserves — krydderier og trikotage.
Lærling: Papir — poser — gær — kaffemøller — frugt — æg og

tændstikker.
Chauffør: Skuffer på lageret — bagbutikken — gaden — gården og

bilerne.
Alle hjælper med afvejning og rengøring.
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Efter denne plan foregår arbejdet hver dag i butikken. Hver enkelt 
af personalet har ansvaret for, at der er orden i tingene indenfor de 
grupper og områder, som står opført ud for hans eller hendes navn på 
arbejdsfordelingsplanen. Den, der har afdelingen, har ansvaret for op
fyldning på hylderne og bestilling af nye forsyninger. På købmandens 
bord ligger en mancobog, der føres meget omhyggeligt. Det sker ikke blot 
på den måde, at f. eks. lærlingen skriver: tændstikker, poser eller bana
ner, hvorefter det så bliver købmandens sag at finde ud af, hvor mange 
der skal bruges. Nej, lærlingen må prøve at regne ud, hvor mange tænd
stikker, poser eller bananer, der skal bruges i en uge eller fjorten dage 
frem i tiden, og så foreslår han køb af så og og så mange. Nu er 
det ikke givet, at købmanden blankt akcepterer lærlingens disposition, 
men synes han, den er forkert, kalder han lærlingen ind og diskuterer 
sagen med ham. På den måde får lærlingen et virkeligt indblik i, hvor
dan en købmand disponerer, og er han lærenem, får han snart ansva
ret for flere varegrupper.

Denne arbejdsfordelingsplan har købmand N. N. prøvet i nogle år. Han 
er selv tilfreds med den, og det er også hans indtryk, at hans personale 
sætter pris på at have deres del af ansvaret for forretningens drift. Det 
giver større arbejdsglæde, og det er en værdifuld ting, som ikke mindst 
kunderne sætter pris på at mærke.

Med passende mellemrum tager købmanden et helhedsoverblik over 
forretningen. Han tager de kritiske briller på, søger at se tingene med 
kundens øjne og forsyner sig i den anledning med et skema af et indhold, 
som vist på fig. 1.

Hvert enkelt punkt i skemaet handler om et vigtigt led i salgsarbejdet. 
Ved at give point ud for hvert spørgsmål, kan købmanden efter en rund
gang konstatere, om forretningens samlede niveau er »god«, »middel« el
ler »under middel«, og han kan ved en hastig gennemgang af skemaet 
pille de områder ud, som trænger til en forbedring. Under »bemærknin
ger« kan angives en ide til ændringer, inden skemaet afleveres til brug for 
den medhjælper, under hvem området henhører. Ved en sådan ugentlig 
eller månedlig »status« kan købmanden følge med i, om salgsarbejdet og 
forretningens standard er i fremgang eller tilbagegang. En jævnlig kort
lægning kan give anledning til en ganske nyttig og morsom konkurrence 
blandt de medarbejdere, som skal sørge for, at alt er i orden. Selvom 
bedømmelsen bygger på købmandens skøn, så er det en systematisk frem
gangsmåde, som sikrer, at intet glemmes, og som giver vejledning om, på 
hvilke punkter forbedringer kan indføres.
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V u rd erin g  a f  s a lg s a r b e jd e t  i  k ø b m a n d s b u tik k e n
Udarbejdet af D. S. K.s konsulenttjeneste

Butik:

Vurderet af:

Dato: Ugedag: Kl:

Points

Vindue og dor

Selve butikken

Total

V in d u et:
1. Sælger vinduet enkelte idéer? G 3 0

2. Er der tydelige priser på varerne? 6 3 0

3. Er skiltningen tilfredsstil!.? (Understreger den vinduernes idé?) 5 2 0

4. Er der skabt en massevirkning? 5 2 0

5. Tillader vinduesudstillingen et godt indsigt i butikken? 6 3 0

6. Er vinduesudstillingen fulgt op i butikken? G 3 0

7. Bliver vinduesudstillingen skiftet mindst 3 gange om måneden? 4 1 0

I n d g a n g sd ø r e n :
8. Er dorruden fri for permanente reklamer? 4 1 0

Samlet pointsantal for vindue og indgangsdør

S elve  bu tik k en  i
9. Er belysningen tilfredsstillende? (Er vareopstillingcn velbelyst ?) 6 3 0

10. Er gulvets udseende tilfredsstillende? G 3 0

A. HYLDER OG/ELLER GONDOLER
11. Er varerne grupperet? G 3 0

12. Er varernes sammenstilling egnet til at sælge beslægtede varer? G 3 0

8. PRAKTISK ANVENDELSE 
AF KØBMÆNDENES NORMTALSBEREGNINGER

Når en købmand har afsluttet sit regnskab, vil han begynde at spekulere 
over, om de økonomiske resultater, der er nået, nu også er tilfredsstil
lende. Han vil foretage en sammenligning med regnskabet året forud så
vel af omsætningens, omkostningernes som nettoresultatets størrelse. Når 
denne sammenligning er afsluttet, ved han noget, men ikke tilnærmel
sesvis alt. Muligvis har han haft fremgang i forretningen, men det ville 
være af stor interesse for ham at vide, om andre, tilsvarende forretnin
ger har haft en lige så stor eller måske større fremgang. Hvis det sidst
nævnte er tilfældet, kan han deraf slutte, at der har været noget i vejen 
med den måde, han har drevet forretningen på i årets løb, eller at han 
har haft ugunstige vilkår at arbejde under.

En sammenligning med regnskabet fra sidste år er altså ikke nok. Han 
må finde metoder, så det bliver muligt at vurdere resultaterne ved en
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13. Er impulsvareme rigtigt forbundet med forbrugsvarerne? 6 3 0

14. Er alle varer tydeligt prismærket? 6 3 0

15. Er selve prismærkningen tilstrækkeligt varieret? 4 « 0

16. Ser det ud, som om der er solgt af varerne? (Brudt vareopstill.) 6 3 0

17. Giver vareopstillingen et godt indtryk af mængde? 6 3 0

18. Er der tilstrækkelig klar anvendelse af varegrupper? 5 2 0

19. Er forretningen således indrettet, at kunderne fristes til at gå 
rundt i butikken? 6 3 0

20. Er impulsvarerne anbragt fra hofte- til øjenhøjde? 6 3 0

21. Er der gjort tilstrækkeligt for at bryde ensartetheden i vareop
stillingen? (lodret gruppering, masseopstill., fremskudte hylder) 5 2 0

22. Varernes .almindelige udseende (Rene, friske)? 6 3 0

23. Er losvægt-varcr forudemballerct? 6 3 0

24. Udnytter købmanden posernes reklameværdi? 5 2 0

B. SÆRUDSTILLINGER
25. Har man udnyttet den til rådighed værende plads til særudstil

linger? (Diskplads, gondoler og tophylder, særlige pladser)
6 3 0

26. Giver særudstillingerne indtryk af masse og hurtig omsætning? 6 3 0

27. Er der anvendt beslægtede varer sammen? 5 2 0

28. Er der brugt talende skiltning? 6 3 0

29. Er der mængderabatter ? 5 2 0

30. Bliver særudstillingerne udskiftet cn gang om ugen? 6 3 0

31. Udnytter udstillingen sæson og højtider? 6 3 0

32. Følger udstillingerne fabrikanternes kampagner og er fabri
kanternes reklamemateriale udnyttet effektivt? 6 3 0

Samlet poinlslanlal tor selve butikken

sammenligning med sine kolleger. Det kan være vanskeligt at finde kol
leger, som er villige til at give økonomiske oplysninger fra sig. Hele 
spørgsmålet er imidlertid løst på bred basis gennem købmændenes egne 
normtalsberegninger.

Hvad er normtalsberegninger?
Ved at indsamle og bearbejde mange hundrede købmandsregnskaber har 

det været muligt for De samvirkende Købmandsforeninger at beregne en 
mængde normtal, som viser, hvorledes gennemsnittet af de forskellige typer 
af købmandsforretninger klarer sig fra år til år. Normtal er altså ganske 
simpelt gennemsnitstal. Man må imidlertid have en række forskellige sæt 
normtal, eftersom forretningerne jo er meget forskelligartede. En købmand
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med en blandet landforretning har f. eks. ikke meget ud af at sammenligne 
sine økonomiske forhold med en købmandsforretning i København. Derfor 
opdeles regnskaberne i grupper, hvor forretningerne indenfor hver gruppe 
er ensartede, forsåvidt angår størrelse, beliggenhed og varesammensætning.

Købmændene kan roligt deltage i disse normtalsberegninger, idet alle 
regnskaber er anonyme gennem et kodesystem, som kun kendes af under
søgelseslederen.

Når de mange regnskaber — 8-900 i antal — er bearbejdede, udsendes en 
kort analyse til den enkelte købmand, hvori der er foretaget en foreløbig 
sammenligning mellem købmandens regnskab og normtallene fra den 
gruppe, han henhører under. Desuden modtager han et hefte, på grundlag 
af hvilket han kan foretage alle de sammenligninger, han ønsker. Materialet 
er opdelt, ikke alene efter omsætning og geografisk beliggenhed, men også 
med opdelte grupper af butiksvarer og grovvarer. Der er altså grundlag for 
en virkelig detailleret sammenligning.

Hvilke økonomiske faktorer omfatter normtalsberegningerne?
Der er ved bearbejdelsen af regnskaberne foretaget en opdeling efter 

følgende hovedretningslinier:

1. Brutto- og nettoavance-normtal.
2. Omkostningsnormtal.
3. Statusnormtal.
4. Omsætningsnormtal.
5. Sammenligning med foregående års resultater.

Når købmanden skal til at anvende de mange tabeller i praksis, vil han 
have stor interesse i, ikke alene at sammenligne sin nettoavance med de 
gennemsnit, som er opnået hos andre tilsvarende købmænd. Han vil have 
lige så stor interesse i at kontrollere sin bruttoavance for at se, hvorledes 
hans kalkulationer ligger i forhold til kollegernes. På tilsvarende måde kan 
han sammenligne omkostningerne, og det gælder ikke alene de totale om
kostninger, men hver enkelt omkostningskonto. Hvis købmanden f. eks. 
finder ud af, at lønomkostningerne i hans forretning har ligget over gen
nemsnittet, vil han yderligere i normtallene kunne sammenholde forret
ningens omsætning pr. beskæftiget med tilsvarende tal hos kollegerne. Det 
er sandsynligt, at forklaringen på hans forretnings høje lønomkostnin
ger har været, at omsætningen pr. beskæftiget har været relativ lav, måske 
fordi arbejdsgangen har været uhensigtsmæssig, og personalet har ydet en
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for ringe arbejdsindsats eller lignende. Han må da tage fat på spørgsmålet 
og se at opnå et bedre resultat i det kommende år.

På ganske tilsvarende måde kan man efterkontrollere lagerets omsæt
ningshastighed, antallet af kreditdage og lignende faktorer, som har be
tydning for forretningens rentabilitet.

Hvordan finder vi frem til den rigtige sammenligningsgruppef
Hvis vi går ud fra en forretning, som har en omsætning udelukkende i

butiksvarer, f. eks. kr. 350.000.—, og som er beliggende i en provinsby, vil 
man umiddelbart kunne anvende den tabel, som vises på fig. 1.

Provinsbyer (kun butiksvarer): Fordelt efter omsætning.

Avancer
Omsætning under 

100.000
100—
150.000

150—
300.000

300—
500.000

over
500.000

Bruttoavance ............................... 13,4 13,3 13,1 13,7 13,6
Omkostninger ............................ 5,2 5,5 6,2 8,1 9,9
Nettoavance ................................ 8,2 7,8 6,9 5,6 3,7

Omkostninger
Husleje ........................................ 1,1 0,9 0,7 0,7 0,7
Løn ............................................... 1,1 1,6 2,5 4,2 5,3
Lys og brændsel ......................... 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3
Reklamer o. 1................................ 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3
Papir og em ballage..................... 0,6 0,8 0,8 0,8 0,7
Forsikringer ................................ 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2
Telefon ........................................ 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2
Rejser og repræsentation ......... 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Rengøring og vedligeholdelse .. 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2
Renter .......................................... 0,2 0,2 0,3 0,3 0,6
Porto, fragt og kø rse l................. 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5
Afskrivning på inventar ......... 0,3 0,4 0,3 0,4 0,5
Uerholdelige fordringer............. 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1
Øvrige omkostninger ................. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Omkostninger ialt ..................... 5,2 5,5 6,2 8,1 9,9

Omsætning pr. besk..................... 57.000 73.000 91.000 103.000 115.000
Lageromsætningshastighed ........ 8 9 10 9 8
Kreditdage .................................... 10 13 14 17 26

Fig. 1. Tabel, udarbejdet 1954.

I den fjerde talkolonne vil man finde det sammenligningsgrundlag, man 
søger. Ved anvendelse af normtallene bør man erindre, at gennemsnitstal 
altid må betragtes som omtrentlige tal. Den omstændighed, at man afviger 
fra gennemsnitstallene, behøver ikke at betyde, at der er noget i vejen med 
forretningen. En afvigelse giver besked om, at der er et problem, som bør 
undersøges nøjere, og kun i tilfælde af, at der ikke er en forklaring på af
vigelsen, bør man være agtpågivende. Eftersom normtallene er gennem
snitstal, må det være åbenbart, at omkring halvdelen af købmændene har 
resultater, som ligger under gennemsnittet, og omkring halvdelen over
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normtallene. Det, det gælder om for den enkelte købmand, er naturligvis 
at komme til at høre til den sidstnævnte gruppe.

Regnskabsanalyserne vil hjælpe købmanden til at komme på sporet af 
tabskilder og få dem fjernet, så resultaterne kan blive bedre fremover.

Af hensyn til den praktiske anvendelse bør det nævnes, at omsætning pr. 
beskæftiget beregnes på det grundlag, at alle beskæftigede omregnes til 
»hele voksne personer«. Har man f. eks. en kommis, en lærling, et bud i 
30 timer om ugen og ens hustru med i forretningen 25 timer pr. uge, ud
regnes antallet af beskæftigede således:

Kommis’en regnes for 1/ 1 person 
Lærlingen — - 1 / 2 —
Budet — - 1/ 2 —

men da han kun er beskæftiget so/ 5o af en uge (vi sætter normalbeskæf
tigelsen til 50 timer), tæller han med 0,3 beskæftigelsesenheder. Hustruen 
er beskæftiget den halve arbejdstid og regnes for 1/ 2. Den samlede beskæf
tigelse ser herefter således ud:

Købm anden.......................... 1,0
Hustruen .............................. 0,5
Kommis’en .......................... 1,0
Lærlingen ............................  0,5
B u d e t....................................  0,3

Ialt .77 3 j

Det vil sige, at den forretning, vi her taler om, har 3,3 fuldt beskæftigede 
voksne. Dette tal divideres op i omsætningen, og finder købmanden, at 
omsætningen efter dette har været lavere end kr. 103.000,—, jfr. fig. 1, bør 
han være klar over, at hans lønomkostninger må tages op til undersøgelse, 

løvrigt omfatter lønomkostningerne den faktisk udbetalte løn, samt ud
giften til kost og logi for medarbejdere, der bor hos købmanden.

Der er ikke heri beregnet noget til dækning for købmandens eller hans 
hustrus eget arbejde.

Ved bedømmelsen af f. eks. forretningslejen må man være opmærksom 
på, at der er mulighed for store udsving. Hvis man driver forretning i et 
nyt kvarter med en forholdsvis høj husleje, vil lejen ganske naturligt ligge 
væsentlig over gennemsnittet, hvori også indgår leje af lokaler, som ejes 
af købmanden selv, eller som måske har været underkastet mange års hus
lejestop.
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Avanceprocenterne beregnes i procent af omsætningen. Lageromsætnings- 
hastigheden er beregnet ved at dividere lageret ved årets udgang i vare
købet i årets løb, og man må huske at få hele varekøbet med, d.v.s. både 
det, der er købt kontant, og det, der er købt på kredit.

Hvordan går man frem, hvis det drejer sig om en blandet købmands
forretning?
Ligesom der findes tabeller for rene kolonialforretninger i hovedstaden, 

provinsbyerne og landdistrikterne, er der i normtalsberegningerne tilsva
rende tabeller for forretninger, som forhandler såvel butiksvarer som grov
varer. Det indsamlede materiale er så stort, og regnskaberne så specifice
rede, at man ikke alene har kunnet konstatere gennemsnitsavancer på de 
forskellige varekonti som: brændsel, korn og foderstoffer, trælast og byg
ningsartikler, gødning og benzin. Man har også kunnet opdele grovvare
forretningerne både efter grovvareprocent og omsætning i beløb, hvilket 
har givet et meget differencieret materiale.

Driver man f. eks. en blandet landkøbmandsforretning med en omsæt
ning i grovvarer på 20—40 pct. af totalomsætningen, vil man have udbytte 
af at sammenholde sine regnskabstal med de normtal, som er indeholdt i 
følgende tabel:

Grovvarefor. 21—40 % grovvarer: fordelt efter omsætning.

Avancer
Bruttoavance ........................
Omkostninger .......................
Nettoavance ..........................
Omkostninger
Husleje ..................................
Løn .........................................
Lys og brændsel.....................
Reklamer o. 1..........................
Papir og emballage .............
Forsikringer ...........................
Telefon ..................................
Rejser og repræsentation . . . .  
Rengøring og vedligeholdelse
Renter ..................................
Porto, fragt og kørsel .........
Afskrivning på inventar .. . 
Uerholdelige fordringer .. . 
Øvrige omkostninger............
Omkostninger ialt ...............
Omsætning pr. besk............
Lageromsætningshastihed . ., 
Kreditdage ............................

Omsætning 150— 300— over
300.000 500.000 500.000

9,9 9,0 8,6
4,2 5,2 5,8
5,7 3,8 2,8

0,5 0,5 0,3
0,9 2,1 2,7
0,2 0,2 0,2
0,0 0,1 0,1
0,4 0,4 0,3
0,1 0,1 0,1
0,2 0,1 0,1
0,1 0,0 0,1
0,1 0,1 0,1
0,2 0,2 0,4
1,2 1,0 1,0
0,2 0,1 0,3
0,0 0,1 0,0
0,1 0,2 0,1
4,2 5,2 5,8

140.000 152.000 194.000
10 10 14
32 42 45

Fig. 2. Tabel, beregnet 1954.

Da salg af grovvarer er et meget sammensat område, gøres der i norm
talsberegningerne særlig umage for stærk specificering af de forskellige
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grupper, ligesom opdelingen efter vareområde er meget omhyggelig. Det 
er simpelthen nødvendigt, hvis materialet skal have virkelig praktisk værdi.

Gennem normtalsberegningerne kortlægges hele købmandserhvervet.
En sådan fortløbende økonomisk undersøgelse af et repræsentativt ud

snit af købmandsforretninger, hvor en stor del af forretningerne er gen
gangere fra år til år, giver mulighed for en direkte sammenligning af de 
opnåede driftsresultater for erhvervet som helhed. Det vil med andre ord 
sige, at man fra år til år kan konstatere, hvorvidt købmandsstanden er i 
fremgang eller tilbagegang, og det er overordentligt nyttigt at have en vir
kelig kortlægning, som fortæller, hvorledes købmændenes konkurrenceevne 
har udviklet sig. På grundlag heraf er man i stand til at argumentere på 
saglig basis i de mange forhandlinger, som føres mellem købmændenes 
organisation på den ene side og myndigheder, leverandører m. v. på den 
anden. Man må kende erhvervets økonomiske betingelser for at vurdere 
rækkevidden af de indgreb, som foreslås f. eks. under prisforhandlinger, og 
man må vide, hvilke muligheder der i en given situation vil være for en 
omlægning af hidtil tilvante forhold og principper, når man diskuterer 
samarbejdsmuligheder med leverandører og kundekredse. Normtalsbereg
ningerne har bragt os et langt skridt fremad mod disse mål. Den enkelte 
købmand kan her på anonymt grundlag udveksle erfaringer med et stort 
udsnit af kolleger. Dermed har man i væsentlig grad bortelimineret de 
fordele, som en række af vore konkurrenter — kæder og kooperation — hid
til har haft. Disse fordele har jo netop bestået i, at man indenfor koncernen 
har kunnet udnytte enhver erfaring fra den enkelte forretning i en større 
helhed, så man i hele koncernen kan drage nytte af den. Enhver vil kunne 
forstå, at den udvikling, vi gennemløber, kræver indbyrdes samarbejde, 
også mellem de enkeltstående købmænd. Det første skridt henimod syste
matiseringen af denne udveksling af erfaringer er så afgjort normtalsbereg
ningerne, og det er op til købmændene selv at drage de størst mulige for
dele heraf.

9. UDVIKLINGEN GÅR VIDERE OVER ERFA-GRUPPER.
Som nævnt i forrige afsnit, repræsenterer normtalsberegningerne et bane

brydende arbejde for at få købmændene til at udveksle erfaringer i økono
miske anliggender. En del købmænd lægger vægt på den anonymitet, som 
systemet indebærer mulighed for. Efterhånden vil imidlertid en hidtil 
ukendt åbenhed mellem købmændene gøre sig gældende og skabe mulig-
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heder for udviklingen af den såkaldte »ERFA-Bevægelse«, der fra mange 
sider betegnes scm det mest epokegørende hjælpemiddel indenfor den 
private butikshaadel i de seneste årtier. ERFA-Bevægelsen bygger på den 
forudsætning, at de private købmænd lærer samarbejdets værdifulde kunst 
ved fuld åbenhed. De såkaldte »forretningshemmeligheder«, der iøvrigt 
som regel ikke dækker over større realiteter, forsvinder, og samtidig hermed 
går købmændene ind for en udveksling af gode ideer og tanker til fremme 
af den størst mulige effektivitet i forretningernes drift.

Hvad er en ERFA-Gruppe?
En ERFA-Gruppe dannes af 5—8 købmænd, som driver nogenlunde ens

artede forretninger — altså sælger samme varer og med omtrent samme om
sætning, men således beliggende, at de pågældende forretninger ikke kon
kurrerer med hinanden. Indenfor denne gruppe arbejder man i fuld åben
hed overfor hinanden. Man holder møder f. eks. en gang hver måned eller 
hvert kvartal og drøfter ethvert forhold, der vedrører forretningens drift.

Er min forretning konkurrencedygtig?
Målet er altså at opnå den størst mulige effektivitet i forretningens drift. 

For at gruppen kan have et sagligt grundlag for sine drøftelser, må der 
søges tilvejebragt en del intern statistik. Derfor gives der periodisk ind
beretning til en kontaktmand vedrørende de enkelte forretningers salg, 
omkostninger m. m., og resultaterne heraf meddeles alle deltagerne. Man 
kan supplere med specielle undersøgelser, som kan lægges til grund for de 
interne diskussioner om avancer, omkostninger, omsætningshastighed, likvi
ditet m. v. Kontakten holdes vedlige mellem møderne ved korrespondance 
og telefon.

For at få det størst mulige praktiske udbytte af gruppearbejdet bør drøf
telserne ikke begrænses til de områder, som man har talmateriale for. Det 
er meget værdifuldt for alle deltagerne f. eks. at diskutere salgsmetoder, 
rabatgivning, reklamespørgsmål, kreditproblemer m. v. Man kan udveksle 
gode reklameideer, annonceklicheer, materiale til vinduesdekoration og 
lignende, og hvis det drejer sig om en gruppe i samme by, kan man aftale 
en fælles reklamekampagne.

En ERFA-Gruppe vil ikke være ret gammel, før deltagerne finder ud af, 
at hele indkøbsspørgsmålet trænger til diskussion og udveksling af erfa
ringer. Man kan diskutere leverandørernes tilbud og betingelser, sammen
ligne priser og ydelser for at finde frem til, hvilke leverandørkredse man 
med fordel bør holde sig til. Der vil være mulighed for fællesindkøb af

101



visse stabelvarer. Man kan drøfte personaleproblemer, lønspørgsmål, finan
ciering, likviditet, afskrivningsregler og skatteproblemer, når der er sæson 
for det.

Ved at tænke ERFA-Gruppernes muligheder igennem, vil enhver køb
mand kunne forstå, at det er vejen frem til en højere effektivitet. Hvis 8 
købmænd samles, er det sandsynligt, at hver købmand ialtfald kan aflevere 
en god ide til de andre, d.v.s., at han til gengæld får 7 tilbage. Han får 7 
nye impulser, som han kan omsætte i sin forretning. Og så er det morsomt 
at arbejde i ERFA-Grupperne.

Gruppen bør nu og da samles i de respektive butikker for at få en så 
alsidig og praktisk diskussion ud af møderne som vel muligt, herunder 
f. eks. om butikslokalernes indretning, inventar og udstyr, belysning, salgs
udstillinger m. v.

ERFA-Grupperne bygger på tillid.
I modsætning til normtalsberegningerne bygger ERFA-Grupperne på 

fuld åbenhed mellem ikke-konkurrerende, ligestillede købmænd. Der op
retholdes naturligvis streng diskretion udadtil, men vil man udnytte ERFA- 
Gruppernes store muligheder, må man yde bidrag til det positive resultat 
gennem åben meningsudveksling. Da kan man få inspiration ved at træffe 
sammen med dygtige fagfæller og netop drøfte de problemer, som man be
skæftiger sig med i det daglige arbejde.

Købmændenes ERFA-Grupper sættes i system.
Ligesom normtalsberegningerne, der iøvrigt på ingen måde bliver over

flødiggjort af ERFA-Grupperne, allerede i nogle år har været i et fast leje, 
vil også gruppearbejdet nu blive taget op til systematisk udvikling af De 
samvirkende Købmandsforeninger. Der er allerede nogle få grupper i ar
bejde. Det er vort håb, at vi i en nær fremtid vil kunne afse arbejdskraft 
til at organisere opbygningen af disse grupper udover landet og samtidig 
understøtte gruppernes praktiske arbejde ved en fast kontakt og med den 
hjælp i analysearbejdet og lignende, som betyder meget for gruppernes 
effektivitet. Det kan tilføjes, at i lande som Sverige og Schweiz er gruppe
bevægelsen meget værdsat af købmændene. Man gør i disse lande gældende, 
at det tætte net af ERFA-Grupper har været løftestangen for den selvstæn
dige købmandsstand og netop indeholdt den inspiration til gensidig sam
arbejde, som har været nødvendig for en stærk forøgelse af de private køb
mænds konkurrenceevne og eksistensmulighed.
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10. BRUTTOKONTROLLEN OG DENS BETYDNING 
(Svindkontrol).

Der findes adskillige muligheder for at kontrollere, om omsætnings- og 
omkostningsforholdene udvikler sig tilfredsstillende for en købmand. En 
sammenligning fra år til år af købmandens interne bogholderi, sammenlig
ningsgrundlaget, som er skabt gennem købmændenes normtalsberegninger, 
og den kommende udvikling af ERFA-Gruppe-Systemet er altsammen 
værdifuldt i så henseende. Tilbage står imidlertid de skjulte og usynlige 
tal, der altid har været et problem i købmandsforretningen, og som det er 
svært at få kontrol over.

Behovet for en effektiv kontrol med de »usynlige omkostninger« er 
imidlertid steget i takt med pris- og omkostningsniveauet, og det må derfor 
tilrådes købmændene at søge at skabe mere klarhed over disse tabskilders 
betydning. En god metode til rent bogholderimæssigt at konstatere størrel
sen af svindet er den såkaldte »bruttokontrolmetode«.

Hvad er bruttokontrol?
Bruttokontrollen er en sikkerheds- og kontrolforanstaltning, som man 

opstiller på følgende måde:
I sin mest enkle form får man en bruttokontrol frem, hvis man i et 

hefte — helt adskilt fra den øvrige bogføring — tager to sider og på den 
venstre skrives: indgangssiden — her noterer man varelageret ved årets 
begyndelse til udsalgspris, samt alle varer, der kommer hjem i løbet af 
perioden (føres efterhånden til udsalgspris). På den anden side skrives: 
udgangssiden — her føres omsætningen efterhånden, som den opstår, og 
ved periodens slutning opføres lageret til udsalgspris.

Nedenfor et sammendrag af et års bogføring:
DEN ENKLE METODE:

Indgangssiden: Udgangssiden:
Primo lager (udsalgspris) . . . .  kr. 30.000.— Omsætning................................. kr. 202.000.—
Indkøb ialt — . . . .  - 210.000.— ult. lager t. udsalgspris ........... - 28.000.—

Saldo =  svind ...........................  - 10.000.—
kr. 240.000.- kr. 240.000.-

Det svind, som man finder frem til efter ovenstående metode er imid
lertid ikke et helt korrekt udtryk for det rene svind. Flere varer kan være 
solgt til en lavere pris — rabatter til personale eller større kunder. I 
årets løb kan en del prisfald være indtruffet, ligesom prisnedsættelser 
har været nødvendige for at få delvis ukurante varer solgt. Unøjagtig bog
føring af privatforbrug kan være en anden kilde til saldoen på kontoen.

Imidlertid er alt dette, noget man kan konstatere, hvis man er lidt 
agtpågivende. Derfor kan man heller ikke regne dette med til de »usyn-
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lige omkostninger«, selvom man naturligvis skal være påpasselig overfor 
disse beløb.

Vi er derfor nødt til at opregne sådanne faktorer til justering af ud
gangssiden, således at de ikke påvirker den usynlige posts størrelse.

Der kan også forekomme poster, som formindsker svindet, f. eks. fore
tagne prisforhøjelser i årets løb. For ikke at få et forkert billede af svin
dets størrelse, er det nødvendigt at forøge indgangssiden med disse for
højelser, således at et svind ikke formindskes herved.

Den samvittighedsfulde købmand vil måske nu tænke, at dette også bør 
føres i bogen for, at han helt kan få udbytte og gavn af systemet, og vi 
har derfor nedenfor udvidet systemet med et par af de vigtigste poster, 
således at det nu med større sikkerhed kan siges, at saldoen repræsenterer 
de »usynlige omkostninger«.

DEN FULDSTÆNDIGE METODE:
Indgangssiden: Udgangssiden:
Primo lager til udsalgspris . . . kr. 30.000.— Omsætning................................  kr. 200.000.—
Indkøb - — . - 210.000.— Privatforbrug (udsalgspris) . . .  - 3.000.—
Prisforhøjelser........................ . - 2.000.- Rabatter kunder og personale - 2.000.—

retur t. leverandørerne (ud
salgspris) .............................

Prisfald og -nedsættelser . . .
Ødelagte v a re r .......................
Udg. lager (udsalgspris)........
Saldo — svind ........................

. - 500.-

. - 2.000.—

. - 500.-

. - 28.000.-

. - 6.000.-
kr. 242.000.- kr. 242.000.-

Flere af disse poster er naturligvis en del af svindet, men det, der in
teresserer i denne forbindelse, er at vide, hvor store de ukontrollable ud
gifter er, og det må i dette eksempel siges at være de kr. 6.000.—, som vi 
har fundet frem til.

Disse kr. 6.000.— eller det egentlige svind, som vi kan benævne det, må 
i hovedsagen stamme fra een eller flere af følgende kilder:

1. Dårlig kontrol ved varemodtagelse — både for kvalitet og kvantitet.
2. Dårlig oversigt og kontrol med varer på lager og i butik.
3. Fejldebitering og forglemmelser ved noteringer.
4. »Smugrabatter«, »afrundede« beløb, gaver etc. til venner og be

kendte.
5. Dårlig afvejning og måling.
6. Svind ved udstykning og opdeling af forskellig art.
7. Fejlregning og fejlveksling.
8. Forkerte priser.
9. Uhensigtsmæssige lagerforhold.

10. Spild og brækage ved udpakning og opfyldning.
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11. Dårlig kontrol med ukurante varer.
12. Uheldige vareindkøb, der forårsager prisnedsættelser (er dog spe

cielt noteret under den fuldstændige metode).

Hvilken gavn kan købmanden nu have af denne kontrol?
Fordelene kan i korthed siges at være følgende:

1. Købmanden får et talmæssigt udtryk for de usynlige omkostnin
ger og derigennem et udgangspunkt for arbejdet med deres for
mindskelse.

2. Det daglige arbejde med systemet medfører, at opmærksomheden 
hos personalet skærpes for alt, hvad der kan spares, og derigennem 
opdrages dette til nøjagtighed og til en metodisk arbejdsform.

3. Systemet giver på sin vis en kontrol med personalets ærlighed og 
virker derigennem i høj grad forebyggende.

4. En efter rette principper ført kontrol giver også personalet en fø
lelse af tryghed og en beskyttelse mod en uberettiget mistanke.

5. Gennem bruttokontrollen fås også en samlet oversigt over rabat
ter, nedsættelser og forhøjelser, der forekommer, hvilket kan have 
betydning ved kalkulationen.

6. Kontrollen skaber også en forudsætning for en bedre kontrol med 
varemodtagelsen.

Endelig er det også en fordel, at man kan lade sin kontrol gå helt uden 
om bogføringen. Det almindelige regnskab kan føres af en anden end køb
manden (f. eks. en revisor), medens købmanden ved et par timers arbejde 
om ugen får en virkelig effektiv kontrol med butikken, selvom han rejser 
på ferie eller på anden måde skal være væk fra butikken.

Betingelsen for effektiviteten er naturligvis, at kontrollen føres omhyg
geligt, således at alle ansatte i butikken får indtryk af, at alt skal føres, 
selv om det måske kun drejer sig om en dåse konserves, der buler. Selv 
de små poster skal med, for enhver købmand ved, at ordsproget: »Mange 
bække små gør en stor å«, ikke mindst gælder for omkostningerne i en 
købmandsbutik.

SKEMAER TIL FØRING AF KONTROLLEN 
Den daglige føring.
Indgangssiden:

Dag Tekst Vareindkøb Prisforhøjelse Øvrigt
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Udgangssiden:

Dag Tekst Rabatter Retur til 
leverandør Prisnedsættelser Øvrigt

Den månedlige føring. 
Indgangssiden:

Måned Nr. Indkøb Prisforhøjelser Øvrigt Total

(Sdarter med bogføring af primo lager ti: udsalgspris>)•

Udgangssiden:

Måned Nr. Salg Rabatter Retur til 
leverandør

Pris
nedsættelser Privatforbrug Øvrigt Total

(Slutter med bogfø]ring af iiltimo lager 1dl udsalgsp>ris samt kons tat:ering
af differencen =  svindet).

11. KØBMÆNDENES NYE BOGFØRINGSSYSTEM
Sjældent er et bogføringssystem blevet grundigere underbygget end det 

standard-regnskab, der så dagens lys i forsommeren 1955. Udformningen af 
systemet skete på basis af en markedsundersøgelse, der blev gennemført for 
at skabe klarhed over, hvilke regnskabsmetoder købmændene almindeligvis 
brugte, og hvorledes regnskabsniveauet i det hele taget lå. Dette grund
materiale gjorde en kritisk gennemgang af de anvendte metoder mulig, og 
den understregede, at hovedformålet med et nyt standardiseret bogførings
system måtte være at skaffe købmændene overblik og sikkerhed på følgende 
6 punkter:

1. Sikkerhed for, at alle indkomster går i kassen.
2. Sikkerhed for, at debitorerne bliver ført, så købmanden får alle sine 

fordringer hjem.
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3. Sikkerhed for, at kreditorerne betales rettidigt, så højeste rabatter op
nåes, og strafrenter undgåes.

4. Sikkerhed for, at regnskabet ved forsvarlige bogføring kan godkendes 
af skattevæsenet.

5. Sikkerhed for en nøjagtig omkostningsspecifikation, der muliggør kon
trol med omkostningerne.

6. Arbejdet med bogføringen må ikke tage længere tid, end dette kan 
klares på få minutter dagligt.

Systemet må udformes, så købmanden, selvom han ikke er tilstede, får 
bedst mulig sikkerhed for, at alle indkomster — herunder alle indbetalinger 
fra debitorerne — er gået i kassen. Debitorerne skal føres, så købmanden 
til enhver tid ved, hvem det er, der skylder, og hvormeget hver enkelt skyl
der. Fakturaerne bør opbevares, så det er nemt at kontrollere deres beta
lingstidspunkter. Standard-regnskabet må give købmanden en sikkerhed 
for, at skattevæsenets godkendelse opnåes, såfremt regnskabet er ført for
svarligt i overensstemmelse med de opgivne anvisninger. Omkostningernes 
størrelse må let kunne udfindes, så købmanden får mulighed for at sam
menligne dem såvel med normtallene som med kollegernes i ERFA- 
gruppen.

Imidlertid ved enhver købmand, at selv det bedste regnskabssystem ikke 
er i stand til at skaffe det daglige brød og dækning af de stadigt stigende 
omkostninger — salgsarbejdet må altid være det primære område for køb
manden, og det må være her, købmanden skal anvende sine fleste kræfter. 
Derfor må han forlange, at et standard-regnskab skal være nemt at arbejde 
med, bogføringen må ikke gerne tage mere end nogle få minutter dagligt.

Regnskabets udformning og anvendelse:
Standard-regnskabet består af 6 dele:

1. Daglig kasseopgørelse.
2. Månedsoversigt for kasse.
3. Årsoversigt for kasse.
4. Omkostningsspecifikationsark.
5. Driftsregnskab.
6. Status.

Daglig kasseopgørelse.
Købmandens første arbejde med regnskabet består i, at kassen gøres op. 

Skattevæsenet vil som regel forlange, at der findes kontrolstrimler, hvorpå
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kassens bevægelser kan aflæses, hvorfor man bør sikre sig et kasseapparat, 
der er i stand til løbende at gengive ind- og udbetalinger på en sådan strim
mel. Kontrolstrimlen påføres dato og gemmes, så købmanden har doku-

Fig. I. Kasseopgørelsen.

mentation for, at det bogførte salg er i overensstemmelse med det, der vir
keligt er gået ind over kasseapparatet. Skattevæsenet forlanger også, at der 
foreligger en kasseopgørelse for hver dag, butiken har haft åbent. På denne 
føres hele det daglige regnskab. Det skal ske fra dag til dag, og regnskabet 
skal altid stemme.

Kassebogen består af dobbeltark, så der er en kopi til at rive af. På denne 
kopi sætter købmanden alle bilagene fast med en clip. Vil købmanden nu 
ikke selv føre regnskab, samler han kopierne og sender dem til sin revisor, 
der klarer resten af arbejdet for ham. Man skal huske at nummerere alle 
bilagene med opgørelsens nummer.

Imidlertid skulle der nu intet være i vejen for, at købmanden selv førte 
sit regnskab videre. Der vil sjældent på opgørelsen være mere end 16 poster 
for hver dag, og det vil ikke tage mere end ca. tre minutter at føre det, 
hvis man gør det dag for dag.

Selve bagsiden af kasseopgørelsen, der ikke er aftrykt her, er forsynet med 
specifikationskolonner, så man i givet fald kan få plads til en mere omfat
tende specifikation, end selve opgørelsen levner plads til.
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Som De ser af fig. I, er kasseopgørelsen nummereret med et nummer for 
hver konto, og dette nummer går igen på månedsoversigten for kassen, som 
vi nu skal se på.

Månedsoversigt for kasse.
Ønsker købmanden at føre regnskabet videre selv, er dette nemt, idet 

de nummererede konti på kasseopgørelsen modsvares af konti med samme 
numre på månedsopgørelsen (fig. II). Selve oversigten starter med behold
ningerne ved månedens begyndelse. Herefter fører man blot tallene fra 
den daglige kasseopgørelse ind på månedsoversigten, idet man længst til 
venstre starter med datoen og derefter overfører tallet under nr. 1 på den 
daglige opgørelse ind under nr. 1 på oversigten, nr. 2 til nr. 2, o. s. v. På 
oversigten er der så god plads, så de købmænd, der fører ugeregnskab, kan 
få plads til at sammentælle een gang ugentlig.

Forneden på månedsoversigten er der plads til at afstemme, uden man 
behøver at spekulere over, om posterne skal stå i debet eller kredit. Denne 
fejlkilde er undgået i standard-regnskabet. Kolonnen er krydset af, så man 
simpelthen ikke kan føre forkert.

'lined___________  Ar_______ M incdso versigt: Kasse
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Årsoversigt 19_____  Kassebevægelser

Årsoversigt for kasse.
Afstemningen for de enkelte månedsoversigter overføres til årsoversig

terne, og da »hovederne« på de to ark er ens, vil det blot sige, at de enkelte 
tal skal føres i den samme kolonne som for månedsoversigten — ud for den 
pågældende måned. Sammentællingen og afstemningen er også som for må
nedsoversigten, hvorfor dette heller ikke skulle volde noget besvær.

Omkostningsspecifikationsarket.
Når en måned er gået, samler man omkostningerne ved at gennemgå de 

25—27 kasseopgørelser fra den pågældende måned. T il brug for denne spe
cifikation findes der i bogen et løst kladdeark, der har samme »hoved« som 
selve omkostningsspecifikationsarket.

Ved årets slutning sammentælles omkostningerne både på langs og på 
tværs, således at man ved den tværgående sammentælling får de enkelte 
måneders totale omkostninger, medens man ved den lodrette får de enkelte 
omkostningsarters størrelse for hele året. Den tværgående afstemmes med 
omkostningsposten på årsoversigten for den pågældende måned, ligesom de 
totale omkostninger på specifikationsarket skal blive de samme, hvad enten 
man sammentæller dem vandret eller lodret. Endelig skal tallet stemme
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Årsoversigt 19____ Omkostningssspecifikationei

Måned Husleje
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Decbr.

Ia l t

Fig. IV. Omkostningsspecifikationer.

med totaltallet for omkostningerne på årsoversigten. Har købmanden gået 
dette igennem som en kontrol, kan han være nogenlunde tryg for, at der 
ingen bogføringsfejl er begået med hensyn til omkostningernes føring.

Debitorregnskabet.
Der er sikkert en og anden købmand, som vil studse over, at der ingen 

formularer er til et debitorregnskab. Mange vil måske tænke, at grunden 
er, at man fra D.S.K.s side går ind for en overgang til kontanthandel, så
ledes at der slet ikke vil være brug for et sådant regnskab. Dette er dog ikke 
grunden, selv om det ingen hemmelighed skal være, at en debitorbehold
ning for den enkelte købmand er en endog meget kostbar service, som i 
omkostninger beløber sig til mere, end de fleste tror. D.S.K. har naturlig
vis erkendt, at der endnu i langt de fleste købmandsbutikker findes et de
bitorregnskab, som købmanden er nødsaget til at have, da kunderne ellers 
vil gå over til de konkurrenter, der stadig vil sælge på kredit.

Når et specielt regnskab ikke er medtaget, skyldes det først og fremmest, 
at der for øjeblikket findes en hel del gode systemer på markedet. Ved 
nærmere eftertanke er det ikke et område, der egner sig til en systemati
sering, da de fleste købmænd ønsker deres eget navn trykt på kasseblokke, 
regningsblokke m. v.

Imidlertid må købmanden til debitorregnskabet stille visse krav, således 
som det allerede blev nævnt i indledningen til afsnittet. Der må i systemet
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være ydet garanti for, at samtlige debetsalg noteres, samt at ingen debitor 
er i stand til at betale sin gæld uden købmandens vidende, selvom købman
den ikke er til stede i butiken, når betaling sker.

Udfra dette kan et debitorsystem anbefales, når der er tale om udskriv
ning af kasseblokke med en eller to kopier.

Anvendes to kopier, fratages den ene kopi, som derefter opbevares af 
købmanden, uden at personalet har adgang til dem. Når der indgår beta
ling fra en debitor, udskrives en kvittering med kopi, som lægges i kassen. 
Personalet har adgang til en mappe, hvori kopi nr. 1 er arkiveret, og her 
kan den pågældende kontrollere, at indbetalingen svarer til det skyldige 
beløb. Denne kopi og kvitteringskopien sammenheftes og lægges i kassen.

Om aftenen, når købmanden har gjort kassen op, tages kvitteringskopi- 
eme op, og købmanden tager de tilsvarende kvitteringskopier fra i sit eget 
kartotek (kopi nr. 2), hvorefter kopierne arkiveres samlet, påført kasseopgø
relsens nummer, eller i en brevordner under debitors navn. Købmandens 
beholdning af kopier viser derefter til enhver tid den samlede beholdning 
af debitorer.

Hvis man derimod anvender en blok med kun een kopi, må der fore
tages et notat af sedlens nummer og beløbets størrelse i et kartotek, som 
kun købmanden har adgang til. Dette notat har derefter den samme funk
tion som kopi nr. 2 i det foregående eksempel. Her kan man f. eks. have 
et kartotekskort, der samtidig er en blanket til månedsregning, så man på 
samme tid har en god kontrol og kan yde en service overfor sine kunder 
i form af regelmæssig fremsendelse af månedsregning.

Kreditorregnskab.
Ligesom for debitorregnskabet er kreditorregnskabet løst udenom det 

egentlige standard-regnskab.
Den mest enkle måde at løse dette på er at anbringe sine fakturaer i en 

almindelig brevordner, således som de fleste købmænd har det allerede. 
Inden man indsætter en faktura i bindet, bør denne efterregnes og konfe
reres, og, hvis man anvender bruttokontrollen, også forsynes med udsalgs
priser.

Når fakturaen betales, udtages den af bindet og heftes på dagens kasse
opgørelse, forsynet med samme nummer som denne. Fakturabindet udviser 
herefter til enhver tid den leverandørkredit, som købmanden har trukket.

Den sikreste kontrol med betalingen får man, hvis man indsætter faktu
raerne i alfabetisk orden i bindet, og samtidig med indsættelsen i bindet 
i en kalender noterer forfaldsdato et par dage før den forfalder. En anden
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udvej er at indsætte fakturaerne i fakturabindet i forfaldsdato-orden, men 
denne metode har den ulempe, at det ved en stor fakturabeholdning kan 
være vanskeligt at finde frem til en bestemt faktura i bindet.

Årsafslutningen,
Markedsanalysen, som blev omtalt i begyndelsen af afsnittet, viste, at en 

meget stor del af købmændene selv førte det daglige regnskab, og at også 
en del foretog sammentællingen og afstemningen måned for måned. Der
imod var det forholdsvis få købmænd, som selv foretog den årlige regn
skabsopgørelse med opstillingen af driftsregnskab og status.

Imidlertid er der formularer til såvel statusopgørelse som til opstillingen 
af et driftsregnskab. Ligeledes findes et specifikationsark til årsregnskabet, 
hvor det er muligt at aflæse bevægelserne for nogle af de vigtigere konti. 
Disse ark er opstillet på en sådan måde, at enhver købmand selv let kan 
føre dem.

Driftsregnskab,
Det er vel nok det regnskab, som et flertal af købmænd viger tilbage for 

selv at føre, og især er det nok bruttofortjeneste og omsætning, der volder 
kvaler. Imidlertid er driftsregnskabsarket opstillet på en sådan måde, at 
man — ved nøje at følge kolonnernes ordlyd — af sig selv finder frem til 
disse størrelser.

Statusopgørelsen,
Denne skulle enhver købmand selv kunne udfylde, forudsat han har ført 

sit regnskab regelmæssigt hele året.
Varebeholdningen må selvfølgelig optælles, ligesom man udenom det 

øvrige regnskab må foretage nedskrivningerne efter de gældende regler.
Debitorerne fremgår af regnskabet, så her skulle der ingen tvivl være 

med hensyn til størrelsen af beløbet. Hvad angår afskrivningerne er det 
nemt for en købmand at sætte sig ind i de regler, der er herfor.

Kasse, bank og giro kan også tages direkte fra regnskabet, ligesom man 
for inventarets vedkommende tager den bogførte værdi ved slutningen af 
året og påfører skemaet. Afskrivningerne, som foretages i overensstemmelse 
med skattevæsenets vedtægter, opføres særskilt. Bil opføres ligeledes med 
bogførte værdi og med afskrivning for sig. Ejendom opføres til ejendoms
skyldsværdi, ligesom eventuel good-will anføres med afskrivning.

Nederst på arket er der plads til tilføjelser, hvis dette skulle vise sig nød
vendigt. For passivernes vedkommende skulle der intet problem være, idet
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Àarsregnskab for -----------------

Fig. V. Status og driftsregnskab.
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disse opføres til den i regnskabet svarende værdi. Egenkapitalen fremkom
mer ved forskellen mellem aktiver og passiver.

Opgørelsen af årets omsætning.
Først indføres totaltallet for kolonne 1 på årsopgørelsen for kassen (salg 

+  indbetalt fra debitorer). Derefter finder man frem til en eventuel for
skydning i debitorerne ved at opføre debitorer ved årets begyndelse og 
debitorer ved årets slutning. Forskellen, som kan være enten positiv eller 
negativ, tillægges, henholdsvis fradrages salget. Når dette er gjort, er resul
tatet årets omsætning.

Årets nettoresultat.
Derefter søger man ved hjælp af de næste opstillinger at finde frem til 

årets netto-resultat: Lageret ved årets begyndelse, dertil lægges betalte varer 
(kolonne 8 i kassens årsopgørelse), forskydningen i kreditorbeholdning be
handles som ved debitorbeholdningen, og forskellen fradrages eller tillæg
ges, alt efter som der er tale om negativ eller positiv saldo. Disse poster 
sammenlagt giver os beløbet på den totale vareindgang til indkøbspris. For 
at finde frem til vareforbruget er det nu nødvendigt at fradrage lageret 
ved årets udgang, hvilket man opfører på næste linie. Vi har nu tallet 
på de i løbet af året forbrugte varer til indkøbspris, og ved at fradrage 
dette tal fra omsætningen får vi årets bruttofortjeneste. Fra bruttofortjene
sten skal vi fradrage de årlige omkostninger, hvis totalbeløb vi har stående 
i kolonne 11 på årsoversigten for kassen, og det tal, vi hermed er kommet 
til, er virksomhedens nettofortjeneste.

Nu er regnskabet færdigt, blot skal de totale omkostninger fra om
kostningsspecifikationsarket overføres til driftsregnskabsarket.

Ved en hurtig gennemlæsning af omstående ser det hele tilsyneladende 
indviklet ud, men hvis man har de forskellige ark foran sig, er standard
regnskabet både hurtigt, effektivt og let overskueligt, såfremt man fører 
det regelmæssigt og hver dag afsætter maksimalt 5 minutter til bogførin
gen. Den købmand, der fører sit regnskab på denne måde, behøver ikke at 
have søvnløse nætter med at spekulere på, hvor store de enkelte poster nu 
er blevet — det rigtigt førte standard-regnskab kan til enhver tid give svar 
på spekulationerne.

Hvad består standard-regnskabet af?
Til et års forbrug skal en købmand have 4 hefter med daglige kasse-
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opgørelser — et for hvert kvartal. Hertil kommer endvidere et hefte, som 
indeholder de 12 månedsoversigter og de afsluttende årsoversigter. Dette 
sidste hefte bliver på 32 sider.

12. KØBMANDENS TILRETTELÆGNING AF INDKØBENE

Et gammelt mundheld siger, at den krone, der er tjent gennem veltil
rettelagt indkøbsarbejde, er mere værd end en krone, tjent gennem køb
mandens salgsarbejde. Der er den sandhed heri, at indkøbenes organisering 
danner basis for forretningens salgsarbejde, prispolitik og konkurrenceevne.

I de senere år har både købmændene og deres leverandører som et na
turligt led i rationaliseringsarbejdet sat indkøbsspørgsmålet under lup på 
en helt anden måde, end det tidligere har været tilfældet. Man har fra 
begge sider erkendt, at der må findes nye veje og metoder til et praktisk 
samarbejde, som gør det muligt at spare omkostninger i indkøbsleddet. Det 
primære er forsåvidt ikke at forøge nettoavancen pr. vareenhed for grossist 
eller købmand, men derimod gennem en langsigtet og slagkraftig prispoli
tik at udbygge forudsætningerne for en stigning i totalomsætningen og 
deraf følgende økonomisk forbedring for de samarbejdende parter.

Hvis man skal nå frem til en omlægning af de tilvante indkøbsforhold, 
som et sådant samarbejde forudsætter, er den første betingelse, at både 
købmanden og hans leverandør har kendskab til og øje for, hvilke konkrete 
samarbejdsområder, der kan sættes ind på, og hvilken økonomisk rolle, de 
enkelte faktorer spiller. Det bør understreges, at det samarbejde, der her 
tales om, er et samarbejde, som de to parter ganske frivilligt går ind på, og 
man kan ikke på forhånd udpege en bestemt indkøbsform som værende 
den under alle omstændigheder ideelle. Den enkelte købmand må drage 
sit eget personlige skøn over, hvad hans indsats i dette samarbejde kan 
blive, og hvilket indkøbssystem man med fordel kan benytte sig af på hans 
plads.

Lad os gennemgå nogle af de faktorer, som har indflydelse på de med 
indkøbene forbundne omkostninger. Det vil for en dels vedkommende 
være ting, som, når de bliver nævnt, må forekomme parterne helt selvfølge
lige, men som på grund af traditioner, personlige bekendtskaber og ikke 
mindst den praksis, der blev oparbejdet under krigens vareknappe forhold, 
er blevet skubbet til side, og som ikke altid har fået tilstrækkelig indfly
delse på købmandens dispositioner.
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Leverandørkredsens størrelse:
Et spørgsmål som leverandørkredsens størrelse er af vital betydning ved 

en vurdering af økonomien i indkøbene. Vel kan der — set snævert fra den 
enkelte købmands synspunkt — undertiden købes fordelagtigt ved at sprede 
indkøbene og ved at tage nye leverandører ind, men som hovedregel kan 
der opnås størst fordel gennem koncentration af leverancerne.

Til belysning af leverandørproblemer er der foretaget analyser af køb
mandsforretninger i by og på land. Vi skal her som enkelt eksempel støtte 
os til analysen af en mellemstor landkøbmandsforretning, hvis indkøbsfor
hold på undersøgelsestidspunktet stod overfor visse omlægninger, men som 
iøvrigt var under god ledelse.

Tabel I.
Fordelingen af leverandører i varegrupper:

IaltIndustriforbindelser Grossist Importør

1. Kolonial en g ro s ................... 4 4
2. Sæbe og Toiletartikler .......... . . . .  6 1 7
3. Rengøringsmidler ................... . . . .  2 1 3
4. Konserves ................................ 1 1 2
5. Krydderier etc........................... . .. . 2 2
6. Kiks .......................................... 1 1 2
7. Kaffe ........................................ 1 1 9

8. Mel .......................................... 1 1
9. Chokolade og sukkervarer . .. . . . . .  5 1 6

10. Vin ........................................... 7 7
11. Tobak ...................................... . . . .  17 17
12. Ost ............................................ 0
13. 01 og v a n d .............................. . . . .  5 5
14. Papir ........................................ 6 6
15. Diverse .................................... . . . .  12 11 23
16........................................................ 2 2

Ialt: . . . .  53 26 10 89

17. Isenkram etc.............................. 1 4 5
18. Tekstilvarer ............................. . . . .  3 6 9
19. Skotøj ...................................... . . . .  2 1 3
20. Brændsel .................................. 1 1
21. Andre grovvarer ..................... . . . .  3 1 2 6

Ialt: . . . .  9 12 3 24

Tabel I viser en fordeling af denne landkøbmandsforretnings leveran
dørkreds, der sammenlagt er på 113, nemlig 62 industriforbindelser, 38 
grossistfirmaer og 13 importører. Det langt overvejende antal ligger inden
for kolonialområdet.

117



Tabel 11.
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Opdeling a f købene i de forskellige varegrupper :
kan yderligere 

købes hos 
kolonialgrossist

Kategori Totalkøb Antal eksp. Gensn. eksp.
er købt hos 
kolonial
grossist

Kolonial en gros ....... 4272,25 29 147,32 4272,25
— ....... 20237,12 81 249,84 20237,12
— ....... 1081,59 9 120,18 1081,59
-  ....... 3194,96 20 159,75 3194,96

Sæbe og Toiletartikler. 596,76 8 74,60

28785,92

596,76
— 123,13 3 41,04 123,13
— 103,50 1 103,50 103,50
— 341,52 2 170,76 341,52
— 684,74 7 97,82 684,74
— 472,05 5 94,41 472,05
- 610,03 4 152,51 610,03

Rengøringsmidler . . . . 40,64 1 40,64

2931,73

40,64
— ___ 253,37 1 253,37 253,37
-  ---- 452,87 8 56,61 452,87

Konserves .................... 441,23 6 73,54

746,88

441,23
-  ................... 56,40 2 28,20 56,40

Krydderier etc.............. 585,87 5 117,17

497,63

-  ........... 150,32 2 75,16 150,32

Kiks .............................. 390,34 5 78,07

150,32

390,34
-  .............................. 145,40 2 72,70 145,40

Kaffe +  Kaffeerstatning 
+  Tilsætning ........ 582,75 9 64,95

535.74

582.75
- 9224,39 53 174,05 -

Mel .............................. 3023,15 6 503,86
582,75

3023,15

Chokolade og sukkerv. 653,96 3 217,99 653,96
— 338,20 2 169,10 338,20
— 503,77 3 167,92 503,77
— 139,35 1 139,35 139,35
— 1532,36 2 766,18 1532,36
— 270,56 2 135,28 270,56

3438,20
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er købt hos kan yderligere.Leveran Katgorie Totalkøb Antal eksp. Gensn. eksp. kolonial købes hos
dørgruppe grossist kolonialgrossist

7 V in ......................... . . .  6778,96
17 Tobak ................... . . .  33617,94
5 01 og v a n d ........... . . .  11115,76

6 Papir ..................... . . .  4623,48
12 11 Diverse .................. . . .  21520,27 2464,25

2 The ....................... 307,55 -
128466,74 28785,92 14370,65

1 4 Isenkram etc........... . . .  10005,27
3 6 Tekstilvarer .......... . . .  6255,30
2 1 Skotøj .................... 491,21

1 Brændsel ............... . . .  11599,14
3 2 1 19802,37

176620,03

Til yderligere belysning a£ leverandørkredsen er Tabel II udarbejdet.
Der er her foretaget en opdeling af købene i de forskellige varegrupper. 

For at give et indtryk af, på hvilke punkter en forenkling af indkøbene 
ville kunne finde sted ved en samling omkring en hovedleverandør, der 
fører de af en kolonialgrossist sædvanligvis solgte varer, er foretaget en op
spaltning af indkøbene over et år for de enkelte leverandører. I første ko
lonne er angivet, hvilken kategori leverandøren tilhører efter følgende 
betegnelse:

F for industriforbindelse (fabrik).
I  for importør.
G for grossist (eventuelt indkøbsforening).

Flere af købene er så små, at det må have været en dårlig forretning 
for leverandøren at levere de pågældende varer. Man må erindre, at mange 
af leverandørens ekspeditions- og udbringningsomkostninger er omtrent 
konstante, uanset ordrens størrelse.

Levering af varer i anbrud:
Vi har i tabellerne I og II beskæftiget os med den pågældende forret

nings leverandørkreds og beløbsmæssige ordrestørrelser samt muligheden 
af at forhøje gennemsnitsordren. I forbindelse hermed står spørgsmålet om 
køb i brudte kolli. Anbrudskøb medfører en stor forøgelse i leveran
dørens ekspeditions- og salgsomkostninger. På denne baggrund kan det 
have interesse at se, hvor mange anbrudskøb det foreliggende eksempel — 
landkøbmandsforretningen — har foretaget samt, hvorledes de fordeler 
sig i de forskellige varegrupper.
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Tabel III.
Oversigt over antallet a f anbrud: 

Leverandører.

Varegrupper: "uU2

<

Total antal vareposter 1008 45 81 47 149 18 1348

Anbrud:
Frugt -og grøntkonserves .. 
Fiskekonserves ....................

7
13

7 14 ' 
13 39 =  30 °/o

Kødkonserves .....................
Marmelade .........................

5
2 5

5
7

► af samtlige
anbrud

i
Kiks og knækbrød............ 1 1
Essenser, frugtfarve, kulør 
Kem.-tekn. Art. og saltsyre

1 3 4

og saltsyre ..................... 21 2 5 28
Saucer etc............................. 3 1 4
Krydderier, eddike,

sennep etc........................ 2 2
Appelsiner ......................... 3 3
Citroner ............................. 2 2
Vaskepulver ....................... 1 1
Skurepulver ....................... 1 1
Brillantine ......................... 3 1 4 '
Cremer, pudder etc............. 1 1 2 2 6
Barbersæbe, lotion ............ 2 1 1 1 5 35 =  27,0 »/o
Parfume etc......................... 9 9 > af samtlige
Tandpasta ......................... 4 4 anbrud
Shampoo ............................. 1 1
Tandbørster ....................... 6 6
Sværte o. a. pudsemidl. .. 4 4 8
Boghvedegryn 1. v............. 2 2

78 12 9 6 13 12 130

Eksemplet er præget af et forholdsvis beskedent anbrudskøb. I gennem
snit er kun ca. 10 pct. af det totale antal af vareposter taget hjem i brudte 
kolli, hvilket uden tvivl ligger betydeligt under normen for købmandsfor
retninger i almindelighed. Der foreligger andre undersøgelser, hvoraf frem
går, at det normale gennemsnit har ligget omkring 30 pct., og at byforret
ningerne i så henseende har de højeste tal.
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Uanset dette viser tabel III, at der er en ophobning af anbrudskøb om
kring ganske bestemte varegrupper. Det opfordrer til, at der netop inden
for disse industrier — fortrinsvis konserves, toiletartikler, kemisk-tekniske 
varer — gøres en indsats for at tilvejebringe kollistørrelser, som er mere 
hensigtsmæssige. Eventuelt kan der fremstilles sortimenter af flere vare
numre i samme varekategorier, så disse numre kan købes hjem i hele kolli. 
Sammensætningen må bygge på praktiske erfaringer om, i hvilket forhold 
efterspørgslen efter de forskellige dåsestørrelser m. v. foregår i butikerne. 
Der er iøvrigt i den seneste tid gjort betydelige fremskridt i så henseende. 
Skal anbrudsproblemet løses rationelt, er det vigtigt, at kollistørrelsen af
passes efter forbruget, men det er lige så betydningsfuldt, at leverandørerne 
gør deres kunder opmærksom på de ekstra omkostninger, der er forbundet 
med salg i anbrud, og at man giver kunderne nødvendig økonomisk fordel 
ved at købe i hele kolli. Hovedprincippet bør være det, at varens nettopris 
er baseret på et helkollo af fornuftig størrelse, og at der fordres tillæg for 
anbrud for i gensidig interesse at bortrydde unødvendig anbrudsekspe- 
dition.

Reprœsen tan t b es øgene :
En ikke uvæsentlig salgsomkostning ligger i repræsentanternes salgsar

bejde. Når man vil skønne over, hvad der kan gøres for at nedbringe denne 
omkostning, må man se spørgsmålet som et led i en helhed. Der er ingen 
tvivl om, at et stort antal repræsentanter arbejder med en betydelig spild
procent, fordi samhandelen er mangelfuldt organiseret. Der aflægges mange 
resultatløse besøg i butikerne, der spildes tid for begge parter, gennem
snitsordrerne er ofte små, og repræsentanter for industri og engrosleddet 
overlapper hinanden.

Betragtes alle repræsentantbesøgene under eet, må det siges, at gros
sisternes repræsentantbesøg forekommer bedre tilrettelagt end fabrikanter
nes. Det er kun meget få fabrikanters repræsentanter, der adviserer deres 
besøg i forvejen, og når det sker, er det som regel i ubestemte vendinger 
som »en af de første dage« eller lignende.

I al almindelighed kan der gøres adskilligt for at effektivisere repræsen
tantbesøgene. Forud advisering bør være en selvfølge. En bestillingsliste, 
som købmanden kan få kopi af, ville være en fordel. Hvis der i forvejen 
udleveres et ekstra eksemplar, vil det være en hjælp for købmanden og hans 
personale ved sukcessiv opnotering af mangelvarer. En sådan bestillings
liste er i lige så høj grad i grossistens interesse, og den vil lette repræsen
tantens arbejde.
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Repræsentanten bør gennem fortrykte ordresedler være orienteret om, i 
hvilken rækkefølge varerne skal opnoteres for, at ekspeditionen på gros
sistens lager kan ske bekvemt og hurtigt.

Det er ikke købmændenes indtryk, at repræsentantbesøgene er overflø
dige. Man ønsker imidlertid, at firmaerne og deres repræsentanter skal 
gøre sig klart, at repræsentantbesøgene ikke blot koster firmaerne, men 
også købmændene penge. Det er derfor i begge parters interesse, at re
præsentantbesøgene tilrettelægges så rationelt som muligt. På samme måde 
gælder, at de leverandører, som benytter sig af telefon- og brevkortordrer, 
også i god tid i forvejen må advisere eventuelle repræsentantbesøg. I mod
sat fald bliver der tale om en forøgelse af leverandørens omkostninger, når 
den direkte ordre og repræsentantens ordre overlapper hinanden.

De bestræbelser, som i disse år udfoldes for at spare omkostninger gen
nem samling af indkøbene og mindre anbrudskøb, må naturligvis også 
indebære konsekvenser for repræsentanternes arbejde. Det får en anden 
karakter, efterhånden som samarbejdet mellem leverandører og købmand 
bliver mere intimt. Repræsentanten bliver ikke længere ordresamler, men 
medarbejder hos såvel købmanden som leverandøren. Det åbner nye mu
ligheder for bedre tilrettelægning af repræsentantens arbejde. Omkostnin
gerne i den bestemte funktion at skaffe ordren hjem til leverandøren kan 
nedsættes, og kræfterne samles om mere konsultative og salgsfremmende 
opgaver i de samarbejdende virksomheder.

Bonusordninger og kvantumsrabatter:
Efterkrigstidens samhandel har været stærkt præget af såvel bonus- som 

rabatordninger, altsammen udtryk for, at leverandørerne har villet skaffe 
sig både flere og større kunder. Det kan ikke nægtes, at sådanne »ordnin
ger« en overgang nød en vis popularitet, skønt de tilslørede varernes pri
ser for købmændene. I dag er stemningen anderledes. Købmændene kræver 
i stort tal rene nettopriser som grundlag for deres kalkulationer. Tiden 
har ført en meget stærk priskonkurrence med sig, og i den situation er det 
en nødvendig bestanddel for købmandens salgsanstrengelser, at den »ærlige 
indkøbspris« lægges til grund for priskalkulationerne. Leverandørerne må 
for deres egen skyld være interesseret i at hjælpe købmanden hermed.

Det bør i denne forbindelse ikke overses, at bonussystememe har været 
medvirkende til at svække tilliden mellem købmanden og leverandøren 
på den måde, at købmanden, når han blev tilbudt en bonus eller rabat på 
opgivne priser, aldrig kunne føle sig sikker på, om han ikke ved at holde 
stand en tid endnu ville kunne få tilbudt en endnu højere bonus.
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En særlig karakter har kvantumsrabatten. Det er en naturlig ting at yde 
en kvantumsrabat, der står i et rimeligt forhold til de omkostninger, som 
spares ved at levere et stort i stedet for et lille kvantum. Ligger kvantums
rabatten ud over denne ramme, opmuntrer den købmanden til at købe for 
stort ind. Han investerer for meget i varen i forhold til det øvrige lager. 
Købmanden bør tænke på sit rentetab, sin likviditet, svind og kvalitets
forringelse, når han bedømmer tilbudet om kvantumskøb og rabat. Dertil 
kommer, at de ubegrundet store kvantumsrabatter skaber uro. Den køb
mand, der videregiver sin kvantumsrabat til forbrugerne ved at nedsætte 
varen tilsvarende, bliver ofte ugleset af kolleger, som lader deres uvilje 
mod det skete gå ud over varen og dens producent.

Hovedprincippet i leverandørens prisberegning bør derfor, alt taget i 
betragtning, være det, at købmanden får tilbudt sine varer til nettopriser, 
beregnet efter en fornuftig kollostørrelse, og — for varer gennem grossist
leddet — udbragt i en fast kørselsturnus. Kvantumsrabatten bør dække 
reel besparelse, og købmanden bør præmieres for at udføre sin del af det 
tilrettelæggende arbejde ved at få tilbudt en netto-bundpris. Betalings
terminerne må være klart aftalt og overholdes. Ønsker købmanden at af
vige fra de aftalte købsprincipper, må beløbene herfor beregnes som tillæg 
til nettopriserne.

Det er muligt at gøre indkøbene rationelle:
Der er ingen tvivl om, at købmændene er på vej til en virkelig forenk

ling af indkøbene. Foreløbige resultater har vist, at lige så vel som en stor 
forretning kan ødelægge sine indkøbsmuligheder ved at splitte indkøbene, 
lige så vel kan en mindre købmandsforretning opnå samarbejdets fordele 
ved at samle sine indkøb og blive en værdsat kunde hos de firmaer, som 
vedkommende slutter sig til. Vi må med andre ord nedbringe leverandør
antallet og forøge indkøbet pr. gang. Der må foreligge ganske klare aftaler 
mellem leverandøren og købmanden om, hvilken indkøbsmåde der skal 
være den normale, og planlægningen af indkøbsformen må af købmanden 
følges op af en omhyggelig lagerkontrol, der også rummer en gennemgang 
af de enkelte vareenheders omsætningshastighed.

Der er hos alle parter enighed om det ønskelige i, at denne omlægning 
af indkøbsforholdene til gavn for hele det private erhvervslivs konkurrence
evne føres videre. Enighed om principperne er imidlertid ikke nok. For 
den enkelte købmand drejer sagen sig om hans eget forhold til hver enkelt 
af hans leverandører. Det er klart, at der i dette forhold griber mange 
personlige faktorer ind. En altovervejende faktor er tilliden de to parter
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imellem. Er en sådan tillid ikke til stede, vil det være svært at finde frem 
til en rationalisering, som forudsætter, at der gøres en indsats fra begge 
sider.

Købmanden må på sin side have fuld tillid til leverandøren, til kvalite
ten af hans varer og til, at de priser, der tilbydes, er de absolut laveste, alt 
under hensyn til købmandens tilrettelæggelse af indkøbsarbejdet.

Leverandøren må kræve loyalitet af købmanden. Han må kunne påregne, 
at købmanden overholder de for forretningsforbindelsen fastlagte betin
gelser, og at købmanden vil gøre sit til, at salgsomkostningerne nedsættes 
mest muligt.

Gensidigt må man arbejde ud fra den forudsætning, at de fordele, der 
vindes ad denne vej, ikke anvendes i en kortsynet salgspolitik. Tanken 
bag et udvidet samarbejde er jo, at indvundne besparelser skal anvendes 
som grundlag for en effektiv konkurrence, således at den private varedistri
bution også på længere sigt styrkes og udvides.
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DANSK K O N S U M V A R E IN D U S TR I
Konsumvarerne udgør en meget betydelig del af den samlede danske 

industriproduktion, der for året 1953 beløb sig til ikke mindre end 11.655 
mill. kr. Omkring % — eller 7.480 mill. kr. — af den samlede industrielle 
produktionsværdi faldt på konsumvareindustrierne.

For en ordens skyld skal det anføres, at der under begrebet konsumvare
industrierne medregnes:

Nærings- og nydelsesmiddelindustrien, 
tekstilindustrien,
fodtøjs- og beklædningsindustrien, 
papir- og grafisk industri,
den kemiske industri med undtagelse af svovlsyre- og tagpapfabriker, 

tjære- og asfaltfabriker,
møbelfabriker,
porcelænsfabriker m. m.,
fabriker for fremstilling af radiomateriel,
cyklefabriker,
garverier,
sølv- og elektropletvarefabriker 
samt plastikfabriker.
Langt den største gruppe indenfor konsumvareindustrierne udgøres af 

næringsmiddelindustri m. m. med en produktionsværdi på 2.849 mill. kr., 
efterfulgt af tekstilindustrien med 1.028 mill. kr., medens produktionsvær
dien for fodtøjs- og beklædningsindustrien udgør — også for året 1953 — 
lige ved 900 mill. kr.

Et vist indtryk af konsumvareindustriernes størrelsesforhold giver hos
stående tabel med antal virksomheder, funktionær- og arbejderantal samt 
produktionsværdi for en række af de industrier, hvis frembringelser køb
manden har mest at gøre med. Dette repræsentative udsnit på omkring 
% af den samlede danske konsumvareindustri er sikkert tilstrækkeligt til 
at illustrere alsidigheden i den hjemlige konsumvarefremstilling.
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E t udsnit a f  dansk konsumvareindustri:
Antal

virksomheder
Funktio

nærer
Arbej
dere

Produktionsværdi 
mill. kr.

Kødvare- og kødkonservesfabr. m. m. .. 124 1.214 4.622 603,4
Mælkekondenseringsfabriker ............. 19 248 1.061 136,2
Eksportflødefabriker ........................... 3 - 21 1,4
Flødeisfabriker .................................... .. 24 116 338 24,2
Tilberedning af frugt og grøntsager .. 49 527 1.500 68,4
Tilberedning af fisk ......................... .. 59 311 1.762 60,6
Handelsmøliler .................................... .. 62 500 1.123 296,4
Brødfabriker ........................................ ..  55 197 1.478 71,6
Kiksfabriker ........................................ .. 21 244 935 42,6
Sukkerfabriker og -raffinaderier ---- 11 365 2.858 259,7
Chokoladefabriker ............................... .. 16 602 1.608 84,8
Sukkervarefabriker ............................. .. 56 325 992 44,4
Cikorie tørrerier ................................... 8 11 64 5,3
Kaffesurrogatfabriker ......................... 3 78 168 15,0
Kaffebrænderier ................................... .. 16 191 172 107,0
Margarinefabriker m. v......................... .. 64 336 807 227,8
Kartoffelmelsfabriker .......................... 7 21 113 26,1
Eddike- og sennepsfabriker................ 9 73 180 8,6
Forskellige fabriker ............................. 6 39 137 14,1

Næringsmiddelindustri i a l t ........ .. 612 5.398 19.939 2.097,3

Sprit- og gærfabriker m. m................... 7 322 617 56,7
Frugtvinfabriker .................................. .. 23 134 226 11,0
Bryggerier, maltfabriker og mineral

vandsfabriker .................................... 87 1.373 7.160 341,3
Drikkevareindustri i a l t ................... 117 1.829 8.003 409,0

Tobaksfabriker ......................................,. 264 1.544 8.209 342,9
Tekstilindustri ...................................... . 426 4.470 24.707 1.027,7
Fodtøjs- og beklædningsindustri ........ . 900 5.792 25.634 896,9
Papirvare- og papvarefabriker m. m. . . 172 1.494 5.086 238,7
Oliemøller .............................................. 6 588 1.603 314,9
Sæbe- og sodafabriker........................... . 37 651 960 104,9
Kosmetikfabriker .................................. . 35 451 372 37,4
Fabriker for madlavningspræparater . . 32 286 407 33,1

» pudse- og rensemidler . . 17 176 242 17,1
» stearinlys ....................... 5 26 166 6,6

Porcelæns- og fajancefabriker.............. 13 372 2.550 49,2
Terrakotta- og keramikfabriker.......... . 24 22 179 2,7
Lervarefabriker ..................................... . 38 41 462 8,9
Sølv- og elektropletvaref abrik e r .......... . 78 437 1.769 51,9
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Adskillige af konsumvareindustrierne bearbejder eller videreforarbejder 
importerede råvarer eller halvfabrikata, men en meget stor del arbejder 
hovedsagelig eller udelukkende med danske råvarer — et forhold, som jo 
i udpræget grad gælder næringsmiddelindustrierne.

Men generelt tør det siges om konsumvareindustrierne, at mange af dem 
er groet frem af den danske muld, og andre er videreudviklet på grundlag 
af gamle håndværk. Og så at sige alle konsumvareindustrier er fremvokset 
som hjemmemarkedsindustrier — men efterhånden er adskillige også blevet 
betydelige eksportindustrier.

** *
Før industrialismens gennembrud omkring midten af 1800-tallet — og 

forøvrigt endnu årtier efter — var det almindeligt, at man i den enkelte 
husholdning selv fremstillede alt det, som senere industrien har påtaget sig 
fremstillingen af. Man bagte sit eget brød, bryggede sit øl, kartede og 
spandt uld, vævede sine klædningsstoffer, strikkede sine strømper, støbte 
sine lys, slagtede til eget sulekar o. s. v. Naturligvis var dette mest udpræget 
i landhusholdningerne. I byerne påtog håndværkere sig at klare nogle af 
dagliglivets fornødenheder: Brødbagning, ølbrygning, fremstilling af klæ
der, skotøj, møbler m. v. På et ret tidligt tidspunkt byggedes forøvrigt også 
møller og bryghuse.

Men den arbejdsdeling, som har kendetegnet og fremmet udviklingen 
gennem det sidste århundrede — og ikke mindst de sidste 6—7 tiår — er 
muliggjort gennem industrialiseringen.

Arbejdsdelingen i nyere tid har, som bekendt, også skabt grundlag for 
en væsentlig højere levestandard i alle befolkningskredse og har skabt nye 
behov — og givet mulighed for disses opfyldelse. I denne arbejdsdeling har 
købmanden haft — og har — sin meget betydningsfulde position ved at 
sørge for afsætningen af industriens produkter.

** *
Efterhånden er den danske industrieksport kommet op på en værdi af 

ca. 2.300 mill. kr., eller godt og vel 35 pct. af Danmarks samlede eksport 
(1954). Ganske vist er det produktionsmiddelindustrierne, der tæller stær
kest til i industrieksporten, men alligevel er det også en omfattende eks
port, der præsteres af en række af vore konsumvareindustrier.

Eksempelvis kan det nævnes, at produktionen af kødvarer og konserves 
er så stor, at den dækker ca. 215 pct. af det indenlandske forbrug — d. v. s. 
at der går et meget stort kvantum til eksport, nemlig mere end halvdelen 
af den samlede produktion. For fiskekonserves udgør produktionen ca. 
175 pct. af det hjemlige forbrug, således at der også her er betydelige
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mængder, der eksporteres. Produktionen af f. eks. hermetiske eller syltede 
frugter udgør ca. 120 pct. af det danske forbrug.

Også sukkerproduktionen giver i almindelighed mulighed for en væsent
lig eksport.

Fremstillingen af drikkevarer dækker godt og vel hjemmemarkedsbeho
vet — og herudover finder der en betydelig eksport sted. Med hensyn til 
margarine, fodtøj og overbeklædning samt underbeklædning af trikotage, 
gælder det, at den danske produktion har mulighed for fuldtud at dække 
hjemmemarkeds forbruget. For møblers vedkommende ikke blot dækkes 
hele det indenlandske forbrug, men derudover finder en ikke ringe eks
port sted.

Til gengæld er der naturligvis forskellige områder, hvor en større eller 
mindre del af konsumvarebehovet dækkes af importvarer, fortrinsvis hvor 
der er tale om varer eller produkter, som ikke fremstilles eller dyrkes her 
i landet — eller hvor talen er om specielle delikatesser o. lign.

Hele dette kapitel vil imidlertid være for langt at komme nærmere ind 
i; men de fremførte eksempler giver dog en illustration af, hvad dansk 
konsumvarefabrikation omfatter og evner.

Hertil skal føjes, at der ikke blot til daglig består et godt og tillidsfuldt 
samarbejde mellem industrien og købmanden, så sandt industriens produk
tion og købmandens salg er to sider af samme sag — og til gensidig fordel. 
Tilknytningsforholdet er i adskillige tilfælde endnu stærkere, idet mange 
industrivirksomheder er blevet grundlagt af købmænd. Og givet er det, 
at dansk konsumvareindustri af idag ikke har kunnet — eller kan — und
være købmanden . . . lige så lidt som købmanden kan undvære sine kun
der: Forbrugerne.

Mellem konsumvareindustri, købmænd og forbruger består et veksel
virkningsforhold, hvor alle yder og alle modtager!

** *

Som et nødvendigt led i sin kundebetjening må nutidens købmand være 
indstillet på at have et stort og alsidigt lager af mange forskellige konsum
varer — og omfattende varekundskab. Og selv med den bedste service fra 
industrivirksomhedernes side overfor købmanden melder der sig ganske 
naturligt en række spørgsmål om varebehandling, opbevaringsproblemer 
m. v.

På de følgende sider giver eksperter fra forskellige vareområder derfor 
redegørelser for disse problemer vedrørende nogle af de vigtigste af de 
konsumvarer, som indgår i den danske befolknings forbrug.
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CIGARER, C ER UTTER OG C IG A R ILLO S
Forskellen — Smag og udseende — Opbevaring — Ekspedition — 

Gode råd til kunderne

Forskellen mellem cigarer, cerutter og cigarillos ligger i størrelsen og 
faconen. Cigarer har lukket spids, cerutter og cigarillos har ingen spids. 
Forskellen mellem de to sidstnævnte består kun i størrelsen.

En cigar eller en cerut består af: Inderst indlægget, udenom det ombladet 
og yderst dæksbladet eller, som det også kaldes, dækset. Det halvfabrikat, 
som fremkommer, når indlægget er rullet ind i ombladet, kaldes en vikkel. 
Den ende, man tænder cigaren eller cerutten i, kaldes for indslaget.

De mest typiske faconer på cigarer er:

CORONA kaldes den cigar, som har samme tykkelse fra indslaget til 
spidsen.

SPIDSFACON er en betegnelse, som anvendes om cigarer, der er 
spidse i begge ender.

ÆGCIGARER kaldes de faconer, hvis dæksblad er trukket så meget 
ind, at indslaget bliver tykt, kort og næsten lukket

BANANEN var tidligere en meget populær cigar-facon. Den har spids, 
men er lige op og ned omtrent som en CORONA, men indslaget 
er en lille smule smallere.

Ovenstående typer findes i mange forskellige størrelser og i de fleste 
prislag. Desuden findes der forskellige afvigelser.

Mange rygere vælger deres cigarer efter faconen. Men alligevel skal man 
være forsigtig med ikke at tillægge faconen for stor betydning. En alminde
lig »Banan« kan ofte være lige så god eller bedre end facon-cigaren. Facon
arbejdet er dyrt i arbejdsløn. Denne ekstra fremstillingsomkostning må 
betales, enten i form af billigere råtobakker eller højere udsalgspris. Med 
hensyn til selve tobaksnydelsen vil den cigar, der har samme tykkelse over 
det hele, som oftest give den bedste træk og den mest ensartede rygning fra 
først til sidst.

Men det hindrer ikke, at den fornemme facon-cigar kan give rygeren 
en ganske særlig nydelse, dels i kraft af sin fine smag, dels ved den æstetiske 
glæde, man kan få af at betragte og føle på et virkelig fornemt stykke 
håndværk.

Ved sorteringen fjernes de cigarer eller cerutter, som har særlig sprag
lede dæksblade. De sælges senere under betegnelsen fejlfarver, udskud el
ler lignende.
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Der kan findes mange forskellige nuancer på dæksblade. Sortererens op
gave består ikke blot i at skille de enkelte nuancer, men også i at afstemme 
dem efter hinanden, så at spejlet, som det øverste lag i kassen kaldes, præ
senterer sig smukt og ensartet.

Cigarer og cerutter bliver presset, når de sorteres. Drejer det sig om 
1 O-styks pakninger eller de såkaldte luksus-kasser, kan presningen f. eks. 
foretages på brædder, inden varen anbringes i pakningen. I visse tilfælde 
giver man cerutter, der er presset på brædder, et ekstra pres. De vendes en 
halv omgang og får på den måde et mere firkantet udsende. Fremgangs
måden giver en meget smuk vare. Men den har den ulempe, at cerutter, 
der har gennemgået denne behandling, er tilbøjelige til at revne i kan
terne, hvis man kommer til at støde dem. I andre tilfælde anvendes den 
metode, der kaldes råpres. Kassen fyldes med tre lag ovenfra. Låget lukkes 
og bunden vendes i vejret på kassen. Når det sidste lag er lagt i kassen, 
lægges bunden løst ovenpå. Kasserne anbringes i en presse. Efter nogle 
dages forløb kan bunden stiftes på.

Både cerutter og cigarer kan bundtes. Man samler 25 eller 50 stykker i 
et bundt og binder et farvet silkebånd omkring.

Når man står over for en kunde, der skal købe cigarer eller cerutter, kan 
det være værdifuldt først at få at vide, hvilket formål kunden vil anvende 
tobaksvarerne til. — Skal det være en gave, eller er det til eget brug? Skal 
pakningen transporteres særlig langt, eller skal han blot have den med sig 
hjem? — Der er de fornemme, stærke, sammenlimede luksus-kasser med låg, 
der går ned over indsatsen i kassen. De er kun forsynet med en lille ende
etiket. Der er de strimlede kasser, som er de mest almindelige. De er for
synet med hvide strimler langs kanterne og bærer ofte farvestrålende eti
ketter og låg-billeder, som gør dem særlig tiltrækkende og opmærksomheds
vækkende. Men for den, der vil råde sin kunde rigtigt, bør smagen og kva
liteten være det afgørende. Selv om pakningen, sådan som vi har set det, 
kan spille en vis rolle, så er det dog den glæde og nydelse, rygeren får af sin 
cigar eller cerut, der bliver det afgørende.

Mens vi taler om pakninger, kan det være på sin plads at komme lidt 
nærmere ind på styktals-betegnelserne. Inden for tobaksindustrien har man 
en lidt indviklet måde at udtrykke sig på, når man angiver de forskellige 
pakningers styktal. Forholdet har en vis betydning, når man skal afgive 
bestillinger, og man kan undgå en del besvær og misforståelser ved nøje 
at sætte sig ind i disse betegnelser:

Alle paknings-størrelser opgives som dele af tusinde. Det vil med andre 
ord sige, at 1/10 betyder 100 stykker, 1/20 50 stykker, 1/40 25 stykker,

132



1/50 20 stykker, og 1/100 er en 10-styks pakning. Derudover har man 
»halve«, hvilket vil sige 500 stykker og »kvarte«, som altså er 250 stykker. 

Smag og udseende.
Som vi før har set, er mange rygere tilbøjelig til at vælge cigarer og ce

rutter efter facon og udseende. Men også farven er der mange rygere, som 
tillægger alt for stor betydning. Man kan ikke uden videre gå ud fra, at et 
lyst dæksblad er kendetegnet for en særlig let cerut. Dækset udgør kun 
en mindre del af cigaren eller cerutten. Det er blandingen af tobakken og 
balancen mellem de forskellige sorter, varen et sammensat af, der har be
tydning for den gode smag. Man skal i det hele taget være forsigtig med 
ikke udelukkende at lade sig lede af udseendet. Mange tror, at en moden 
tobak er lys i farven. Det behøver langt fra altid at være tilfældet. Den har 
snarere en varm, brunlig farvetone. Lige sådan kan man i visse tilfælde få 
cigaren eller cerutten til at se lysere ud ved at vende dæksbladene, så årerne 
kommer udad. Men smagen ændres naturligvis ikke af den grund.

Rigtig opbevaring.
Tobak er ømfindtlig over for påvirkning udefra. Men man vil altid kun

ne byde sine kunder velplejede tobaksvarer, blot man iagttager visse, enkle 
forholdsregler. For det første bør man passe på de meget tørre vintermåne
der med frostvejr. Den tørre luft — særlig i et centralopvarmet lokale — 
kan på få timer gøre dæksbladene på cigarer og cerutter så sprøde, at de 
springer. Derfor bør man altid sørge for, at luften både i butikslokalet og 
på lageret har den rette fugtighedsgrad. Man gør klogt i at anskaffe sig et 
hygrometer og kontrollere, at det altid viser 65 pct. fugt. Bliver luften i 
lokalet for tør, kan man blot anbringe nogle store svampe i skåle med vand 
et par steder i lokalet, og hygrometret vil snart registrere de 65 pct. fugt
indhold i luften.

På de fugtige årstider bør man træffe de modsatte forholdsregler. Man 
bør holde butiksdøren lukket på fugtige dage. Har man kakkelovn i bu
tikken, kan man fyre særlig kraftigt. Har man centralvarme, kan det være 
klogt i særlig fugtige perioder, når der ikke fyres i anlægget, at anskaffe 
sig en elektrisk varmeovn og ved hjælp af den tørre luften i lokalet ned 
til de omtalte 65 pct. fugtighedsindhold.

løvrigt bør man holde stadigt opsyn med varerne. Varer, der ligger i 
vinduet, bør udskiftes ofte, så de ikke får for megen sol eller bliver for 
våde eller tørre. For de varer, som opbevares i butiks- eller lagerlokale, 
bør man huske, at varmen stiger opad, og at luften derfor er mest tør nær
mest loftet.

133



Fremmede dufte kan også påvirke tobakkens smag. Derfor bør man være 
omhyggelig med, at tobaksvarer aldrig udstilles eller opbevares i nærheden 
af sæbe, ost, sild eller andre varer, der afgiver en kraftig duft. Aller
helst bør tobaksvarerne opbevares under sådanne forhold, at de er adskilt 
fra andre varer. Hos den handlende kan det ske i et særligt skab eller en 
særlig afdeling, beroende på, hvor stort tobakssalg man har.

Hvis man vil give sine kunder et par gode råd om tobaksvarernes op
bevaring, er der særlig to ting, man bør lægge vægt på. For det første bør 
man altid at anbefale kunden at købe cigarer og cerutter i kasser. En træ
kasse yder en bedre beskyttelse mod fugt end en kartonpakning, og i den 
tørre tid vil den være et bedre beskyttelsesmiddel, hvis dæksbladene skulle 
være tilbøjelige til at springe. For det andet bør man minde kunder, som 
rejser på ferieophold ved havet eller andre fugtige egne, om at man beskyt
ter sine tobaksvarer bedst ved at benytte en stor blikdåse som tobaksskrin.

-Rzgü’g ekspedition.
Måske skulle man ikke tro, at der er særlige vanskeligheder ved at eks

pedere cerutter og cigarer rigtigt. Alligevel er der bestemte regler, som 
kan være ganske nyttige at følge.

For det første er der åbningen af en cigarkasse. Den foretages på føl
gende måde: Man skærer først lågets sider op. Kniven holdes skråt mellem 
pege- og tommelfinger. Langfingeren følger kassens kant. Derefter opskæres 
kanten mellem låg og kasse. Her vender man låget bort fra sig og lader 
langfingeren styre langs dets kant. Når både kant og sider er opskåret, stik
kes kniven ind mellem låget og kassen på det sted, hvor stiften sidder. 
Knivens skaft vrides til siden og trykkes nedad. Man bør passe på, at knivs
bladet følger kassens låg, så at varerne ikke beskadiges. Når kassen er åb
net, stødes dens forkant let mod bordpladen. Cigarerne eller cerutterne 
kommer til at ligge lige og præsenterer sig smukt. Stiften, som sidder i 
låget, bør man lade blive siddende.

Når man vel har fået åbnet kassen og skal til at tage den første cigar 
eller cerut, kan der opstå forskellige små vanskeligheder, som kan undgås: 
Man tager posen, som varerne skal pakkes i, i venstre hånd. Derefter tryk
ker man med pegefingeren på venstre hånd let på indslaget af den cigar 
eller cerut, man først vil fjerne fra kassens spejl. På den måde kommer 
ceruttens spids til at vippe en anelse i vejret. Derefter tager man omkring 
cigaren eller cerutten med tommel-, pege- og langfinger på højre hånd. 
Man bør passe på, at fingrene ikke kommer til at berøre spidsen, som kun
den skal stikke i munden. Man tager cigaren eller cerutten om midten og 
lægger den i posen med spidsen nedad og indslaget opad. Det er lettest for
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kunden at tage den op, når den ligger på den måde, og man undgår igen, 
at spidsen berøres med fingrene. Man bør altid huske at have poser, der 
passer både til den størrelse, cerutter eller cigarer har og til det antal, 
kunderne vil købe.

Gode råd til kunderne.

For den, der vil gøre noget virkeligt ud af sit tobakssalg, er det ikke til
strækkeligt, at man kan sælge kunden de rigtige varer og iøvrigt behandle 
sine varer rigtigt. Vil man skaffe sig en stadig større kreds af tilfredse kun
der, kan det være værdifuldt også at kunne råde og vejlede disse kunder 
med hensyn til, hvordan de får mest udbytte af deres rygning.

De seks råd, som gengives nedenfor, har været til glæde for mange rygere 
og til lige så stor glæde for de handlende, som har benyttet sig af dem.

Her er rådene præsenteret i en form, så De direkte kan give dem videre til 
Deres kunder:

1. Vær omhyggelig med tændingen af Deres cerutter og cigarer. Bruger 
De tændstikker, så vent, til ilden har fået fat i træet. Tænd derefter 
brandfladen jævnt og roligt. Fjern flammen, så snart De har fået rig
tigt ild.

2. Inhaler ikke, når De ryger cigarer og cerutter. Man smager ikke med 
lungerne. Det er gennem næsen og munden, man får den virkelige 
fornemmelse af smag og aroma og dermed den største nydelse af ryg
ningen.

3. Snus nu og da en lille smule til røgen fra brandfladen. Det giver en 
anelse ekstra krydderi over rygningen, idet man med næsen fornem
mer den fine duft fra dæksbladet.

4. Ryg jævnt og ensartet, det betaler sig. Læg mærke til, at asken holder 
sig meget længere, når De ryger konstant og ikke lader cerutten blive 
afkølet for meget.

5. Hvis De under rygningen vil lægge Deres cigar eller cerut fra Dem, 
så pas på, at brandfladen ikke kommer til at røre ved askebægeret. Et 
koldt askebæger kan få cigaren eller cerutten til at brænde skævt.

6. Når De er færdig med at ryge, så læg den sidste lille stump fra Dem 
med en fornemmelse af, at De er virkelig ked af at skulle slippe den. 
En cigar- eller cerutstump bør aldrig mases ud. Den slukkes hurtigt af 
sig selv, når man anbringer den i en lille bunke aske på askebægeret 
med brandfladen nedad.
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Store muligheder.
Danmark er det land i verden, der har det største forbrug af cigarer, 

cerutter og cigarillos pr. indbygger. Vort land fabrikerer cigarer af høj kva
litet til priser, der er meget lave sammenlignet med andre landes. Danske 
cerutter og cigarillos er kendt langt uden for landets grænser, og ikke 
mindst det kvindelige rygende publikum går i stadig højere grad over til 
rygning af cerutter og cigarillos.

For enhver, der vil ofre lidt ekstra opmærksomhed og ulejlighed på sit 
tobakssalg, er cigarer, cerutter og cigarillos artikler, som kan betyde en 
væsentlig forøgelse af omsætningen. Forudsætningen er blot, at man kender 
varerne tilbunds og kan råde og vejlede sine kunder rigtigt.

Pibetobak.
Pibetobakken har været kendt her i landet gennem 300 år. Oprindelig 

blev tobakken røget af lange piber, og fremstillingen var en meget enkel 
proces. Man fugtede råtobakken, blandede den og puttede den i poser med 
velklingende, hollandske navne. Så enkelt var det dengang. — I dag har 
piben imidlertid fået en ganske anden lyd.

Burley og Virginia — de vigtigste råtobakker.
En medvirkende årsag til, at vi herhjemme fremstiller pibetobakker, som 

fagkundskaben er enig om at betegne som verdens bedste, ligger i den 
kendsgerning, at vi frit kan importere råtobakkerne fra de bedste distrikter.

Selv om der dyrkes gode tobakker f. eks. i Afrika, ligger de amerikanske 
tobakssorter højst i kvalitet. Den gule, sødlige Virginia og den brunlige 
Burley med den lidt tørre smag har stadig vist sig at have de egenskaber, 
som piberygerne sætter størst pris på.

Forskellige kvalitetsbetegnelser.
De almindeligste er:

MIXTURE betyder slet og ret blanding. Som rettesnor kan anføres, 
at de fleste af de tobakker, der går under betegnelsen MIXTURE, 
ikke er sovsede.

FLAKE betegner en tobak, som er presset i tynde skiver.
CAKE er tobak, som sælges i tykkere kager.
CUT PLUG er presset tobak, som er revet op igen efter presningen, 

så den bliver lettere at stoppe i piben.
GRANULERET TOBAK er — efter amerikansk mønster — skåret i 

ganske små firkanter, så tobakken kan hældes direkte i pibehovedet
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og stoppes sammen ved hjælp af et enkelt pres med tommel- eller 
pegefingeren.

SHAG betyder egentlig slet og ret finskåren tobak og ikke — som 
mange tror — »tobak til korte piber«.

Ud over disse betegnelser anvender forskellige fabrikker særlige udtryk 
for at kendetegne deres specielle mærker eller egenskaber hos disse, som 
f. eks. »Bird’s Eye«, »Curly Cut«, »Rubbed Out«, »Ready Rubbed« o. s. v.

Pibe tobak kræver lige så omhyggelig opbevaring som cigarer og cerut
ter. Derfor må man behandle den efter de samme regler, som er angivet 
om disse.

Grundtyper af pibetotak.
De tobakker, der ryges mest i dag, kan deles i de to grupper: MIXTURE 

og den sovsede tobak.
M IXTURE’n fremstilles som regel af forskellige typer af virginiatobak 

tilsat Latakia. I de sovsede tobakker —pladetobakkerne og cut plug — fin
der man en blanding af virginia- og burleytobakker og en tilsætning af 
visse smagsgivende essenser. Før i tiden var MIXTURE den foretrukne 
tobakstype, og den er det vel stadig iblandt særlig kræsne piberygere, men 
i dag er det pladetobakkerne og den sovsede type, som er mest populære.

Imidlertid er det svært at spå om, hvilken retning moden vil tage. I dag 
er det de sovsede tobakker, der er mest populære, men det er ikke utænke
ligt, at MIXTURE’n en dag påny vil stjæle billedet fra dem.

KAFFE
Danmark adskiller sig kaffemæssigt på et felt afgørende fra de fleste an

dre lande, idet det herhjemme er en gammel, stadig levegyldig tradition, 
at den private købmands andel af den samlede detailomsætning med denne 
vare procentvis ligger over gennemsnittet for andre lande. Dette forhold 
har utvivlsomt sin årsag i den interesse, den danske købmand i almindelig
hed omfatter denne artikel med, i erkendelsen af, at opnåelsen af et godt 
kaffesalg gennem udnyttelsen af egne erfaringer m. h. t. blanding, såvel 
som leverandørens vejledning hermed, både indtjeningsmæssigt og prestige
mæssigt var ulejligheden værd.

Hvis denne korte vejledning kan blive en beskeden håndsrækning til 
videreførsel af denne gode tradition, er formålet nået.

Anvendelsen af kaffe som nydelsesmiddel går tilbage til det 9. årh., hvor

Dansk Købmandsstand. 10 137



araberne allerede havde fundet ud af dens stimulerende egenskaber samt 
dens velsmag ved ristning af de rå bønner. Først fra det 16. årh. optræder 
kaffen i en større målestok udenfor Arabien og en egentlig produktion ta 
ger sin begyndelse med tal, som dog naturligvis er minimale i forhold til 
vore dages produktion, der ligger på ca. 38 mill. sk. à 60 kg pr. år eller 
ca. 2280 mill, kg, der er nok til brygning af ca. 225.000 mill, kopper ren, 
stærk kaffe.

Botanisk inddeles kaffe i følgende tre familier:

C of fea Arabica 
C of fea Robusta 
Coffea Liberia.

Af disse er Arabica langt den vigtigste dækkende ca. 90 % af den kaffe, 
der kommer til eksport, således bl. a. hele produktionen fra Syd- og Mel
lemamerika samt Mocca, Java og Kenya kafferne fra henholdsvis Arabien, 
Indonesien og Afrika foruden flere sekundære kvaliteter.

Robusta kommer fra Indenesien i særlig grad fra Sumatra samt fra Afrika.
Liberia er uden større praktisk betydning, idet produktion og eksport 

er meget beskeden og i stadig tilbagegang, da kvaliteten i almindelighed 
er meget ringe.

Brasilien er stadig verdens største producent- og eksportland med ca. Vs 
af det samlede tal, men procenten lå før krigen væsentlig højere. Columbia 
er nr. 2 med ca. 10 %. Alle øvrige exportlande ligger under 5 %. De vig
tigste er: Salvador, Guatemala, Mexico, Fransk Vestafrika, Angola, Britisk 
Østafrika, Venezuela og Belgisk Congo.

Da imidlertid produktionstallene svinger ret stærkt år for år, skal ten
densen efter 1945 anføres. Disse år har været præget af Brasiliens stadige 
procentvise tilbmagegang samt en tilsvarende stigning for Columbia, de 
fleste centralamerikanske stater samt Afrika, hvor en voldsom produktions
mæssig ekspansion har fundet sted i de seneste år. Foruden Brasilien må 
Venezuela og Indonesien notere produktionsmæssig tilbagegang i disse år 
omend af forskellige årsager. De store olieforekomster i Maracaibosøen har 
skabt en fantastisk økonomisk velstand i Venezuela, som dårligt gør det 
umagen værd at producere kaffe. For Indonesiens vedkommende øver den 
politiske omvæltning efter krigen endnu sin indflydelse på produktions
tallene i dette land.

De vigtigste kaffesorter har deres hjemsted og inddeles kvalitetsmæssigt 
som følger:
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COFFEA ARABICA Centralamerikanske kaffer:
Brasilkaffer:
Santos: 

extra special 
extra prime 
prime 
superior 
good 
regular 
minimal

Minas:
N.Y. 2 til N.Y. 7.

Rio:
dito

Parana:
som for Santos.

Bahia:
efter distrikter

Victoria:
N.Y. 2 til N.Y. 7.

Pernambuco: 
efter distrikter

COLUMBIA:
supremo
excelso
consumo
passilla

VENEZUELA:
Maracaibo
Laguayra (Pt. Cabello) 
Caracas

Equador:
washed
courant

SALVADOR:
unwashed: superior

courant
washed: size A &: size B.

H A ITI:
trie a la main (håndpillet 

Domingo)
epierre machinée
triage
brissures
washed San Domingo 

(fra West-Haiti)

GUATEMALA: 
efter specielle »brands«

COSTA RICA: 
efter specielle »brands«

MEXICO:
washed

HONDURAS:
unwashed

NICARAGUA:
washed
unwashed

Moccakaff erne:
ARABIEN:

Matari
Sanani
Hodaidah

ETIOPIEN:
longberry Harrar

Indonesiske Arabicakaffer: 
(Javakaffer)

fra Sumatra:
Sibolga
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Padang
Mandheeling

fra Celebes:
BOENGI fat beans (olie Boengi)

» d. p.
BOENGI seconde

» triage
MENADO

fra Bali:
BALI ARABICA

fra Java:
BLAVAN BESOEK.I (blå Java) 
MALANG

fra Timor:
TIM OR ARABICA d. p.

» s. p.

Indiske Arabicakaffer: 
M ALABAR  »yellow after Monsun« 
MYSORE Bassanelly
COORG

Afrikanske Arabicakaffer: 
KENYA washed size A 8c B

COFFEA ROBUSTA 
fra Indonesien:
SUM ATRA ROBUSTA  

E. K. 1 (3-5 % triage)
E. K. 2 (5-8 % » )

E. K. 3 (8-12 % » )
øvrige typer betegnes efter ind
holdet af triage helt op til 25 %. 
PADANG
LAMPONG
PALEMBANG

endvidere:
BALI RO BUST A 
TIM O R ROBUSTA

fra Afrika:
B R IT. 0  STAF RIKA:

UGANDA
BUKOBA

BELG. CONGO:
CONGO ROBUSTA

PORT. AFRIKA:
ANGOLA
AMBRIZ
CAZENGO

B R IT . VESTAFRIKA:
SIERRE LEONE

MADAGASCAR:
FRANSK EQ U ATO RIAL  
AFRICA:

COFFEA LIBERIA: 
vokser i Liberia 
Java
Holl. Guinea 
(Suriname)

Da købmanden næsten dagligt stilles overfor spørgsmål i sin butik i for
bindelse med kaffetilberedningen, skal vi søge at nedfælde nogle praktiske 
råd på dette felt, udfra de erfaringer, vi har gjort.
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Efter vor opfattelse kan man ikke udskille en enkelt af de kendte me
toder for tilberedelse af kaffe: Tragtemetoden (kande og pose), kasserolle
metoden, kolbe eller expresso, som decideret dårligere end de øvrige. Når 
det ikke desto mindre er en aim. opfattelse, at den »gammeldags« tragte
metode med kande og pose er mindre heldig end de andre, skyldes det 
utvivlsomt, at der i højere grad sjuskes med denne måde, end tilfældet er 
med de andre. Følgende skal iagttages, men overses ofte i praksis: Posen 
skal skylles grundigt i kogende vand før brugen, vandet skal spilkoge, men 
må ikke stå og koge gennem længere tid, idet det derved tildels taber sin 
evne til at træde i forbindelse med kaffen, der bliver »flad«. Vandet skal 
påfyldes i små portioner, således at den almindelige fejl undgås, at en del 
af vandet løber op over kaffens kant og således ikke kommer i forbindelse 
med denne. For yderligere at undgå dette bør man under påfyldningen med 
en ske lade vand og kaffe arbejde sammen i posen. Sluttelig bør det iagt
tages, at tragtning finder sted af hele kvantummet. Hvis alle disse forholds
regler iagttages, bliver resultatet fuldtud på højde med de andre fremstil
lingsmetoder.

Ved kogning i en kasserolle, der vel nok er den hyppigste måde at lave 
kaffe på herhjemme, bør det blot iagttages, at kogepunktet nås inden fil
treringen finder sted gennem posen, samt naturligvis, at denne er ren inden 
brugen.

Med hensyn til kolbekaffe vil udnyttelsen af kaffens kraft være den sam
me som ved førnævnte metoder, og da kaffen jo laver sig selv, er der intet 
specielt at iagttage her.

Endelig expressokaffe. Udnyttelsen er væsentlig større her, idet faktisk 
al kaffens kraft ved trykluftsystemet presses ud af bønnerne. Det er således 
den mest effektive måde at lave kaffe på, og når dens svaghed, som også 
kolbekaffen har, det for lille kvantum, med tiden afhjælpes ved hjælp af 
lidt større expressomaskiner til husholdningsbrug, vil denne metode utvivl
somt vinde stærkt frem herhjemme.

For begge disse sidste metoder gælder, at anvendelse af tilsætning er umu
lig, eller i det mindste farlig, idet denne kan skabe forstoppelse med føl
gende sprængningsrisiko.

Hvis man anvender tilsætning ved kasserollemetoden, må man sørge for 
aldrig at lade kaffe og tilsætning koge sammen, men komme denne direkte 
i posen, idet kaffens aroma ellers dræbes totalt. A propos tilsætning er dens 
eneste mission naturligvis billiggørelse, idet anvendelse heraf altid betyder 
en smagsmæssig forringelse, som iøvrigt stiger i takt med kaffens kvalitet, 
idet de gode kaffer er mindre modstandsdygtige mod tilsætningens uheldige 
indflydelse end de »hårde« og billige kvaliteter.
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Som en naturlig afslutning på denne artikel vil vi søge at opstille en 
teori for bibeholdelse af den smukke placering, som den private købmands
stand, som omtalt i vor indledning, har på det danske kaffemarked. Det er 
vor erfaring, at der næppe findes et bedre middel end at følge det tradi
tionelle spor, gennem en høj og konstant kvalitet at holde på forbrugerne, 
idet det er evident, at dette hidtil har været den letteste og bedste måde 
at skabe og bevare en god omsætning i kaffe, og der er intet, der tyder på, 
at det ikke også for fremtiden vil være klogt af den danske købmand at 
anvende denne enkle, men effektive salgspolitik.

KONSERVES 
HVAD ER KONSERVES?

Den moderne købmand kommer i stigende grad i berøring med kon
serves, og vi må regne med, at forbruget af denne varegruppe fremover 
vil øges stærkt.

Ved »konserves« skal her forstås levnedsmidler pakket i detailpaknin
ger i lufttætsluttende glas eller dåser, hvori indholdet i ubrudt tilstand 
holder sig mindst i en måned ved varens normale opbevaringstemperatur, se 
skemaet side 151. Man skelner som bekendt mellem helkonserves og halv
konserves.

Der er enkelte varer, f. eks. tørmælk, der pakkes på samme måde og op
fylder de nævnte holdbarhedskrav, men som normalt ikke hører til grup
pen »konserves«.

Ved udtrykket »holde sig« forstås, at varen i dette tidsrum ikke væsent
ligt forringes hverken sundhedsmæssigt eller med hensyn til dens spiselige 
egenskaber.

Visse varer, der pakkes som halvkonserves i detailpakninger med tætslut
tende låg, sælges også fra åbne skåle, krukker, spande etc. Dette gælder f. 
eks. krydderfiletter, marinerede sild og lignende. Sådanne »åbne« varer 
kan ikke betegnes som halvkonserves, og de er beregnet til salg og forbrug 
i løbet af nogle få dage. Det hænger sammen med, at disse produkter 
kun er holdbare i længere tid, når de opbevares helt omgivet af den 
konserverende lage og uden luftens adgang.

I de senere år er der kommet en del varer frem i plasticposer. Det drejer 
sig i de fleste tilfælde om ferske eller let konserverede produkter, som 
hører til gruppen »ferske varer«, d. v. s. at opbevaringen på sædvanlig 
måde skal foregå køligt, hvis den strækker sig ud over nogle få dage. Så-
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danne varer kan på grund af deres indpakning let give indtryk af at være 
holdbare i længere tid. Købmanden må ikke lade sig vildlede heraf. I tvivls
tilfælde bør fabrikanten spørges. Fejl opbevaring kan medføre sundheds
fare.

EMBALLAGETYPER
Dåser.

Fremstilling. De dåser, som konserves pakkes i, er enten af hvidblik eller 
af aluminium. Hvidblik er jemplade, der er forsynet med et beskyttende 
tinlåg på begge sider. T in giver ikke anledning til bismag eller forgiftnin
ger, og samtidig er det så heldigt, at tinnet medfører, at blikket kan lod
des. Aluminiumdåser er fremstillet alene af aluminium. De anvendes i Dan
mark for tiden mest til rejer. Aluminium giver heller ikke bismag eller for
giftning. Dåser af dette metal er nemmere at åbne end hvidblikdåser, men 
får til gengæld lettere buler ved stød eller slag. Nogle konservesdåser er 
ved fremstillingen presset op, således at bunden går i eet med »kroppen«, 
og ved lukningen på konservesfabriken påfalses dåsen et låg. Det drejer sig 
mest om fiskedåser, f. eks. de såkaldte 1/ 4 club-dåser. Ved andre dåser — 
og det er de fleste — er dåsens »krop« loddet, eventuelt tillige falset sam
men langs en lodret linie og forsynet både med påfalset låg og bund.

Rust. Hvidblikdåser kan ruste, hvis de opbevares et fugtigt sted. Udven
dig rust skader ikke indholdet, medmindre rusten har tæret hul på dåsen. 
I så fald må denne med indhold kasseres. Indvendig rust må ikke forefin
des. Aluminium kan ikke ruste, men hvis dåserne ikke opbevares et tørt og 
rent sted, kan der også her tæres hul i metallet.

Indvendig lakering. Nogle konservesdåser er blanke indeni, andre er 
forsynet med et gyldenfarvet laklag. Hvor det drejer sig om frugtkonserves, 
tjener dette lag til at bevare frugtens naturlige farve og forhindre kemisk 
forbindelse mellem frugtsyren og dåsen. Hvor det drejer sig om kødkonser
ves, tjener laklaget til at forhindre dannelse af en blåfarvning af dåsens 
indre. En sådan farvning hidrører fra kødet og er i sig selv ganske uskade
lig (ligeledes dens eventuelle afsmitning på indholdet). Også i forskellig 
fiskekonserves er der tilbøjelighed til, at dåsen eller indholdet misfarves, 
og her vil af og til, især ved hummerkonserves, foruden laklaget være an
bragt en foring af pergamentpapir mellem dåsen og indholdet.

Glas.
Moderne glas til hel- og halvkonserves har også hermetisk lukkede låg. 

Disse påsættes på maskine på konservesfabriken ligesom lågene på en kon
servesdåse. To slags låg er for tiden almindelige til glas i Danmark. Det ene,
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Omnialåget, er af lakeret aluminium og har en »bugtet« kant, der griber 
om glassets overkant. Det andet, Whitecap-låget, er af lakeret hvidblik og 
har en lige kant. I begge tilfælde gælder det, at låget ikke af købmand 
eller forbruger kan sættes på igen, så det lukker tæt.

HELKONSERVES
Almindelige principper.

Forskellige årsager bevirker, at levnedsmidler nedbrydes og fordærves. 
De tre vigtigste er mikroorganismer (bakterier, skimmel og gær), enzymer 
og luftens indvirkning.

Enzymer er den tekniske betegnelse for en vis gruppe af stoffer, der fin
des i fødevarernes safter, og som fremskynder nedbrydningen.

Princippet ved fremstillingen af det, vi kalder helkonserves, er, at va
ren lukkes lufttæt inde i et glas eller en dåse og koges så længe, at enzy
merne er uskadeliggjort, og mikroorganismerne dræbt.

Visse bakterier kan modstå almindelig kogning (100° C) i mange timer. 
Hvis vore konservesprodukter blev kogt så længe ville flere af dem skæm
mes stærkt og nogle endog gå helt i stykker. Det er derfor heldigt, at bak
terierne er meget mindre modstandsdygtige ved højere temperaturer end 
100° C. F eks. dør de fleste, hvis de bliver udsat for 115° C blot et kvarter. 
Dette benytter konservesfabrikanten sig af. For at komme op på så høje 
temperaturer må konserves koge under tryk, og det sker i fabrikens så
kaldte autoklaver. Kogningen kaldes derfor også ofte autoklavering eller 
sterilisering.

I frugtkonserves og i andre sure produkter som f. eks. agurkekonserves 
er bakterierne på grund af frugtsyre eller andre tilsvarende syrer ikke så 
varmemodstandsdygtige. En temperatur på 80—100° C i 10—20 minutter 
er nok til at uskadeliggøre dem. Sådanne temperaturer kan også opnås i 
køkkenet, f. eks. i en henkogningskedel. Dette er forklaringen på, at hus
moderen på fuldt forsvarlig vis kan fremstille henkogte frugter, medens 
dette ikke gælder kød-, fiske- eller grøntkonserves.

Grønt- og frugtkonserves.
Fremstilling. Alt efter grøntsagernes art underkastes de som første fabri

kationsled forskellige forbehandlinger, hvorved man fjerner de uspiselige 
dele, f. eks. bælge, ribber, skræller eller rødder. Herefter følger som regel en 
rensning ved vaskning, således at varen nu fremtræder på samme måde som 
istandgjorte grøntsager i husholdningen. De sorteres derefter ofte i størrelse, 
og inden pakningen kommer endvidere den såkaldte blanchering, d. v. s. en 
kortvarig kogning i damp eller vand. Denne proces har bl. a. smagsmæssig
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betydning. Efter afkøling pakkes i dåser eller glas. Spinat, grønkål og to
mater til puré findeles inden pakningen, tomater således at skind og kær
ner tages fra, og disse varer pakkes i dåserne uden lage. Andre grøntsager 
som ærter, bønner og lignende påfyldes en svag salt- og sukkerlage, inden 
dåsen eller glasset lukkes. Til sidst kommer autoklaveringen.

Den meste frugt forbehandles i princippet på samme måde som grønt
sager. Blancheringen foretages i en del tilfælde. Frugt svinder som bekendt 
ret meget ved kogning, og man opnår derfor ved blancheringen, at der kan 
pakkes en større mængde frugt i dåserne. Visse frugter som jordbær og hind
bær er tilbøjelige til at gå noget i stykker ved blanchering. Man giver dem 
af den grund sjældent denne forbehandling. Derfor forekommer denne 
slags konserves ikke så fyldt, men det er jo et problem, som husmoderen 
selv kender fra sin egen henkogning. Lagen, der fyldes på frugterne, er 
stærk sukkerlage. Den bliver velsmagende og nærende af frugterne og kan 
derfor med fordel anvendes.

Frugtmarmelader, frugtgelé og frugtsafter hører til gruppen »frugtkon
serves«.

Kvalitetsforbedring. En af de ting, man især skal lægge mærke til ved 
dansk frugt- og grøntkonserves i årene efter krigen, er en betydelig forbed
ring af de anvendte råvarer. Det har tit været sagt, at konserves fremstilles 
af overskudsproduktion. Intet er mere fejl i dag. Fabrikerne skaffer sig of
test råvarer fra egne marker eller ved dyrkning i kontraktavl. Der vælges 
nu de sorter og høsttidspunkter, der giver den bedste smag og næringsværdi 
i det færdige produkt, og man er stadig på udkik efter nye forbedringer.

Officielle bestemmelser. De regler, som vore myndigheder har fastsat for 
salg af grønt- og frugtkonserves her i landet, er indeholdt i anordning al 
25. marts 1939 om, hvad der må falholdes som saft og most, bekendtgørelse 
af 30. marts 1955 om grønt- og frugtkonserves samt af samme dato om mar
melade m. v.

Pladsen tillader ikke omtale, men enhver købmand har stor interesse i 
at kende disse og de øvrige i denne artikel omtalte bekendtgørelser. Bl. a. 
fastsættes regler for mærkning af etiketter og nettovægtindhold. Bekendt
gørelserne fås i boghandelen.

Kødhelkonserves.
Medens den grønt- og frugtkonserves, der fremstilles i Danmark, hoved

sagelig sælges herhjemme, bliver størstedelen af kødkonservesen solgt til ud
landet. I 1954 var eksporten over 300 mill. kr., hvoraf ca. 180 mill. kr. var 
for skinker.
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Kødkonserves deler sig naturligt i to grupper, nemlig råt indfyldte varer 
og varer, der tilberedes, inden de fyldes i dåserne.

Råt indfyldte varer. Gruppen består væsentligt af svinekød, kalvekød eller 
oksekød i egen saft. Man anvender alt det brugbare kød på dyrene. Det 
skæres i terninger og blandes, så man får en ensartet masse. Indholdet må 
videretilberedes i køkkenet.

Tilberedte varer. Foruden en række middagsretter omfatter denne gruppe 
bl. a. pølser, leverpostej, tunger og Boiled Beef. Derimod hører skinker, 
bove og hamburgerryg til gruppen »Halvkonserves«. Skinker i dåser op til 
1 kg er dog helkonserves.

De fleste supper kan indføjes her. Det er jo varer, der i den senere tid 
i høj grad har fået både købmandens og forbrugerens interesse.

Mælkekonserves.
Når bortses fra flaskefløde er disse varer hidtil kun i ringe grad anvendt 

i dansk detailhandel. Her skal derfor kun erindres om, at der fremstilles 
tre slags mælkekonserves, nemlig sukret, kondenseret mælk, der ikke er 
steriliseret, men på grund af sit høje sukkerindhold holder sig på samme 
måde som syltetøj, usukret, kondenseret mælk, herunder flaskefløde, der 
er steriliserede varer, og tørmælk, der holder sig på grund af sit meget lave 
vandindhold.

Fiskehelkonserves.
Disse varer kan opdeles i produkter, hvor hovedskåret og renset, hel fisk 

nedlægges i dåser, og produkter fremstillet af rent fiskekød, f. eks. fiskefilet.
T il førstnævnte gruppe hører alle sardiner, makrel og sild i kraft. Sar

diner fremstilles af forskellige fisk, der hører til samme familie, sildefami
lien. Betegnelsen sardinkonserves betyder, at en fisk af denne familie er 
behandlet på en bestemt måde. Man kan altså tale om brislingsardin, silde
sardin og ægte sardin. Det sidste betyder, at konservesen er fremstillet af 
fisken, der bærer navnet europæisk sardin, og som hovedsagelig fiskes langs 
Sydvesteuropas og Nordvestafrikas kyster. Behandlingen ved konservesfrem
stilling består i, at fisken hovedskæres, renses, saltes og forkoges eller røges. 
Forkogning kan ske i olie eller i varmeskab. Mange danske sardiner er røget 
før nedlægning, fordi røgsmagen tiltaler kunderne. Efter forbehandlingen, 
hvorved der fjernes en stor del vand fra fisken, lægges denne i dåser og på
fyldes enten ren olie eller en blanding af tomatpuré og olie.

Ved fremstilling af varer af den anden gruppe forkoges fisken, det være
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sig makrel, rejer, hummer eller tunfisk o. a., og det rene fiskekød tages fra 
og lægges i dåser, der påhældes olie, tomatpurée eller en lage.

Varer af begge grupper autoklaveres til slut og er derfor helkonserves.
Myndighedernes bestemmelser for fiskehel- og halvkonserves findes i lov 

af 11. maj 1954 om kvalitetskontrol med.fisk og fiskevarer, i bekendtgørelser 
af 11. april 1951 og 19. december 1952 om helkonserves af sild, brisling og 
makrel samt i bekendtgørelse af 19. marts 1955 om rejekonserves.

HALVKONSERVES
Kødhalvkonserues.

Den vigtigste repræsentant for denne gruppe er store dåseskinker. Andre 
er hamburgerryg, bove og nakker. Skinker saltes og røges, inden de lægges 
i dåser. Disse koges derefter i vandbad ved 80—90° C. Hvis man kogte dem 
som helkonserves ved høj temperatur i længere tid, ville indholdet på 
grund af den store kødmængde i dåsen miste sin gode smag og saftighed. 
Disse varer er derfor kun halvkonserves, se skemaet side 151.

Fiskehalvkonserves.
Herved forstås fiskeprodukter, der er pakket i dåser eller glas og gjort 

holdbare ved hjælp af salt, syre eller begge dele. Indholdet er ikke som hel
konserves autoklaveret ved fremstillingen. Som regel er der også tilsat en 
ringe mængde konserveringsmiddel, f. eks. benzoesurt natron (natrium ben- 
zoat), som er kendt fra syltning i husholdningen.

Lagevarer. I disse er fiskestykkerne påhældt en konserverende lage, og 
holdbarheden er kun opnået, når denne lage helt omgiver fisken. Dette 
opnås bedst i de lave dåse!*, som almindeligvis anvendes. Når dåsen er åbnet, 
kan indholdet stå et par dage, hvis det står køligt, og der er lage over. 
Eksempler på lagevarer er gaffelbidder, benfri sild, lunch-fileter, krydder
fileter, rollmops, bismarcksild etc.

Olievarer. Det er saltet fisk (sardeller, sølaks, kaviar) eller saltet og røget 
fisk (røget ål), der er nedlagt i olie tilsat konserveringsmiddel. Når embal
lagen er brudt, kan indholdet, hvis det opbevares køligt, ligesom lageva- 
rerne holde sig i et par dage.

På al fiskehalvkonserves står »opbevares køligt«.

ANVENDELSE AF KONSERVES
Holdbarhed.

Konserves kan kun holde sig i ubrudte dåser eller glas. Såsnart paknin-
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gen har været åbnet, kan bakterier, andre mikroorganismer og luft komme 
til, og varen holder sig derefter ikke længere end tilsvarende varer, der 
ikke er pakket som konserves.

Selv om helkonserves er fremstillet med lang tids holdbarhed for øje, 
skal man dog passe på opbevaringstemperaturen. Ingen normale danske 
produkter (der fremstilles speciel tropekonserves) må opbevares i blot kor
tere tid, hvor temperaturen er 25—35° C. Næringsværdi og farve holder sig 
bedre og angreb på dåsens metal bliver mindre, jo koldere konservesen op
bevares. Den må dog ikke fryse, da isdannelse kan få emballagen til at 
revne.

Holdbarhed af halvkonserves er meget afhængig af opbevaringstempera
turen. I skemaet side 151 er angivet 10—15° C. som normal (maksimal) 
temperatur, men ved lavere temperaturer holder varen sig væsentligt læn
gere. Modsat gælder det, at den kan risikere at holde sig meget kortere end 
angivet i skemaet, hvis temperaturen er 15—25° C. Tag derfor kun så lidt 
op i butikken ad gangen og brug om muligt tomme skiltedåser. Oplys end
videre Deres kunder om varens rigtige opbevaring. Der er kun få af dem, 
der ved det.
Fejl ved konserves.

Det synes at være ret almindeligt, at folk ser med en vis ængstelse på 
konserves, idet man regner med, at der er særlig risiko for forgiftninger 
gennem disse varer. Dette er imidlertid uberettiget. Der er naturligvis ved 
alle levnedsmidler en vis mulighed for forgiftning, men denne risiko er ved 
konserves betydeligt mindre end ved andre fødemidler. Selv om konserves 
således er et af de sikreste levnedsmidler, kan der naturligvis, omend det er 
meget sjældent, forefindes fejl. Årsagen til disse fejl kan ved helkonserves 
være bakterier, der har udviklet sig i dåseindholdet, enten fordi sterilise
ringen har været utilstrækkelig, eller fordi dåsen er utæt, så bakterier er 
trængt ind udefra efter steriliseringen. Denne fejl bliver ofte synlig ved, at 
dåsen buler ud, den bomberer, siger man i fagsproget, idet der dannes en 
del luft ved bakterievirksomheden. I de fleste tilfælde kan fejlen konsta
teres ved, at lagen bliver uklar, eller ved at indholdet får en unormal som 
regel fordærvet eller sur lugt. Sådanne varer kan være sundhedsfarlige at 
spise.

Bombage kan også skyldes andre årsager end bakteriel ødelæggelse af 
dåseindholdet. Der kan f. eks. være tale om såkaldt brintbombage, der 
skyldes kemiske angreb mellem dåse og dåseindhold. Ved disse dannes der 
en del brint, en luftart som kan få dåsen til at bule ud, medens indholdet 
ingen skade tager. Dette sker især ved sure produkter, såsom frugtkonserves
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og agurkekonserves, men kan også indtræffe efter flere års lagring i andre 
konservesarter, således f. eks. tomatvarer, gulerødder, spinat og grønkål. 
De kan endelig være tale om såkaldt fjederbombage, der blot skyldes, at 
dåsen har været for hårdt fyldt under lukningen, således at dåseindholdet 
trykker dåsens endebunde lidt ud.

Da det ikke er muligt for købmand eller forbruger at skelne mellem de 
forskellige slags bombage, som jo iøvrigt nu opstår yderst sjældent, må al så
dan konserves kasseres eller sendes tilbage til fabrikanten.

De fleste købmænd ved, at der ved nogle halvkonservesvarer som gaffel
bidder, benfri sild, lunchsild o. s. v. ikke er fare ved at spise indholdet af en 
svagt bulet dåse, men sundhedsmyndighederne i vort land har i de senere 
år taget det standpunkt, at selvom der aldrig er fremkommet et forgiftnings
tilfælde i Danmark ved nydelse af fabriksfremstillet konserves, så kan man 
ikke give 100 pct.s garanti, og myndighederne har derfor også forbudt salg 
af bomberet halvkonserves. Når halvkonserves bomberer, er der som regel 
tale om, at den har været opbevaret ved for høj temperatur eller været 
lagret for længe. I begge tilfælde sker der en for kraftig modning af varen, 
hvorved der dannes luft.

Vi må altså slå fast, at endebundene på salgbar konserves skal være plane 
eller indadbulede. Nogle dåser, især store skinkedåser, er stærkt indadbuede 
i siderne, men det er ganske normalt, fordi der er vakuum i dåserne.

Er låg eller bund derimod opadhvælvet, ses det let. Hvis en udbuling af 
den ene endebund kan trykkes ind, uden at den anden endebund buler ud, 
er der ikke noget i vejen. Hvis man ikke kan trykke bunden ind, eller den 
modsatte endebund svipper ud, når man trykker den ene ind, så må varen 
ikke spises, da der kan være tale om sundhedsfare.

Ved helkonserves skal dåser og glas være hermetisk tætte. Der må ikke 
være adgang til indholdet for blot en enkelt bakterie. Ved halvkonserves er 
låget som regel også hermetisk tæt, men en svag udsivning af lage, således 
som man i enkelte tilfælde ser det, gør ikke noget. Kraftig udsivning, så 
etikette og omgivelser forurenes, er derimod en fejl.

Gode råd til husmoderen.
Der er nogen, der hælder lage fra f. eks. konservesærter og koger ærterne 

i en ny portion vand. Lagen i dåser skal så vidt muligt anvendes alene på 
grund af den forbedring, som det smagsmæssigt giver, men også fordi der 
i lagen findes en hel del værdifulde næringsstoffer bl. a. vitamin B og C 
ved grønt- og frugtkonserves. Bayerske pølser o. lign. er pakket i en let salt-
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lage. De kan opvarmes i lagen, hvis man ønsker dem kraftige i smagen, og 
i rent vand, hvis man foretrækker dem milde.

Konserves skal ikke koges igen, når det skal anvendes, men blot opvar
mes til serveringstemperatur. Det er en stor fejl at koge den, idet det bl. a. 
medfører et unødvendigt tab i næringsværdi. Om man vil opvarme kon
serves i en gryde eller i dåsen, er i de fleste tilfælde en skønssag. Vil man 
opvarme i dåsen, skal denne åbnes og stilles i varmt vand i en gryde, dog 
således at vandet ikke kan koge op i dåsen.

Det er lige så sikkert at opbevare de konserverede fødevarer i den dåse, 
de kommer i, som det er at tømme dem over i en anden beholder. Tusin
der af husmødre er af den faste overbevisning, at konserves skal tømmes over 
i en anden beholder så hurtigt som muligt. Dette er en misforståelse. Man 
kan selvfølgelig gøre det, men man kan ligesåvel lade det stå i dåsen eller 
glasset, dække over med et stykke pergamentpapir og en elastik og stille 
det så køligt som muligt, som man gør ved andre fødevarer. Man må bare 
være klar over, at indholdet, når emballagen er åbnet, selvfølgelig ikke er 
mere holdbart end almindelige fødevarer.

NÆRINGSVÆRDI
Det er næsten indlysende, at kalorieindholdet i en vare, der er indesluttet 

i en hermetisk tæt konservesdåse, må være fuldstændig bevaret. Derimod er 
mange tilbøjelige til at tro, at vitaminindholdet lider temmelig stærkt ved 
den behandling, specielt den kraftige kogning, som konserves underkastes; 
mange vitaminer er jo ret ømfindtlige stoffer. Imidlertid har det vist sig, 
at det især er opvarmning under luftens adgang, der beskadiger vitamin
indholdet; men konserves opvarmes jo netop i hermetisk lukkede behol
dere, og det har da også vist sig, at der i visse tilfælde endog er et højere 
vitaminindhold i konserves end i de samme madvarer fremstillet på normal 
måde i køkkenet, blandt andet netop fordi kogningen der sker under luf
tens adgang.

Nogle slående beviser på tilstrækkelig næringsværdi i konserves har vi i 
de mange polarekspeditioner. En stor del af dem er i øvrigt forsynet fra 
danske konservesfabrikker. Som eksempel kan nævnes franskmanden Char
cot’s Østgrønlandsekspedition i 1932—33, hvor 15 mand i 13 måneder ho
vedsagelig levede af konserves, der var passende varieret. Ingen af mæn- 
dene fik vitaminmangel.

MYNDIGHEDERNES KONTROL
Loven sikrer på mange måder, at forbrugerne får sund og god konserves.
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Veterinærdirektoratets dyrlæger kontrollerer daglig fremstillingen af kød
konserves. Tilsyn føres med fiskekonserves af fiskerikontrollen. Prøver af 
produktionen sendes ofte til fiskeriministeriets kontrollaboratorium i Kø
benhavn. Den for nogle år siden vedtagne levnedsmiddellov bestemmer 
bl. a., at konserves ikke må sælges under omstændigheder, der er egnet til 
at vildlede køberen med hensyn til varens oprindelse, art og sammensæt
ning. Nettovægtbestemmelser sikrer, at husmoderen får den rette vægt i 
dåsen. En lang række regler gælder for de enkelte konservesvarers sammen
sætning. Sundhedskommissionerne holder også opsyn med, at god hygiejne 
gennemføres.

Konserves-Skema,
Omfatter kun detailpakninger i dåser og glas.

Normal varebetegnelse
Normal

konserve
ringsmetode

Konserves
betegnelse

Normal
holdbarhed1)

Normal
opbevarings
temperatur

Grøntkonserves
Asparges, ærter, bønner, gulerød

der, spinat, grønkål, salatblan
ding, supper, champignons.......... varme helk. mere end 15—20° C

Tomatpuré, tomatketchup ............ varme + helk.
1 år
1 år 15—20 °C

Agurker, asier, rødbeder, Pickles, 
Picalilly.........................................

KM.

syre + helk. 1 år 15—20° C

Frugtkonserves
Kompotpærer, -æbler, -blommer, 

bl. frugt, ananas, fersken, abriko
ser ..................................................

varme

varme helk. 1 år 15—20° C

Syltetøj, frugtgelé............................ sukker + helk. 1 år 15—20° C

Marmelade, frugtsafter, cocktailbær
varme
sukker + helk. 1 år 15—20 °C

Kødkonserves
Middagsretter, pølser, sylte, tunger, 

Boiled beef, Corned beef, Lun
cheon Meat, kød i egen saft, sup
per, skinker i op til 1 kg dåser.. .

varme +  
KM

varme helk. mere end 15—20° C

Skinker (store), bove, nakker, Ham
burgerryg ...................................... salt +  røg halvk.

1 år

6 mdr. 10—15° C

Fiskekonserves
Sardiner, makrel, sild og tunfisk i 

olie, fiskeboller, fiskerand, blæk
sprutter, m uslinger......................

+  varme

varme helk. mere end 15—20° C

x) Fra købmanden modtager varen
1 år
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Sardiner, makrel, sild og tunfisk i 
tomatpuré, rejer, hum m er..........

Benfri sild, appetitsild, ansjoser . . . .

varme

salt +  KM

helk.

halvk.

1 år

3 mdr.

15—20° C

10—15° G

Gaffelbidder, krydderfileter, marine
rede sild, rollmops,....................... salt +  syre 

+  KM
halvk. 3 mdr. 10—15° G

Kaviar, sølaks og sardeller.............. salt +  KM halvk. 3 mdr. 10—15° G

Mælkekonserves
Sukret, kondenseret m æ lk .............. sukker +  

varme
helk. 1 år 10—15° G

Usukret, kondenseret m æ lk ............ varme helk. mere end
1 år

15—20° G

Helk. =  Helkonserves Halvk. =  Halvkonserves KM =  Konserveringsmiddel.

M EL OG GRYN
Selv om mel og gryn fra oldtiden er hvermands spise, er der den dag 

idag stadig spørgsmål, som generation efter generation af husmødre og 
købmænd skal tale om — og gang på gang ender samtalen med, at det må 
vi se at få opklaret.

Hvis vi prøvede her at skrive det, som i redaktionssproget hedder »en 
artikel«, kunne vi nok få behandlet mange af disse problemer. En sådan 
artikel ville også blive læst af købmanden. Men han må nødvendigvis 
have mange andre ting i hovedet, og når den spørgelystne husmoder så 
står i butikken, er det jo ikke ligetil at huske alt.

Derfor vil vi hellere prøve at formulere en række regulære »spørgs
mål og svar« — med risiko for, at vi ikke får fat i alle problemerne. Men 
vi tager så mange, der er plads til, og håber, det bliver de mest nødvendige. 
De er lettere at finde og lettere at huske, når manden bag disken skal 
»vare kunden foran disken.

Spm.: Hvorfor er noget mel lyst — andet mørkt?
Svar: Det lyse mel er hvedemel af hvede og sigtemel af rug. Mørkt mel 

— som er en sjælden vare hos købmanden, det bruges af praktiske 
grunde kun af bagerne, — er groft rugmel til rugbrød og groft 
hvedemel til grahamsbrød. Forskellen i farve og konsistens hid
rører fra den såkaldte udmalingsgrad, d. v. s. den procentvise del 
af det hele korn, der af møllerne »udmales« til mel. Hvedemel og 
sigtemel er lyst, fordi 25—40 pct. af kornets grovere dele er fra
sigtet som klid og strømel. Hvis disse bliver i melet, bliver det 
mørkere; man siger da, at udmalingen er høj, fra 90—100 pct., me-
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dens hvedemel i reglen males ud til 65—75 pct. og sigtemel af rug 
til 60—65 pct. Jo lavere i udmaling, des lysere mel.

Spm.: Er der forskel på næringsværdien?
Svar: Egentlig ikke. — Rent kaloriemæssigt er der kun ubetydende for

skel på de to meltyper, selv om den menneskelige organismes evne 
til at udnytte kalorierne ganske vist er stigende med faldende ud
malingsprocent. Men forskellen er bl. a. på grund af prisforskel
len mellem mel og brød af groft og lyst mel temmelig ubetydende.

Spm.: Hvorfor sætter man kemikalier til melet?
Svar: Af flere grunde. For det første, fordi man derved kan opnå at 

modne melet hurtigere end blot ved at lagre det. Bageevnen, 
d. v. s. evnen til at hæve og »holde« hævningen under bagningen, 
stiger med modningsgraden. De anvendte kemikalier forsvinder 
dels straks ved tilsætningen, dels ved dejglægningen og bagningen 
(eller anden form for opvarmning). For det andet fordi forbru
gerne foretrækker hvidt brød fremfor gråligt. For det tredie sterili
serer man gerne melet, ligesom man f. eks. pasteuriserer mælk el
ler bruger andre konserveringsmidler i mikroskopiske doser til an
dre næringsmidler. Også mel bør jo kunne holde sig en rimelig 
tid i køkken og spisekammer.

Spm.: Hvedemel vitaminiseres — hvorfor?
Svar: Det tilsættes ikke blot vitaminer, men også jern og kalcium. Alt 

fordi ernæringsvidenskaben har fundet ud af, at den danske kost 
i almindelighed er underforsynet med B-vitaminer og de to mine
raler, der har betydning for blod- og knogleopbygningen og ved
ligeholdelsen.

Spm.: Er så hele vitaminbehovet dækket?
Svar.: Absolut nej. Kun for B± og B2. Men der er andre livsvigtige vita

miner som A, C og D-vitaminer, som må skaffes ad anden vej, f. eks. 
gennem mælk, kød, frugt, grøntsager m. m. Det er stadig vigtigt at 
påpege, at intet enkelt næringsmiddel er godt eller tilstrækkeligt 
alene. Den bedste kost er og bliver den blandede, alsidige kost, sam
mensat under hensyn til den enkeltes behov, konstitution og smag, 
samt selvfølgelig næringsmidlernes pris. Men stort set kan man sige, 
at 35—45 pct. af det daglige kaloriebehov udmærket kan indtages 
som mel-, brød- og grynspiser — som pr. kalorie er noget af det bil
ligste, man har — resten bør så være alt det andet, mælk, grønt, kød, 
sukker, æg o. s. v.
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Spm.: Hvor lange kan mel holde sig?
Svar: Det afhænger både af varen selv, dens behandling på møllen, op

bevaringsforholdene og tiden. I almindelighed kan mel i gode, 
tørre og ikke for varme lokaler, holde sig i flere måneder og bevare 
alle sine egenskaber. Det gælder dog her som overalt, at lukkede 
sække og poser byder større sikkerhed end f. eks. den gammeldags 
åbne skuffe under disken, som i værste fald kan blive en smitte
kilde for både bakterier og melmider. Men f. eks. mel i originale 
detailpakninger skal normalt være uforandret holdbart i flere må
neder. For mel i »løs vægt« er det vanskeligere at give nogen ter
min. Her er opbevaringsforholdene ganske afgørende.

Spm.: Skal man bruge forskellige melkvaliteter til bagning og andet hus
holdningsformål?

Svar: T il bagning bør kun bruges de bedste kvaliteter, medens man til 
anden madlavning i reglen vil kunne klare sig med mindre end top
kvaliteter. På den anden side er mel i sig selv en så billig vare i 
forhold til næringsværdien, at det ikke kan betale sig for husmo
deren at have to kvaliteter. Og da det for bagningens resultat er 
ganske afgørende, at man lærer netop den rigtige behandling og 
derefter holder sig til det mærke, man har lært at kende — eller 
prøver sig frem til et, der er lige så godt, vil det sjældent være rig
tigt at sælge andet end det bedste til husmoderen — og ikke sælge 
flere kvaliteter.

Spm.: Skal man haide melet om i krukker eller glas i køkkenet?
Svar: Nej, her gælder som for købmandens skuffer den regel, at sålænge

melet er lukket inde i den originale emballage, har det det bedst.

Spm.: Tager melet skade af at opbevares sammen med andre varer?
Svar: Ja — mel og for den sags skyld også gryn suger let fremmed lugt

og smag. Sild, klipfisk, bonevoks, petroleum, sæbe og lign. stærkt 
lugtende varer kan let give mel og gryn i åbne sække, poser, skuffer 
ell. a. afsmag. Det sker vanskeligere eller slet ikke, når mel og gryn 
opbevares i lukket originalemballage. Man bør på lager, i butik og 
køkken holde varerne så meget hver for sig som muligt.

Spm.: Er den svare emballage, som bruges til havregryn, virkelig nød
vendig?

Svar: Den er bl. a. motiveret med det forhold, som er nævnt foran. 
Havre er den kornsort, som indeholder mest fedt — en vegetabilsk
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olie, som kan absorbere en del fremmede lugtstoffer. I gunstige 
tilfælde eller ved for lang tids opbevaring kan dette fedtindhold 
også give anledning til, at grynene bliver bitre. Men den moderne 
havregrynskarton har en indvendig foring af fedttæt papir, som 
sammen med kartonen sikrer, at pakningen er lufttæt. Den holder 
derfor grynene fri for lugt, forhindrer at de bliver bitre og sikrer 
dem mod at optage af luftens fugtighed.

Derfor kan pakkede gryn i almindelighed opbevares under ri
melige forhold i mange måneder. Mere forsigtig skal man være med 
løst opsækkede gryn. De bør sælges og bruges betydelig hurtigere 
— og opbevares med særlig omhu for naboskabet med stærkt lug
tende varer.

Spm.: Er det ikke usundt at spise »rå« havregryn?
Svar: Betegnelsen »rå« er forkert. Faktisk er grynene nemlig kogt på 

forhånd. I og for sig kunne man selvfølgelig godt spise rå havre — 
kun ville det sikkert ikke smage godt. Men grynene er som et af de 
mange led i forarbejdningen kogt på en måde, så de bevarer den 
karakteristiske smag, uden at optage var»d og således, at de kan fær
digkoges til grød på eet eller to minutter, om man foretrækker 
denne form. Men selv som »rå« gryn, der altså i virkeligheden burde 
kaldes »halvkogte«, er de let fordøjelige.

Spm.: Tilsat kalk og fosfor — siger man om havregryn. Hvorfor og hvor
dan?

Svar.: Fordi ernæringsvidenskaben har fundet, at et tilskud af kalk og 
fosfor — det gives i form af 1 pct. dikalciumfosfat — er nødvendigt 
for at skabe den balance i mineralomsætningen, der sikrer mod, at 
andre stoffer i ernæringen så at sige »beslaglægger« kalken, der er 
særlig vigtig for mindreåriges knogleudvikling, men iøvrigt ikke 
kan undværes heller i voksnes kost.

Iøvrigt anbefaler havregrynsmøllerne altid, at man til havregrød 
eller havregryn spiser eller drikker mælk. De to stoffer supplerer 
hinanden til ideel føde.

Spm.: Feder brød og gryn?
Svar: Nej — ikke mere end anden ernæring, og mindre end mange andre 

slags mad. Det, der feder, er de mange kalorier, ligegyldigt om de 
indtages i form af sukker, smør, fedt, flæsk, brød eller grød.

Har man tendens til at blive mindre slank end ønsket, er det 
bedre at spise brød med tyndt smør og gryn eller grød med ikke
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altfor meget sukker — simpelthen fordi kornprodukteme pr. volu
menenhed har færre kalorier end f. eks. fedtstof og sukker. Og der 
skal jo et vist volumen til for at give mæthedsfornemmelse. Det får 
man — med forholdsvis ringe kalorie-indhold — ved at spise brød 
og gryn.

M A R G A R IN E
Margarine er det mest brugte spisefedtstof i Danmark. Der har i 1954 

været produceret ca. 83 millioner kg, hvilket svarer til et gennemsnitligt 
forbrug af ca. 18,7 kg pr. indbygger. Før den anden verdenskrig var mar
garineforbruget noget større pr. indbygger, men rationeringen og de svig
tende tilførsler af råvarer i krigstiden medførte, at det totale spisefedtstof- 
forbrug gik væsentlig ned. Margarineforbruget har siden krigen været jævnt 
stigende. Produktionen af margarine ligger nu på omtrent samme mængde 
som før krigen, men befolkningstilvæksten medfører, at forbruget pr. ind
bygger er noget mindre.

Fabrikationen af margarine blev påbegyndt i 1883, idet købmand Otto 
Mønsted i Aarhus da startede den første danske margarinefabrik. Fra land
brugsside så man ikke med venlige øjne på margarineproduktionen, som 
man anså som en konkurrent til smørret. Efter forhandlinger blev der imid
lertid i 1885 på rigsdagen vedtaget en lov om margarineproduktion, som 
senere er efterfulgt af en lang række andre love og vedtægter, der alle giver 
regler for såvel fabrikationen som for den måde, hvorpå margarinen sæl
ges og reklameres. I lovgivningen er bl. a. forskrifter om, at margarinen 
skal indeholde et såkaldt »røbestof« (sesamolie), som ved en kemisk prøve 
gør det muligt klart at skelne margarine fra smør. Endvidere foreskriver 
lovgivningen bl. a. tilsætning af vitaminer, ligesom der findes regler for 
emballage, reklamering m. v. Alle disse regler er hovedsagelig givet for at 
beskytte det danske smørproducerende landbrug mod forfalskning af 
smørret.

Der findes i dag ca. 60 danske margarinefabriker.
Margarine fabrikeres dels af fedtstoffer og olier hovedsagelig hidrørende 

fra udenlandske råstoffer, dels af mælk.

De råstoffer, der i første række kommer i betragtning, er cocosolie, soja
olie, jordnødolie, solsikkeolie, palmekerneolie, sesamolie, hvalolie samt 
rapsolie hidrørende fra indenlandsk dyrkning af rapsfrø.

156



Cocosolien
udvindes af cocosnødder, der er cocospalmens frugt. Cocospalmen vokser 
i egnene omkring Ækvator, hvor klimaet er fugtigt, varmt og frodigt. 
Cocosnødder består yderst af et bastlag, og derefter følger cocosskallen, 
cocoskernen der i tørret tilstand kaldes kopra og cocosmælken. Det er 
kopraen, der bruges til fremstillingen af den cocosolie, der anvendes i 
margarinefabrikationen.

Sojaolien
udvindes af sojabønner, der især dyrkes i det østlige Asien og USA.

Jordnødolien
udvindes af jordnødder, der især dyrkes i Nordkina, Indien og Vestafrika.

Palmekerneolien
udvindes af oliepalmens frugter og stammer hovedsagelig fra store palme
skove i Vestafrika i egnene omkring Ækvator, idet oliepalmen dog også nu 
dyrkes i plantager såvel i Østafrika som på de Ostindiske Øer og i Brasilien.

Solsikkeolien
udvindes af solsikkefrøene, der stammer fra Nordamerika, men dyrkes nu 
mange steder bl. a. i det sydlige Rusland.

Rapsolien
udvindes af rapsfrø, der i væsentlig udstrækning hidrører fra dansk avl.

Hvalolien
hovedsagelig stammende fra Sydishavet, gennemgår en nøje rensningspro
ces, så man får et forædlet, rentsmagende og fast fedtstof af fin kvalitet. 
Endelig indgår

Mælk
fra danske mejerier som en vigtig råvare i margarineproduktionen.

Udvindingen af planteolierne foregår hovedsagelig på danske virksom
heder, nemlig hos Aarhus Oliefabrik og Dansk Sojakagefabrik, der videre- 
sælger olierne til margarinefabrikerne.

Produktionen af margarine foregår ved, at olierne og mælken nøje af
passet blandes, hvorved kan bemærkes at årstiderne tages i betragtning, idet 
blandingen har betydning for margarinens konsistens. Den færdige blan-
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ding pumpes ud over roterende tromler, der er nedkølet til en snes grader 
under frysepunktet. Herved lynfryses den flydende blanding »emulsionen« 
til papirtynde, gyldne flager, der senere æltes og behandles på anden måde, 
indtil den gennem pakkemaskinerne havner i de velkendte kvart- og halv- 
kilopakker. Under processen tilsættes margarinen en særlig vitaminrig olie, 
således at dens vitaminindhold af A og D vitaminer indgår i et konstant 
forhold hele året rundt.

Pa margarinefabrikerne føres nøje kontrol med margarinens kvalitet og 
renhed, og margarinefabrikationen gennemføres, uden at margarinen har 
været i berøring af menneskehænder.

På margarinefabrikerne er gennemført strenge renlighedskrav for at sikre, 
at den vare, der kommer forbrugerne i hænde, er et virkelig sundt, rent og 
værdifuldt næringsstof.

løvrigt er margarinen og margarineproduktionen til stadighed under
kastet nøje statskontrol. Kontrollen udøves af Statskontrollen med Mejeri
produkter og Æg m. m.

SÆBE- OG PAR FU M ER IVAR ER
I. VASKE- OG RENGØRINGSMIDLER.

Med den rivende udvikling, der er sket inden for snart sagt alle brancher 
af den moderne industri, er en sælgers opgave ikke mere begrænset til blot 
at sælge, men i større og større udstrækning skal han være en slags kon
sulent, der med råd og dåd må hjælpe sine kunder gennem den labyrint, 
det kan være at finde vej mellem de forskellige varesorter, der i stadigt 
større omfang dukker op på markedet. Sælgeren må derfor kende varernes 
egenskaber og anvendelsesmuligheder, og det gælder ikke mindst sælgeren 
af vaske- og rengøringsmidler.

Den moderne forskning og videnskab har i de sidste årtier tilført vaske
middelindustrien en hel række nye stoffer, som har forøget vaskemidlernes 
vaskeeffekt, ja helt har ændret vaskemetoderne, f. eks. de »syntetiske vaske
midler«. Dette har selvfølgelig bevirket, at sælgeren i dag stilles over for 
mange spørgsmål om egenskaber og anvendelsesmuligheder.

En del af de spørgsmål, der erfaringsmæssigt stilles, skulle være besvaret 
i nedenstående lille artikel, hvor man går ud fra de forskellige vaske- og 
rengøringsopgaver og inden for hver enkelt nævner de midler, der kan 
anvendes til deres løsning.
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Opvask.
De flydende eller pulverformede sulfonerede opvaskemidler er spåner 

og blød sæbe overlegne, idet de giver en hurtigere og mere effektiv af
fedtning af service og køkkentøj, og så får man ingen sæberande. Man be
høver derfor ikke at tørre de opvaskede ting af, hvilket er en stor lettelse 
for den moderne husmoder, der absolut ikke ønsker at tilbringe mere tid 
i sit køkken end højst nødvendigt. Det bør dog bemærkes, at de sulfonerede 
opvaskemidler affedter hænderne stærkere end sæbe, hvorfor det anbefales 
at tilføre huden fedt i form af creme, glycerin eller moderne håndlotion.

Rengøring.
De sulfonerede vaskemidler er udmærkede og skånsomme, når der er 

tale om den daglige rengøring af malet træværk og lakerede gulve. Ved 
hovedrengøring, f. eks. før en ny lakering eller maling samt hvidskuring 
af træværk, bør der anvendes blød sæbe, som ved sit indhold af fri alkali 
opløser lakhinderne og derved bevirker, at ny lak og maling bedre forenes 
med det gamle. Man må dog huske at skylle godt efter. Ved særlige hård
nakkede pletter kan anvendes skurepulver. Ved rengøring af linoleums
og gummigulve er sæbespåner udmærkede. De sulfonerede midler kan 
også anvendes, men da de affedter stærkt, anbefales det at behandle lino
leumet jævnligt med linolie eller bonevoks.

Vask.
I b l ø d s æ t n i n g .

Soda anvendes til iblødsætning af tøjet. Det bevirker, at snavset løsnes, 
og vasken derigennem lettes.

Blegsoda, der ikke indeholder noget kemisk blegemiddel, men derimod 
natronsilikater, virker som soda, men bevirker at tøjet, hvis der anvendes 
jernholdigt vand, ikke gulner. Blegsoda er ligeledes at foretrække til und
gåelse af zinkpletter, når der anvendes nye galvaniserede baljer eller spande.

Enzymholdige iblødsætningsmidler har foruden sodaens virkning den 
egenskab, at enzymerne nedbryder æggehvidestofferne, således at den efter
følgende vask bliver lettere, mere effektiv og økonomisk.

B l ø d g ø r i n g .
Vandet her i landet er hårdt og kalkholdigt; dette bevirker, at man ved 

vask med sæbe får udfældet kalksæbe, der kan sætte sig i tøjet og således 
have en skadelig indflydelse. Men bortset fra en sådan skadelig virkning 
vil den kalk, der forbinder sig med sæben til kalksæbe, betyde et svind i
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den anvendte sæbemængde, der kan beløbe sig til halvdelen af denne. Der
for skal vaskevandet blødgøres. Dette gøres med:

Soda fjerner hårdheden som kalkfnug, der er uskadelige ved den efter
følgende vask, men processen er relativ langsom.

Blegsoda virker hurtigere og fjerner desuden jernet fra jernholdigt vaske
vand.

Soda med speciel kalktilsætning giver en hurtig og sikker fjernelse af 
hårdheden og evt. jernet i vandet.

Al blødgøring sker hurtigere, når vandet er varmt.

S to r v a s k .
Blød sæbe anvendes ved vask af meget snavset tøj, f. eks. arbejdstøj, lige

som en let indgnidning af særligt snavsede steder inden den almindelige 
vask kan være en fordel.

Sæbespåner giver en skånsom vask. Man må altid huske at blødgøre 
vandet for at undgå »sæbelus«. T il vask i vaskemaskiner er det et særdeles 
velegnet vaskemiddel.

Selvvirkende sæbevaskemidler, der anvendes til kogevask, indeholder for
uden vaskeaktive stoffer som fosfater, metasilikater, C.M.C., optiske blege
midler — se herom senere — perborater. Perborat udvikler under vasken 
ilt i meget fine bobler, der foruden en reel vaskeeffekt også virker blegende 
på det vaskede tøj.

Selvvirkende vaskemidler på basis af sulfonerede stoffer indeholder vaske
aktive stoffer og perborat som de sæbeholdige selvvirkende vaskemidler. 
Ved anvendelse af sulfonerede vaskemidler undgår man blødgøring af van
det, da kalken med disse produkter ikke danner skadelige forbindelser.

Sulfonerede vaskemidler og sæbevaskemidler må under ingen omstændig
heder anvendes sammen.

F in v a s k .
Til vask af uld, kunstsilke, nylon o.s.v. anvendes enten sæbespåner eller 

sulfonerede vaskemidler. Disse sidste indeholder ligesom de selvvirkende 
vaskemidler fosfater, C.M.C. og optiske blegemidler, medens indhold af 
perborat er underordnet. Opløst i vand reagerer de kun svagt alkaliske, 
hvorved de virker meget skånsomt på stoffernes taver. Til uldvask er sæbe
spåner udmærket. Vandet må højst være 30-40° C. Hvis man foretrækker 
at vaske i sulfonerede finvaskemidler, er det gavnligt en gang imellem at 
benytte sæbespåner for at bevare uldens blødhed.

Til slut skal omtales, hvad C.M.C. og optisk blegemiddel er.
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C.M.C. er en forkortelse af carboxymetylcellulose, der er et opløseligt 
celluloseprodukt. C.M.C. letter fjernelsen af smuds og forhindrer genud- 
fældelsen af de en gang løsnede smudspartikler. C.M.C. er særligt virksomt 
over for bomuld, hør og rayon.

Optiske blegemidler er kemiske forbindelser, der fæstner sig på stoffernes 
taver, og som har den egenskab at omdanne det ultraviolette lys til synligt 
blåligt lys, hvorved man opnår, at tøjet synes endnu hvidere.

Når man vasker i vaskemidler tilsat optisk blegemiddel, er anvendelse 
af blånelse overflødig.

II. TOILETSÆBE.
Langt den største del af den toiletsæbe, der forhandles i dag, er såkaldt 

80 % pileret toiletsæbe. Denne sæbe fremstilles af blandinger af animalske 
og vegetabilske fedtstoffer forsæbet med natronlud og tilsættes forskellige 
stoffer som lanolin, glycerin o. 1. samt farve og parfume.

En mindre del af den toiletsæbe, der sælges, er de såkaldte koldrørte sæ
ber, der fremstilles af kokosolie og natronlud. Disse koldrørte sæber er knap 
så milde for huden. De skummer hurtigere, men skummet er mindre sta
bilt. De er egnet, hvor man har meget hårdt vand eller saltvand og efter 
særligt tilsmudsende arbejde.

III. PARFUMERIVARER.
Blandt de parfumerivarer, der anvendes af praktisk talt alle mennesker, 

skal kort omtales cremer og hårplejemidler.
Cremer findes i flere forskellige typer.
Tør creme eller dagcreme, der ikke virker fedtende, anvendes om dagen 

og som underlag for pudder.
Rensecremer og cleansingcremer anvendes til at rense huden og dens 

porer.
Fed creme eller coldcreme, der ofte indeholder hudnærende stoffer, an

vendes i reglen om aftenen.
Halvfede cremer kan også anvendes om dagen, idet de virker beskyttende 

mod sol og vejrlig.
Glyceringele anvendes navnlig til hænderne efter husligt arbejde. Mo

derne håndlotion er at betragte som cremer i flydende form. 

Hårplejemidler.
Til hårvask anvendes shampoomidler, der nu til dags næsten alle er op

bygget på basis af sulfonerede midler, selv om der stadig findes sæbeholdige 
shampooer.
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De sulfonerede midler affedter håret temmelig stærkt, og der bruges 
derfor en del fedtstof, enten i form af brillantine, som kan fås i flydende 
og fast form, eller som moderne hårcreme.

Anvendes en sæbeholdig shampoo, må håret omhyggeligt efterskylles, 
første gang med lidt eddike tilsat skyllevandet.

Shampooer findes i såvel pulver, creme som flydende form.

THE
Theen som handelsvare er et produkt af theplanten Camellia Sinensis 

(L), hvoraf der er flere varieteter. De forskellige thesorter, der sælges, er 
imidlertid ikke så meget betinget af forskellen imellem disse varieteter, 
men er i langt højere grad et resultat af de forskellige behandlingsprocesser, 
de plukkede blade udsættes for samt forskelle i de klimatiske forhold, hvor
under theplanterne gror, f. eks. spiller højdeforholdene en stor rolle for 
theens kvalitet

På Ceylon inddeles theen i 3 hovedkvaliteter, alt efter, hvor højt oppe 
ad bjergskråningerne theen gror.

Disse kvaliteter er:
Low-grown 
M id-gro wn 
High-grown.

Kvaliteten stiger med højden, idet den kølige natteluft bevirker, at the- 
bladene får en finere aroma og kvalitet.

Så godt som al the, der drikkes her i Danmark, er den såkaldte »sorte 
the«, det vil sige, helgæret the, der har gennemgået følgende fabrikations
processer: Withering (visning) — rulning — fermentering (gæring) — varme- 
tørring.

Når bladene er færdigfabrikerede, bliver de ved hjælp af rystesigter sor
teret i følgende finheder:

Bladthe (Leaf Tea)
Orange Pekoe (O.P.).
The med særlig mange »tips« eller 

spidser af bladknopperne kaldes 
Flowery Orange Pekoe (Fl.O.P.).

Pekoe (P.).
Pekoe Souchong (P.S.).
Souchong (S.).

Småbladet the (Broken Tea) 
Broken Orange Pekoe (B.O.P.). 
Med særlig mange »tips: Flowery

(Fl.B.O.P.).
Broken Pekoe (B.P.).
Broken Pekoe Souchong (B.P.S.). 
Fannings.
Dust (støv).
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Ca. -Iz af Danmarks import af the er Ceylon the, og af den resterende 
del af importen kommer det meste fra Indien. Theen bliver importeret 
som ren Ceylon, ren indisk the o. s. v. enten direkte fra produktionslande
nes auktioner, eller, hvis den købes i Europa, da hovedsagelig på London 
auktionerne.

Efter ankomsten til Danmark bliver de rene theer derefter blandet. En 
del af importen er imidlertid udenlandsk pakkede theer, der kan optræde 
enten som rene eller blandede theer.

Thebladenes vigtigste indhold er:

Koffein, 
garvesyre og 
æteriske olier.

Theens koffeinindhold er gennemsnitligt 3,5—4,0 pct. — i kaffe gennem
snitligt 1,1—1,2 pct. Som stilmulerende drik i forhold til kaffe svarer 2112 g 
theblade til 8 g kaffe.

Garvesyren har en let astringerende virkning og giver theen fylde og en 
pikant bismag. Når theen har trukket i 5 minutter, er ca. Vs af garvesyren 
udtrukket, og dette kvantum har den rette indflydelse på thesmagen. Ved 
længere trækketid kommer der for meget garvesyre i theen, og den bliver 
besk og bitter.

En stor del af theens duft og smag skyldes theolierne, og det er derfor 
vigtigt at få dem udtrukket. Trækker theen under 5 minutter, får man for 
lille en del af theoliernee ud, og da det gælder om at bevare balancen mel
lem theolierne og garvesyren, er en 5 minutters trækketid nødvendig for at 
udnytte theens fordele.

Foruden at være en velsmagende drik, der med hensyn til stimulerende 
evne ikke overgås af nogen anden sund stimulans, er theen samtidig meget 
økonomisk, idet man, selv ved tilberedning af stærk the, får ikke mindre 
end 400—500 kopper god, stærk the ud af lkg theblade, og en kop the 
kommer herefter kun til at koste ganske få øre.

V IN
Vin er en alkoholisk drik fremstillet ved gæring af saften af friske druer.
Man kan lade vinen gære ud, til gæringen standser af sig selv, idet gær

cellerne efterhånden dør i den alkohol, de selv frembringer. Den vin, man 
derved opnår, kaldes bordvin, dens alkoholindhold svinger fra 8 til 14 
procent.
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Man kan også standse gæringen ved tilsætning af druesprit og får da en 
vin med et højere alkoholindhold, fra 14 til 23 procent. Denne vin kaldes 
hed vin.

Der findes en mængde forskellige druesorter, og de druetyper, der an
vendes, vælges naturligvis først og fremmest med hensyntagen til den jord
bund, hvori de skal vokse, men også efter de egenskaber man ønsker frem
met i vinen. Een druesort giver vinen krop og bouquet, en anden giver 
specielt bouquet. Een giver blødhed, en anden giver vinen alkoholstyrke og 
langsom udvikling, hvilket fremmer vinens holdbarhed. Ved at sammen
blande forskellige druesorter i bestemte forhold før presningen opnår man 
at give vinen sit individualitetspræg.

Man kan også forbedre vinene ved at blande (sammenstikke) dem med 
andre vine med specielle karakteregenskaber. Selv vine af fornem klasse, 
som f. eks. Champagne, Portvin, Madeira eller Sherry, er blandinger af 
vine, som i alle tilfælde stammer fra forskellige vinmarker og for største
delen fra forskellige år.

De billigere vine, hvadenten de kommer fra Frankrig, Spanien, Portugal, 
Italien, Sydafrika m. m., er ligeledes blandingsvine.

At »blande« er således en fuldkommen legitim fremgangsmåde, hvad
enten det sker ved at blande druerne før presningen eller vinene efter 
fremstillingen; det bliver ikke mindre rene vine af den grund.

BORDVIN
omfatter rødvin, hvidvin, rosé vin (lyserøde) samt mousserende vin. Det 
er vine, der almindeligvis drikkes til maden, deraf betegnelsen bordvin.

Rødvin
fremstilles af blå druer. Farvestoffet sidder i skallen. Under gæringen ud
trækkes det og overføres til vinen.

Hvidvin
fremstilles hovedsageligt af grønne druer, men kan dog også presses af blå 
druer, når de presses let, og skallerne tages fra før gæringen.

Rosé vin
fremstilles af blå druer eller af blå og grønne druer blandet. Skallerne får 
kun lov til at blive kort tid i gæringskarret og tages derpå fra, hvorved 
vinen opnår at blive lyserød men får samtidig også mindre garvesyreind
hold, idet en stor del af garvesyren udvindes fra skallerne under gæringen. 
Rosé vine er derfor lette, behagelige vine med ringe syreindhold. De skal 
helst drikkes unge, da de ikke er meget holdbare
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Mousserende vin
fremstilles i Champagnedistriktet af blå og grønne druer, men i andre vin
distrikter mest af grønne druer alene. Vinens særpræg, det mousserende, 
udvikles ved eftergæring på flasken, hvorved man opnår, at den kulsyre, 
der udvikles under gæringsprocessen, bevares i vinen.

Bordvine fremstilles i alle vindyrkende lande. Der findes et utal af drue
sorter, hvoraf vinene fremstilles, og dette i forbindelse med forskelligartede 
geologiske og klimatiske forhold, tilligemed de traditioner, hvorefter frem
stillingen foregår, bevirker, at bordvinene, der nok har et fælles særpræg 
for henholdsvis rødvin og hvidvin, dog er så vidt forskellige.

Coupage vine .
Medens de vine, der i kraft af deres kvalitet og selvstændige karakter 

har skabt sig navne på verdensmarkedet, højest udgør 10 pct. af verdens
produktionen, udgør konsumvinen, den navnløse vin, den der blot er 
rødvin eller hvidvin, 90 pct. af den samled vinproduktion.

Mange af disse vine er sammenblandet af vine fra forskellige voksesteder, 
forskellige årgange, ja, endog fra flere lande, hvilket naturligvis kun gøres 
for at frembringe en så god vin som muligt til den billigst mulige pris. 
Man opnår derved tillige at kunne frembringe en nogenlunde standard
kvalitet, således at publikum altid kan være sikker på at få den samme vin, 
uden at skulle være udsat for de stærkt svingende kvaliteter, der følger med 
vekslende årgange.

Coupage-vinene bringes ofte i handelen under fantasinavne, f. eks. »Belle 
Ami«, »Saint Paul«, Moulin Rouge« o. s. v. eller simpelthen som vin rouge 
(rødvin) og vin blanc (hvidvin).

Navnene i sig selv er ingen anden garanti end den, der gives ved vin
handlerens navn på etiketten, det er ham, der over for publikum garante
rer, at den vin, han udsender under det og det navn, er af den specielle 
kvalitet.

Det gælder jo ikke altid om at købe billigst — men om at købe bedst.

HEDVIN
Blandt denne gruppe af vine er det navnlig Madeira, Portvin og Sherry, 

der er de mest fremtrædende på det danske marked, og mange andre hed
vine fremkommer derfor også i typer efter disse med fantasinavne i lighed 
med hvad allerede er nævnt under bordvine.

Der findes dog desuden et utal af specielle dessertvine, der alle henhører 
under kategorien hedvin, men hver især har deres eget særpræg. Af disse 
bør nævnes følgende: Malaga, Marsala, Mavrodaphne, Samos og Muskatel.
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Herudover findes mange hedvine, hvis navne hentyder til byer, i hvis 
opland de fremstilles, f. eks. Lisbon, Tarragona o. s. v.

APÉRITIF VIN
En særlig art hedvin er de vine, der tilsættes specielle udtræk af urter, 

bark og andet, der gør dem appetitvækkende.

Vermouth
er den mest kendte apéritifvin. Den har sit navn efter det engelske »worm
wood«, der betyder malurt, hvilket antyder, at malurt er en af de mange 
urter, der anvendes til fremstillingen.

De mest kendte Vermouth-vine kommer fra Torino i Italien. Den brune 
har mest bittersmag og er let sødlig. »Bianco« kaldes den lyse, søde og 
»Dry« den lyse, tørre.

Også i Frankrig fremstilles Vermouth. Det er tørre, lyse vine med en 
ejendommelig, særpræget aroma.

FRUGTVIN
Medens vin kun må fremstilles af friske druer, fremstilles frugtvin af al 

anden frugt med undtagelse af druer. Fremstillingsprocessen er i det store 
og hele den samme som for druevin, og man anvender da også rendyrket 
gær for derved at opnå en typelighed med druevinene.

Bortset fra kirsebærvin, solbærvin og brombærvin er hvidvins- og ver
mouthtyperne de, der lykkes bedst, men også mange hedvinstyper kan være 
velsmagende.

Frugtvine skal serveres i kældertemperatur.

SPIRITUOSA
Medens vin er en drik fremstillet ved gæring af druesaft, er spirituosa et 

koncentreret alkoholat fremstillet ved destillering af vin eller en anden 
alkoholisk vædske.

Fra vinfremstillingen kender vi druesprit, der er et destillat af vin og 
anvendes til at forstærke vinen med. Når dette alkoholat lagres på egetræs
fade over en årrække, får det en lys, gylden farve, en tiltalende duft og en 
tiltrækkende smag.

Cognac
er et sådant vindestillat, der på grund af en særlig kalkholdig jordbund 
og en speciel slags lys eg, der vokser i omegnen, og hvoraf de tønder laves, 
som destillatet lagres på, opnår en særlig fremragende kvalitet, der over
går al anden »Brandy« i verden.
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Whisky
er et destillat fremstillet på en gæret mask af korn.

Scotch Whisky
fremstilles på basis af byg. Den Whisky, der udbydes i handelen, er en 
blanding af mange sorter af malt Whisky, der fremstilles efter gamle, pri
mitive metoder i det skotske højland (highland) tilsat Grain (kom) et 
Whiskydestillat, der nærmest må betegnes som Whiskysprit. Udfaldet af 
blandingerne er afgørende for Whiskyfirmaernes renomme. Ingen Whisky 
må udbydes til salg mindre end 3 år gammel, men de kendte, førende 
Whiskymærker er som regel fra 7 til 10 år og ekstra-kvali te terne 15 år.

Rye Whisky
(rug Whisky) fremstilles i Irland, Canada og U.S.A. Den er meget tør og 
knapt så fyldig som malt Whisky.

C.L.O.C. Whisky
De danske Spritfabrikker destillerer nu Whisky her i landet på basis af 

byg. Denne Whisky bringes i handelen under navnet C.L.O.C. Whisky.

Gin
er en engelsk enebærbrændevin, der er tilsat forskellige krydderier samt 
sukker. En stor del af den gin, der sælges her i landet, er dansk gin frem
stillet af finsprit, enebærudtræk og andre ingredienser.

Gin bruges mest til cocktail, men kan også serveres som sjus enten blan
det med appolinaris eller tonicvand.

Genever
er en enebærbrændevin, der navnlig fremstilles i Holland. Genever drikkes 
i Holland som apéritif, men her i landet som snaps.

Vodka
er russisk brændevin.

Arrak
er en brændevin, der fremstilles i Indonesien (Java) destilleret på en mask 
af ris og palmesaft, ofte med tilsætning af melasse og forskellige plante
stoffer.

Arrak er hovedingrediensen i svensk punch (Caloric).

Rom
fremstilles i Vestindien, destilleret på saften af sukkerrør, ofte tilsat ananas
saft, palmeblade og forskellig slags bark.
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De mest kendte sorter er Jamaica Rom, Martinique Rom, Set. Croiy 
Rom, Cuba Rom og Trinidad Rom.

De billigere romsorter her i landet er forskåret (blandet) med vinsprit. 

Akvavit og Brændevin
fremstilledes oprindelig på korn (byg), men nu også på kartofler. Destilla
tet tilsættes ofte andre smagingredienser, således bruger man her i landel 
at tilsætte kommen.

De danske Spritfabrikker har koncession på al destillation af spiritus i 
Danmark og fremstiller følgende mærker: Jubilæums Akvavit, Aalborg 
Ekstra Akvavit, Aalborg Taffel Akvavit, Harald Jensen Akvavit, Brøndum 
Kummenaquavit, der alle holder 45 pct., Aalborg Fuselfri, der holder 41 
pct., samt Brøndum Snaps og Perikum Snaps, der begge holder 40 pct.

LIKØRER
Likør er en almindelig benævnelse for en koncentreret eller parfumeret 

drikkespiritus, der er sødet ved tilsætning af sukker. Smagsstofferne kan 
enten fremkomme som udtræk af urter (droger), opløsning af æteriske olier 
eller fra frisk udpresset frugtsaft.

Blandt likører tilsat opløsning af æteriske olier kan nævnes Curaçao og 
Po m m erans-L i kør.

Likører tilsat frugtsaft er f. eks. Cherry Brandy og Solbærrom.
Cacao-likør fremstilles på basis af udtræk af cacaobønner.

BITTER
Som det fremgår af navnet, er den fremtrædendee egenskab ved denne 

art af spiritus den bitre smag.
Bitterstofferne har hovedsageligt en stor indvirken på mavens nerver 

og bevirker en større afsondring af mavesaft, ved hvilken fordøjelsen af 
æggehvidestofferne forøges. Desuden virker bitterstofferne spytafsondrende 
og medvirker dermed til en hurtigere fordøjelse af stivelsesholdige stoffer.

Bitter fremstilles enten som en ekstrakt, beregnet på at drikkes i vin eller 
snaps, eller den fremstilles i en noget mildere form, beregnet på at drikkes 
som den er.

CALORIC
også kaldet svensk punch, fremstilles af Arrak, Rom, sukker og sprit. Det 
er en meget sød drik, der bør nydes stærkt afkølet. Den kan også drikkes 
som sjus blandet med sodavand, eller anvendes i punchebolle og cocktail.
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COCKTAIL
et engelsk ord, der betyder hanehale. Navnet på denne drik, der er af 
amerikansk oprindelse, skal hentyde til den spraglede sammensætning, der 
kan være i hanens hale. Cocktail er nemlig en blandingsdrik, ofte sammen
sat af mange forskellige spirituosa og vine, somme tider tilsat andre ingre
dienser. Sammensætningen kan varieres i det uendelige.

Al spirituosa bør opbevares køligt og må ikke udsættes for sollys, da 
spiritus udvider sig særlig stærkt i varme, og farven afbleges i sollyset.

Til suppe:

Til fisk 
og skaldyr:

Til gemyseretter, 
sprængt kød og 
kogt fjerkræ:

Til kødretter: 
lyst kød og 
stegt fjerkræ: 
mørkt kød 
og vildt:

Til ost
og os teretter:

Til desserter 
og frugt:

HVAD SERVERER MAN TIL HVAD?
Om sammensætningen af vin og mad kan som hovedregel følgende til

rådes:
Før middagen:

Sherry, Vermouth eller anden apéritifvin. (Eventuelt cocktail). Champagne 
eller anden mousserende vin.

Til middagen:
Sherry eller Madeira (tør eller halvtør). (Man kan dog 

ligeså rigtigt begynde med hvidvin eller rødvin 
allerede her).

Hvidvin af alle arter blot ikke tunge, søde vine.

Hvidvin (som ovenfor).
Vin rosé eller let rødvin.

Let rødvin.

Kraftig og fyldig rødvin, til vildt især svær Bourgogne 
eller Rhône-vin.

Kraftig og fyldig rødvin eller en udsøgt, fyldig 
Portvin.

Søde, hede vine (Portvin, Madeira, Sherry eller anden 
dessertvin).

Sød hvidvin, sød Champagne eller anden mousserende 
vin.

Serverer man forskellige vine til en middag, gælder det om at de lette 
vine kommer før de sværere, de unge før de ældre, de tørre vine før de 
sødere.
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Den skik, vi har her i landet, at servere Sherry og Madeira til suppen, 
kommer måske nok i konflikt med ovenstående, og det skal da også siges, 
at det ikke er strengt nødvendigt; man kan udmærket godt lade den første 
vin, der serveres ved middagen, være hvidvin eller rødvin.

løvrigt er der intet som helst i vejen for, at man til en middag udeluk
kende serverer een og samme bordvin (rødvin eller hvidvin).

TEMPERERING
Vin bør serveres tempereret, men absolut ikke overdrevet. Rødvin, Bor

deaux og lignende typer bør have stuetemperatur (18—20° Celcius).
Bourgogne noget lavere temeperatur (16—18° Celcius).
Stil vinen i en stue med denne temperatur og lad den stå der mindst et 

døgn før serveringen, men ikke ved vinduet og ikke ved varme, helst på 
et bord eller en reol med god afstand fra gulv og loft.

Hvidvin bør serveres ved kældertemperatur (ca. 10° Celcius), aldrig is
afkølet

Champagne gerne lidt lavere end kældertemperatur, eventuelt ved at 
stille flasken i en vinkøler, fyldt med vand, hvori der flyder isstykker.

Hedvin ved en middeltemperatur (fra 12—16° Celcius). En fin, gam
mel Portvin dog gerne fra 16—18° Celcius.

Cognac skal altid serveres ved stueetemperatur.
Likør serveres i kældertemperatur, aldrig isafkølet.

OPTRÆKNING
Unge, røde bordvine bør altid optrækkes 5—6 timer før serveringen. Jo 

ældre vine er, jo kortere tid før serveringen bør de trækkes op.
Hvidvine optrækkes tidligst et par timer før serveringen, og unge vine 

må gerne stå uden prop for at luftes. Moselvine bør først optrækkes umid
delbart før serveringen. Champagne naturligvis ved serveringen.

Optrækningen af vinen bør foregå på følgende måde:
Først fjernes kapslen, eller afskæres i tilstrækkelig afstand fra mundin

gen, så vinen, når den skænkes fra flasken, ikke har mulighed for at komme 
i berøring med metallet.

Derefter tørres flaskens munding omhyggeligt af, så snavs eller even
tuelle mugdannelser ikke skal ødelægge vinen.

Proptrækkeren bores forsigtigt i, så den rammer midt i proppen, og 
drejes omtrent helt igennem, for at proppen ikke skal brække over og efter
lade korksmuld i vinen.

Proppen trækkes langsomt op, så vinen ikke rystes. Derefter tørrer man 
igen mundingen af med en ren serviet.
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DEKANTERING
Unge rødvine gør man klogt i at dekantere (hælde på karaffel), for at 

de kan iltes, hvorved de bliver blødere, — ældre vine dekanterer man for 
ikke at plumre eventuelt bundfald rundt i vinen ved udskænkningen . — 
Kun meget gamle vine bør man undlade at dekantere, da de mister for 
megen bouquet derved; man skænker dem meget forsigtigt, eventuelt ved 
hjælp af en skænkekurv, så vinen ikke rystes.

Man bør altid smage på enhver flaske vin, forinden den serveres, da det 
kan hænde, at vin kan have propsmag eller på anden måde være udrikkelig, 
hvilket man helst ikke skal præsentere sine gæster for.

VINENS ANVENDELSE I MADLAVNING
En ubetydlighed af vin i madlavningen vil fuldende, afrunde, forbedre 

og forstærke aromaen af de fleste retter, og det er ikke større ekstravagance 
at have en flaske vin til disposition ved madlavningen end anvendelsen af 
alle de øvrige flasker med aromatisk indhold, man ellers har i spisekam
meret.
Hvidvin: (tør, helst syrlig) anvendes til dampning af fiske- og kartoffel 

supper, til grøntsager og til forskellige saucer.
Rødvin: anvendes til kogning af karper, rødkål, fjerkræ, hamburgerryg og 

andre røgede skinkeretter samt til forskellige saucer.
Hedvin: (tør Sherry, tør Madeira, tør Marsala, sjældent Portvin) anvendes 

til supper, ragout’er, forloren skildpadde, andre kødretter og fjerkræ 
samt til forskellige saucer.

Vinrester fra dekantering er meget anvendelig til madlavning.
Til desserter gør en bagatel af koncentreret spiritus bedst gavn, f. eks.

Cognac, Rom, Kirsch, Maraschino og Curaçao.
Det er sjældent, man i madopskrifter ser nøjagtig angivelse af, hvor meget

vin der skal anvendes; her smager man sig frem.

VINENS HOLDBARHED
Vinen er som regel ubehagelig at drikke, straks den er fremstillet. Den 

må først ved lagring udvikle de egenskaber, der gør den tiltalende for 
smagsorganerne, og her kan man egentlig sige, at jo bedre anlæg en vin 
har for at blive noget fremragende, jo længere tid tager dens udvikling, og 
jo længere tid går der, før den bliver, hvad man kalder drikkemoden. — 
Til gengæld vil den langsomt udviklede vin have længere levetid.

Modsat vil en hurtigt udviklet vin før nå det punkt, hvor vinen bliver 
passé (går over), det vil sige, bliver tynd og flov i smagen for til sidst at
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blive syrlig og ubehagelig at drikke. Vinens bouquet holder sig længst og 
kan lige som et lys, flamme op, umiddelbart før den dør hen.

For de billigere konsumvine må man regne med, at højdepunktet i ud
viklingen er nået indenfor fem år — dog ingen regel uden undtagelser.

De ædle bordvine regner man først når højdepunktet i løbet af 10 til 20 
år, i særdeleshed i gode årgange. De meget store vine kan i særlig gode år
gange blive op til 40 år.

For hede vine med et højt alkoholindhold vil holdbarheden stille sig 
noget anderledes, for selv om også disse når et maximum på udviklings
stadiet, vil de dog ikke, i samme grad som bordvine, gå et hurtigt forfald 
i møde.

Når bordvin er trukket op, må den drikkes helst inden tre dage, da den 
under luftens påvirkning hurtigt nedbrydes. — Det nytter ikke ,at man slår 
proppen i igen, nedbrydningen vil ske alligevel, når vinen blot har været 
under luftens påvirkning. Gammel, lagret vin skal dog som regel helst 
drikkes samme dag.

Med hedvin er det igen anderledes, de vil nok tabe sig i friskhed 
og kraft ved at komme i forbindelse med luften, men deres højere alkohol
indhold forhindrer dem i at gå i gæring og vil bevirke, at nedbrydningen 
af vinen går langsommere. — Imidlertid vil luftens påvirkning bevirke en 
hurtigere udskilning af bundfald, hvorved vinen let bliver uklar (plumret).

BUNDFALD I VINEN
Det er karakteristisk for vin, at den under sin udvikling, lige fra den 

fødes til den dør, undergår forandring såvel i farve, duft som smag.
Vin er en overordentlig velafstemt blanding af en mængde forskellig

artede stoffer. Der foregår en stadig omdannelsesproces af alle de mange 
stoffer, hvorved de går op i en højere harmonisk enhed, og ved denne 
udskilles der bestandig bundfald i vinen. Vinen aflejrer det meste bund
fald, medens den endnu ligger på fadet, da udskillelsen er størst under 
luftens påvirkning, men den fortsætter også på flaske, således at man roligt 
kan sige, at en god gammel vin kendes på sit bundfald.

Det er i særdeleshed de meget mørke, kraftige vine, der sætter stær
kest af, og man kan om disse vine tillige sige, at det er de bedste, der bund
fælder mest.

Den, der derfor vil købe en flaske lagret vin, må vide, at en sådan har 
bundfald, og han må derfor behandle vinen med den fornødne varsomhed, 
for at vinen ikke skal blive uklar, når den skænkes i glasset.

Vinen må stå op i ro, så lang tid det er nødvendigt, for at alt det 
grums, der under transporten er blevet rystet rundt i den, kan bundfælde.
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Proppen skal helst være løsnet lidt, før flasken stilles til ro, så bundfaldet 
ikke rystes rundt i vinen igen, når proppen tages helt af. Vinen må dekan
teres, som tidligere beskrevet. Det er ikke tilrådeligt at filtrere en god 
vin, der er uklar. — Den mister for meget af sin smag og bouquet. Det 
bundfald, der bliver tilovers ved dekanteringen, kan altid anvendes i mad
lavningen.

OM KØB AF VIN
Man kan ikke stærkt nok råde kunderne til at købe vin ind i god tid. 

Alt for mange mennesker køber vinen i sidste øjeblik, måske på vejen 
hjem fra arbejdet. — Man venter gæster samme aften og skal lige have et 
par flasker vin med hjem i lommen eller i tasken, eller man beder om, at 
et bud må stikke hurtigt hjem med varerne.

Den vin, der således er blevet rystet rundt og udsat for store temperatur
svingninger, er fyldt med uro, når den drikkes, og kan derfor ikke have 
den harmoni over sig, som den ville have haft, om den var købt ind i tide 
og var faldet til ro både i bogstavelig forstand og temperaturmæssigt set 
forinden serveringen.

VINENS OPBEVARING I BUTIKKEN
Det er af stor nødvendighed, at vinene i butikkerne behandles med 

omhu.
For stærkt skiftende temperatur såvel som stærkt dagslys kan virke øde

læggende på vin og må derfor undgås. Det gælder navnlig bordvin, hvorfor 
man i butikken bør anbringe den således, at den er mindst udsat for dags
lys og for træk. — Bordvine skal helst ligge ned, for at propperne ikke skal 
tørre, hvorved luften kan trænge ind og få forbindelse med vinen, der der
ved ødelægges. Mousserende vine skal absolut ligge, da kulsyren vil for
svinde, hvis proppen tørrer.

Hedvine er på grund af det høje alkoholindhold knapt så udsatte for 
luftens nedbrydende virkning, hvorfor de bedre tåler at stå op.

Spiritus derimod bør helst stå op, da disse varer ikke ødelægges af den 
lille smule luft, der kan trænge ind gennem proppen, hvorimod de ved at 
ligge ned risikerer at få propsmag.

Vinduet er naturligvis en glimrende reklameplads for de varer, man øn
sker at sælge, men da vinen risikerer at blive ødelagt af de høje tempera
tursvingninger, såvel som af det stærke dagslys i vinduet, for ikke at tale om 
direkte sollys, bør man være varsom med, hvilke vine man har stående i 
vinduet og i hvert fald, for bordvinens vedkommende, helst holde sig til 
skilteflasker og anden reklame.
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VIN-BANDEROLE-PÅTRYK
Bordvin, her aftappe t, b-C:

Hvor »b«et refererer til toldvæsenet konto betegnelse, medens »C« står 
for ordet »Contrôlée«. Disse vine kommer fra bestemte franske distrikter, 
som er undergivet franske myndigheders kontrol.

Bordvin, her aftappet, b-a:
Som anvendes til alle andre bordvine. »b«et henviser til kontobetegnel

sen, og »a«et står for ordet »andre«, d. v. s. andre bordvine end de, der 
kommer fra kontrollerede franske distrikter.

Hedvin, her af tappet, PM:
Til alle Port- og Madeiravine.

Hedvin, her af tappet, S:
Til Sherryvin.

Hedvin, her af tappet, AH:
Hedvin fra alle andre distrikter.
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H A N D E L S M IN IS T E R IE T
Allerede i 1848 fik Danmark sin første handelsminister (C. A. Bluhme), 

men denne post blev nedlagt få måneder efter. Selve handelsministeriets 
historie går ikke længere tilbage end til 1908, da der ved bekendtgørelse 
fra konseilpræsidiet af 12. oktober 1908 oprettedes et ministerium for han
del og søfart. I de følgende årtier ændredes ministeriets arbejdsområde og 
navn flere gange, indtil det ved kongelig resolution af 4. november 1935 fik 
sit nuværende navn: Ministeriet for handel, industri og søfart (handels
ministeriet). Efter krigen var ministeriets forsyningsopgaver i en kortere 
periode henlagt under et særligt forsyningsministerium.

Departementet, hvis chef er departementschef H. Jespersen, er inddelt i 
2 afdelinger med ialt 7 kontorer. Med hensyn til de enkelte kontorers for
retningsområde specielt i relation til detailhandelen, skal følgende anføres:

1. afdeling.
Chef: P. Villadsen.

1. kontor: Kontorchef G. F. H. Backhaus.
Sager af almen erhvervsmæssig karakter. Handelsnæring. Butikslukning. 

Aktieselskaber. Andelsselskaber, der driver næring. Handelsregistre, firma 
og prokura. Foreningsregistret. Banker. Forsikring. Pensionskasser og be
gravelseskasser. Sager om veksler og checks.

2. kontor: Kontorchef A. Roelsen.
Handelsskoleundervisningen. Handelshøjskolerne. Lærlingesager (i sam

arbejde med økonomi- og arbejdsministeriet). Sparekasser. Forholdsregler 
mod illoyal konkurrence. Varemærker. Mæglere. Vejere og målere. Mål og 
vægt. Justervæsenet. Købes tævnet. Handelens organisationer og stadfæstelse 
af vedtægter for sådanne.

3. kontor: Kontorchef K. Stage.
Bogføringsloven. Stadfæstelse af legatfundatser. Opholdssager. Lån til 

handlende.
4. kontor: Kontorchef J. B. Worm.

177



Almindelige økonomiske og handels- og valutapolitiske forhold. Sager 
angående fremme af produktiviteten. Vareforsyningsloven, herunder im- 
og eksportregulering.

5. kontor: Kontorchef N. B. Hansen.
Forsynings-, produktions- og fordelingsspørgsmål vedrørende følgende 

varer: automobiler og motorcykler, medicinalvarer, brændsel, benzin, 
brændselsolie, smøreolie, tømmer, jern, stål, skrot, metaller, huder og skind, 
tekstil og fodtøj. Mælkeordningen. Rejsevaluta. Skotøjsordningen. Sukker
ordningen.

Konsulent.
Økonomisk konsulent Karen Netterstrøm.
Loven om tilsyn med monopoler og konkurrencebegrænsninger. Almin

delige sager angående monopoler og konkurrencebegrænsninger. Kvalitets
mærkning.

Søfartsafdelingen.
Chef: O. H. Nielsen.

6. kontor: Kontorchef J. P. Christiansen.
7. kontor: Kontorchef F. J. Lage.

Nogle under handelsministeriet hørende institutioner m. v.:
Direktoratet for vareforsyning: Gothersgade 49, K.
Chef: Direktør O. Müller.
Tilsynet med handelsskoleundervisningen: Holbergsgade 3, K.
Chef: Direktør Osvald Larsen.
Monopolrådet: Nørregade 49, K.
Formand for monopolrådet: Professor, dr. jur. W. E. von Eyben.
Rådets opgave er at behandle alle sager af principiel betydning vedrø

rende monopoler og konkurrencebegrænsninger. Rådets afgørelser kan for
langes forelagt ankenævnet og kan derefter indbringes for domstolene.

Monopoldirektoratet: Nørregade 49, K.
Chef: Direktør E. Seligmann.
Direktoratet varetager monopoltilsynets forretninger.
Monopolankenævnet: Adresse: Slotsholmsgade 10, K.

Nogle under handelsministeriet nedsatte udvalg.
Handelslåneudvalget: Slotsholmsgade 10, K.
Formand: Departementschef H. Jespersen.
Udvalgets opgave er at afgive indstilling om lån af det beløb på indtil

178



4 mill. kr. af produktivitetsfondens midler, der af handelsministeren kan 
anvendes til udlån til modernisering og rationalisering af detailbutikker 
inden for levnedsmiddelbranchen.

Kommissionen angående kvalitetsmærkning m.v.: Slotsholmsgade 10, K. 
Formand: Konsulent fru Karen Netterstrøm.
Produktivitetsudvalget vedrørende handel. (Se følgende art.).

Ministerfortegnelse:
Johs. F. C. Hansen ............ . 12/10 1908-28/10 1909
W. H. O. W eim ann.............. 28/10 1909- 5/7 1910
O. H. V. B. Muus ............. . 5/7 1910-21/6 1913
J. Hassing Jørgensen............ . 21/6 1913-20/3 1916
Christoffer T. H a g e ............. . 20/3 1916-29/3 1920
M. Suenson............................. 30/3 1920- 5/4 1920
H. P. P r io r ............................ 5/4 1920- 5/5 1920
Tyge R o th e ............................ 5/5 1920- 8/10 1922
O. Kragh ................................ 9/10 1922-10/10 1922
J. Christensen...................... . 10/10 1922-23/4 1924
Th. S tauning......................... . 23/4 1924-14/12 1926
M. N. Slebsager......................, 14/12 1926- 4/10 1928
Th. Madsen M ygdal............. 4/10 1928- 6/10 1928
J. P. Stensballe..................... 6/10 1928-30/4 1929
C. N. H a u g e ......................... . 30/4 1929- 4/11 1935
J. Kjærbøl ............................. 4/11 1935- 8/7 1940
G. L. J. Christmas Møller . . 8/7 1940- 3/10 1940
Halfdan H endriksen............ 3/10 1940- 5/5 1945
V. Fibiger ............................. 5/5 1945- 7/11 1945
J. Villemoes .......................... 7/11 1945- 6/7 1947
Axel Kristensen...................... 6/7 1947-13/11 1947
T. O. K ras;............................. 13/11 1947-16/9 1950
H. C. H ansen ........................ 16/9 1950-30/10 1950
O. W eikop ............................. 30/10 1950-13/9 1951
Aa. L. N. R y tte r.................... 13/9 1951-30/9 1953
Lis G roes................................ 30/9 1953-

Ministeriets adr.: Slotsholmsgade 10, København K.
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HAN D ELSM IN ISTER IETS PRO DU KTIV ITETSU DVALG  
VEDRØRENDE HAN D EL

Produktivitetsudvalget vedrørende handel blev nedsat af handelsmini
steriet i april 1953 med den opgave at bistå handelen i dens bestræbelser 
på at fremme effektiviteten inden for varedistributionen.

Udvalgets medlemmer er:

Erling Dinesen, formand for Handels- og Kontorfunktionærernes For
bund i Danmark, repræsentant for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd,

Svend Gade, direktør i De samvirkende Købmandsforeninger i Danmark,
Jacob Ingvar tsen, direktør i Fællesforeningen for Danmarks Brugsfor

eninger,
Chr. Grøn, formand for Dansk Textil Union,
Stig Ulrich, De danske Handelsforeningers Fællesorganisation,
O. Müller (formand), direktør for Direktoratet for Vareforsyning,
Kaj Nielsen, direktør for Hovedstadens Brugsforening,
H. C. Christiansen, direktør i Provinshandelskammeret,
Sv. Å. Rasch, Grosserer-Societetets Komite.

Sekretær for udvalget:
Ekspeditionssekretær i handelsministeriet J. Egholm.

Administrationen af de af udvalget trufne beslutninger varetages af et 
sekretariat, hvis leder er civilingeniør & cand. polit. Werner Rasmussen.

Udvalget søger at udbrede forståelse for den betydning, høj produktivi
tet har ikke blot for den enkelte erhvervsdrivendes konkurrenceevne, men 
også for en højnelse af levefoden i hele samfundet, ligesom udvalget på 
forskellig måde bistår handelen i dens bestræbelser for at opnå den størst 
mulige effektivitet. Udvalget tilvejebringer oplysninger og erfaringer om 
veje og midler til fremme af produktiviteten og søger at udbrede disse 
til de størst mulige kredse af erhvervsdrivende. Gennem udvalget formidles 
økonomisk støtte til produktivitetsfremmende bestræbelser fra statens pro
duktivitetsfonds.

Om produktivitetsudvalgets hidtidige virksomhed kan gives følgende 
oplysninger:

Studierejser til USA har inden for handelen været gennemført inden 
for følgende fagområder:

Salgs- og reklameforhold.
Frosne levnedsmidler.

180



Isenkramhandel.
Tekstilhandel.
Skotøjshandel.
Konsulentvirksomhed, tekstilhandel.
Konsulentvirksomhed, kolonialhandel.
Konsulentvirksomhed, isenkramhandel.
Markedsanalyse.
Frivillige kæder.
Afbetalingshandel.
Indretning og drift af stormagasiner.

Forud for udvalgets nedsættelse, men efter drøftelse med en del af de i 
udvalget senere repræsenterede organisationer, blev gennemført følgende 
studierejser inden for handelens områder:

Rationalisering inden for engros- og detailhandel.
Internationale bankforretninger.
Frihandelszoner i USA.
Selvbetjeningshandel.

Følgende amerikanske konsulenter har været stillet til rådighed for han
delen gennem produktivitetsudvalget:

George R. Lindahl, jr.: kolonial, emballage, reklame m. v.
Mark Shaw: tekstilhandel.
Thomas Dougherty: sælgertræning.
Adolph G. Willy: handel med kød og viktualier.
Dr. Henry Bund: salgsledelsens problemer.

Følgende kurser er afholdt:
10 kurser i handel med fødevarer.
3 — i salg, reklame og markedsanalyse.
4 — i effektiv lagerdrift og varedistribution.
6 — i rationel butiksdrift (uden for fødevareområdet).

Det samlede antal deltagere i disse 23 kurser har udgjort ca. 7.000.

Udvalget har påbegyndt en række undersøgelser. På indeværende tids
punkt er tilendebragt en undersøgelse af danske husmødres indkøbsvaner.

Endvidere har produktivitetsudvalget ydet finansiel støtte af produktivi
tetsfonden til og medvirket ved gennemførelsen af 5 rundbordskonferencer 
for handelen, nemlig:
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Konsulentvirksomhed inden for handelen.
Kvinde, køkken og isenkram.
Tekstildetailhandelens aktuelle problemer.

På basis af studierejser, konsulentbesøg, undersøgelser, rundbordskonfe
rencer og kurser er følgende publikationer udgivet:

Butikshandelen med fødevarer i Danmark.
Moderne amerikansk handel.
Handel med kød i Danmark.
Om selvbetjeningsbutikker i USA.
Rationelt tekstilsalg.
Moderne isenkramhandel.
Tekstildetailhandelens aktuelle problemer.
Hvad ønsker husmødrene af detailhandelen?
Indretning og rationel drift af fødevarebutiker.
Rationel butiksdrift uden for fødevareområdet.
Hvad er ERFA?

Gennem udvalgets filmtjeneste er følgende film  og billedbånd stillet til 
rådighed for handelen:

Film:
»Selvbetjening«.
»Opbevaring og emballering af slagteriprodukter«.
»Forenkling af kontorarbejde«.
»På indkøb før og nu«.
»Fiskehandel i USA«.
»Flere og bedre varer«.
»Mærket Forsigtig«.

Billedbånd:
»Lad inventaret sælge«.
»Salgets strategi«.
»Salgspersonalet«.
» Kolonialafdelingen«.
» Kødafdelingen«.
»Frugt- og grøntafdelingen«.
»Særlige salgskampagner i butikken«.
»Kan det betale sig at anvende reklame?«
»Lagerproblemer og udgangskontrol«.
»Det er butiksledelsens indsats, der gør udslaget«.
»Miraklet i Deres butik«.
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»Tempo-butikken i arbejde«.
»Orden i papirerne«.
»Isenkræmmernes kontrolsystem«.

Til de sidstnævnte tre billedbånd, der er fremstillet her i landet, fore
ligger hæfter med gengivelse af billeder og tekst.

Med bistand fra produktivitetsfonden har udvalget medvirket ved til
rettelægning og gennemførelse af en uddannelse af 12 konsulenter for 
handelen, der er beskæftiget således:

De samvirkende Købmandsforeninger i Danmark i samarbejde med 
Provinshandelskammeret 7 konsulenter.

Dansk Textil Union 1 konsulent.
Centralforeningen for Danmarks Isenkræmmere 1 konsulent. 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger og De samvirkende

Brugsforeninger 3 konsulenter.

Endelig har udvalget medvirket ved tilrettelægning og gennemførelse af 
3 udstillinger med emner fra handelens område, nemlig:

Den rullende butiksudstilling (Odense, Århus og Esbjerg).
Den kolde kæde (Købestævnet).
Emballage (Købestævnet).

En række yderligere opgaver er taget op af udvalget, men endnu ikke 
bragt til afslutning. Det drejer sig bl. a. om produktivitetsundersøgelser, 
fremstilling af billedbånd samt udarbejdelse af visse håndbøger i rationa
liserings- og salgsproblemer.

Adr.: Handelsministeriets Produktivitetsudvalg, Kronprinsessegade 4, 
København K.

SØ- OG HANDELSRETTEN
Ved siden af de almindelige retter, landsretter og underretter — der

under Københavns byret — har vi her i landet de såkaldte »specialretter«, 
af hvilke følgende, af interesse for den danske købmandsstand, bør nævnes: 
Handelsretterne udenfor København og Sø- og Handelsretten i København.

Når der i retskredse udenfor København (Frederiksberg regnes i så hen
seende ikke til København) — fremsættes ønske derom af vedkommende 
dommer eller den stedlige handelsforening, kan det ved kgl. anordning 
fastsættes, at handelssager fremtidig i retskredsen skal behandles og pådøm-
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mes af en handelsret, bestående af dommeren som formand og 2 handels
kyndige mænd, dog kun i de sager, hvor en af parterne begærer det, eller 
hvor dommeren træffer bestemmelse herom. Beskikkelsen som handelskyn
dig dommer gælder kun for den pågældende retskreds og den stedlige han
delsforenings erklæring skal være indhentet, og selvfølgelig skal de mænd, 
der beskikkes, være særlig kyndige i handelsforhold. Før de tiltræder, skal 
de underskrive erklæring om, at de på ære og samvittighed lover at opfylde 
deres tjenstepligter med trofasthed og nidkærhed, — de kan ikke fungere 
udover den måned, i hvilken de fylder 70 år, og de får et vederlag og evt. 
rejsegodtgørelse efter samme regler som nævninger.

Der findes for tiden her i landet handelsretter i 26 større købstæder. Når 
talen er om handelsretter, bør det dog erindres, at der også ved landsret
terne, såvel i første instans som i appelinstansen, kan medvirke handels
kyndige dommere. I København har denne handelsret i 1. instans dog ikke 
noget stort arbejdsfelt, da man i så fald vil benytte Sø- og handelsretten 
som værneting.

Som en særlig dansk ordning har vi nemlig som en betydningsfuld spe
cialret: Sø- og Handelsretten i København. Den har lokaler i landsretsbyg
ningen i Bredgade og er oprettet ved lov af 19. februar 1861 til afløsning 
af den særlige søret for København. En række af Sø- og handelsretslovens 
bestemmelser gælder den dag idag, men den er dog på vigtige punkter 
ændret og suppleret ved bestemmelser i retsplejeloven (lov nr. 265 af 15/9 
1953). Retten er delt i en afdeling for store sager (svarende til landsrets
sager) og en mindre afdeling (svarende til underretssager). Rettens domme 
og kendelser kan appelleres til Højesteret.

Medens de særlige regler om valg af søkyndige dommere og disses funk
tioner kun kort skal omtales, skal der gøres nogle bemærkninger om rettens 
virke på det handelsmæssige område og om de handelskyndige dommeres 
valg og funktioner. Sø- og handelssager er efter loven de borgerlige sager, 
i hvilke fagkundskab til søforhold eller til handelsforhold skønnes at være 
af betydning. Ved afgørelsen heraf tages der særligt hensyn til, om begge 
parter ønsker behandling ved Sø- og handelsretten. Retten skal, som det 
hedder, »behandle sø- og handelssager, der i henhold til lovens bestemmel
ser anlægges i København«, det vil oftest sige, at vedkommende sø- eller 
handelssag behandles her, når sagsøgte har værneting i København. Når 
parterne er enige, kan dog sådanne sager behandles ved de for almindelige 
borgerlige retssager dannede retter. Omvendt kan Sø- og handelsretten ved
tages som værneting i sø- og handelssager, der ellers skulle behandles uden
for København, medens det er udelukket at vedtage behandling ved Sø- og 
handelsretten for almindelige borgerlige krav.
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Endvidere behandler retten de straffesager, der »efter hidtil gældende 
regler har hørt under Sø- og handelsretten«. Af interesse er det her at frem
hæve overtrædelser af lov om uretmæssig konkurrence og varebetegnelse 
og de til denne lov knyttede bekendtgørelser.

Sø- og handelsretten består af en præsident og en vicepræsident, der skal 
opfylde de almindelige betingelser for beskikkelse til dommere, samt et 
antal handelskyndige og søkyndige medlemmer, der på lige fod med rettens 
formand virker som dommere. Disses antal er fastsat ved anordning nr. 356 
af 29. september 1939: 40 handelskyndige vælges for 5 år, 8 afgår hvert år. 
Af de 16 søkyndige skal de 12 have særlig navigationskendskab, medens de 
4 skal have særlig maskinkendskab. De vælges for 4 år. 6 navigationskyn
dige og 2 maskinkyndige afgår hvert andet år. T il »behandling af borger
lige sager, der angår skibsføreres og mandskabs rettigheder, pligter og for
hold vedrørende deres stilling« eller »handelsbetjentes og lærlinges tjene
steforhold til deres principaler, eller straffesager anlagt mod mandskabet« 
er udpeget de såkaldte »særlige medlemmer«, hvoraf der er 8. De 4 skal 
høre til skibets mandskab og de 4 til det underordnede handelspersonale. 
Valget sker her for 4 år, således at 4 afgår hvert andet år. Rettens medlem
mer vælges af en valgforsamling, bestående af Grosserer-Societetets komité, 
et lige antal af kommunalbestyrelsen — nemlig 1 af magistraten og 12 af 
borgerrepræsentationen — udvalgte mænd samt af » Skipperlaugets faste 
komité under ledelse af et af magistraten valgt medlem«. Ved valget af 
medlemmer, der hører til det underordnede handelspersonale, erstattes 
valgforsamlingen af 10 medlemmer af bestyrelsen af Dansk Handels- og 
Kontorfunktionærforbund. Alle valgmændene udpeges af vedkommende 
organisations bestyrelse.

De sø- og handelskyndige dommere tiltræder retten under sagernes doms
forhandling. Retten bestemmer selv den omgang, hvorefter medlemmerne 
skal møde. Udover en frokost, hvis retsmødet varer udover kl. 12, får med
lemmerne intet vederlag for deres ofte meget værdifulde arbejde.

De søkyndige dommere medvirker tillige, når søforhør eller søforklaring 
skal afgives, og i de straffesager, der særlig er henlagt til behandling ved 
retten.

Som særlige tilfælde, hvor loven foreskriver Sø- og handelsrettens med
virken, bør nævnes besigtigelser, syn og skøn og taksationer, hvor der ikke 
allerede verserer en retssag, og ved vidneførsler, hvor i København Sø- og 
handelsretten træder i den almindelige underrets sted, såvel i handels- som 
i søsager.

Det bør bemærkes, at retten fuldt ud indfrier de krav, man kan stille 
til branchekyndighed. En fortegnelse over rettens medlemmer viser, at så
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forskelligartede virksomheder som f. eks. handel med jern, papir, automo
biler, maskiner, likører, tobak, kaffe, korn og manufaktur, kolonial samt 
foto og radioartikler er repræsenteret.

Som et særdeles vigtigt led i rettens arbejdsområde bør nævnes Sø- og 
handelsrettens skifteafdeling, der behandler her bosiddende handlendes, 
fabrikanters og skibsrederes konkursboer. Der skal altid deltage 2 sø- eller 
handelskyndige medlemmer sammen med præsident eller vicepræsident ved 
afgørelse af tvistighed om anerkendelse af en anmeldt fordring.

Ved handlende forstås »enhver der, om end kun i forbindelse med an
den virksomhed, driver handelsforretninger, derunder indbefattet kommis
sionshandel, assuranceagentur, vekselerer- og bankforretninger såvel som 
speditionsforretninger, for så vidt han ifølge lovgivningen er forpligtet til 
at føre autoriserede handelsbøger«. Ved skibsredere forstås de, der driver 
rederi som næringsvej (selv om det ikke er deres hovedvirksomhed) og ved 
fabrikanter de, der driver fabriksvirksomhed som hovednæringsvej. Ved 
bogføringsloven har disse begrebet bevaret deres særlige betydning, således 
at det altså ikke i den her nævnte relation er tilstrækkeligt, at den pågæl
dende er bogføringspligtig. I praksis er det antaget, at også de personer, 
der har drevet sådan virksomhed, kan få deres konkursbo behandlet ved 
Sø- og handelsretten. Også et fragåelsesbo (skiftelovens kap. 3) der erklæres 
konkurs, kan behandles ved rettens skifteafdeling. Fra Sø- og handelsrettens 
skifteafdeling finder anke og kære altid sted til højesteret.

Adr.: Bredgade 59, København K.

HANDELSSKOLERNE

1. Handelsskolernes historie.
Næringsloven, der blev vedtaget i 1857, bestemte, at al lavstvang skulle 

ophøre 1862. Fra dette år er der altså fuldstændig frihed både m. h. t. prak
tisk og teoretisk uddannelse. I handelsstandsforeningerne, der på en måde 
fortsatte lavene, men kun måtte optage mestre, kom man til at savne en 
ordnet undervisning af lærlingene.

Allerede i 1865 oprettedes Aarhus Handelsstandsforenings Aftenskole, 
derefter begyndte handelsskolerne i Horsen 1869, Hjørring 1872, Aalborg 
1876, Fredericia 1876, Odense og Randers 1877, alle oprettet af de lokale 
handelsforeninger (senere handelsstandsforeninger).

Motiveringen for oprettelse af handelsskolen i Aarhus var den nøgterne, 
at undervisningen i en skole ville blive billigere og bedre, end når de unge
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mennesker skulle have privat undervisning i enkelte fag: Fagene var dansk, 
regning, skrivning, tysk og engelsk. Der blev undervist 4 timer om ugen i 
vinterhalvåret, om aftenen kl. 20—22.

De andre skoler fik lignende læseplaner, Odense handelsskole dog en 
mere omfattende plan: 1. klasse med dansk, regning og skrivning (3 afte
ner om ugen), 2. klasse med tysk og engelsk, 3. klasse med bogholderi (4 
timer) og sprog. (Senere, i 1888, indførtes kalkulation med 2 timer om 
ugen, og i 1893 blev vekselret optaget som selvstændigt fag i 3. klasse).

Handelsskolerne havde mange vanskeligheder. Udgifterne voldte besvær, 
det var ikke altid let at skaffe passende lærerkræfter, og principalerne var 
ikke altid villige til at give lærlingene den fornødne tid til at besøge han
delsskolen, selv om undervisningen her fandt sted så sent som kl. 20—22.

En betydelig forøgelse af elevtallet fik handelsskolerne ved lærlingeloven 
af 1889. I henhold til denne lov blev det købmændenes pligt at sørge ikke 
alene for den praktiske, men også for den teoretiske uddannelse af deres 
lærlinge og give dem lejlighed og tid til at søge handelsskolen. I 1891 skete 
en skelsættende begivenhed, idet konsul Kaalund fra Kolding foreslog en 
plan om ensartet undervisning for alle jyske handelsskoler med fælles 
eksamen og fælles censorer. Forslaget blev vedtaget, således at der skulle 
undervises 6 timer om ugen i fagene dansk, skrivning, regning, handels
geografi, bogholderi, korrespondance og handels- og vekselret. De frem
mede sprog, som man havde haft på planen for henholdsvis Aarhus og 
Odense, opgav man som obligatoriske fag, men det blev ordnet således, 
at engelsk og tysk kunne medtages som tillægsfag til normalplanen.

Medens tidligere hver by havde haft sin undervisningsplan og sin prøve, 
hvis man overhovedet havde nogen, var der altså nu opnået en fornuftig 
ensartethed. Den jyske plan for normalskolen blev i 1899 også vedtaget 
for de sjællandske handelsskoler, i 1901 besluttedes dens indførelse på Fyn, 
og et par år efter fulgte Lolland-Falster efter. Først i 1909 sluttede Køben
havn sig til planen.

Da man i 1891 havde vedtaget normalplanen for de jyske handelsskoler 
ansøgte man staten om tilskud, dels til skolernes drift, dels til et sommer
feriekursus til uddannelse af lærere. Det første år fik man afslag med den 
begrundelse, at handelsstanden var den eneste af de næringsdrivende klas
ser, der tjente noget; den kunne godt klare sig selv. Men i 1893 opnåede 
man en bevilling på i alt 14.000 kr. til skolerne og til feriekursus. I 1899 
ansattes en undervisningsinspektør (det blev dr. phil. H. L. Møller, leder 
af Niels Brocks handelsskole) til at føre tilsyn med landets statsunderstøt
tede handelsskoler.

Bortset fra dette tilsyn og statstilskuddet var handelsskolerne lige til
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1920 under privat ledelse, nemlig af Provinshandelsforeningernes Fælles
udvalg for Skolevæsen — fra 1914 Provinshandelsforeningernes Skoleud
valg. Dette udvalg sørgede for eksamensopgaver og for censorer.

I København udviklede handelsskoleforholdene sig på en særlig måde. 
»Gennemtrængt af Overbevisningen om Nødvendigheden af en gennem
gående grundigere og fyldigere Uddannelse end hidtil af de unge Mænd, 
der vier sig til Handelsvirksomheden« stiftede en kreds af købmænd i 1880 
»Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse«, og denne forening be
gyndte i januar 1881 en aftenskole med 73 elever i tiden kl. 18—21. En 
kreds af fag skulle være obligatorisk: dansk, regning, handelsgeografi, tysk 
og engelsk med 3 timers ugentlig undervisning i de to fremmede sprog og 
1 ugentlig time i hvert af de andre fag, medens fransk, spansk og russisk 
blev frivillige fag med 2 timers ugentlig undervisning i hvert af dem.

Men dette kursus, som man indrettede med en eksamen som mål, blev 
ikke nogen succes, idet det var et forsvindende antal elever, der bestod 
prøven. Det højeste antal eksaminander var 7, og et år var der endda kun 
een elev, der indstillede sig til eksamen. I perioden 1891—1902 blev eksa
men kun bestået af i alt 7 eksaminander.

I de fremmede sprog som enkeltfag havde man derimod god tilslutning 
til undervisningen; timetallet blev fastsat til 4 om ugen, hvortil kom for 
dem, der ikke havde tilstrækkelige kundskaber i dansk, to timers under
visning i dette fag. I 1897 indførte man eksamen i de enkelte sprog, men 
stor tilslutning til prøven blev der ikke; det højeste antal i en eksamenster
min var 13 eksaminander i tysk og engelsk tilsammen (i 1902).

I de egentlige handelsfag begyndte man først undervisningen i 1891: 
først bogføring, derefter stenografi og varekundskab, men det var ikke 
hvert år, skolen havde hold i disse fag. Da man imidlertid vedblev at holde 
dem på programmet, fik man dem lidt efter lidt til at blive en fast be
standdel af undervisningsfagene.

Først i 1909 blev man klar over, at de fleste elever var for umodne til 
at kunne gennemføre en planmæssig valgfri undervisning, og man indret
tede så i dette år en 3-årig lærlingeuddannelse væsentligt i overensstemmelse 
med den, man var blevet enig om for handelsskolerne i provinsbyerne.

2. Handelsskoleloven af 1920. 
a. Administration, tilskud og stipendier.

Handelsskolerne var altså begyndt hver med sin undervisningsplan, men 
efterhånden samledes de i grupper efter landsdele for til sidst at enes om 
en fælles plan og fælles eksamen. Denne samling af kræfterne, der natur-

188



ligvis blev styrket ved undervisningsinspektørens virksomhed, blev fuld
endt ved handelsskoleloven af 1920, der gjorde handelsskolerne til et lige 
så ensartet undervisningsområde, som for eks. realskolerne eller gymnasie
skolerne er det.

Loven fastsætter regler for tilsynet med skolerne, handelsskolerådet, de 
forskellige arter af handelsskoler og statstilskuddet.

Tilsynets leder kaldes direktør, og han får en inspektør til medhjælper. 
Det er tilsynets opgave efter samråd med handelsskolerådet at udarbejde 
planer for undervisningen, eksamenskravene og regler for eksamen. Direk
tøren har overledelsen og kontrollen med eksaminernes afholdelse, forestår 
læreruddannelsen og censurerer lærerkandidater.

Hertil kommer, at direktøren som formand for handelsskolerådet skal 
forberede og lede dettes forhandlinger og som formand for eksamenskom
missionen skal sørge for udarbejdelse af eksamensopgaver, og det tilsva
rende arbejde skal han udføre som formand for eksamenskommissionen 
til handelsfaglærer-eksamen.

Yderligere har direktøren ledelsen af handelsministeriets feriekursus, 
ligesom det tilkommer ham sammen med skolerådet at afgive indstilling 
om elevstipendier. Det påhviler også tilsynet at føre kontrol med handels
skolernes regnskaber og på grundlag af dem udregne statstilskuddet til 
hver enkelt skole. Endvidere er direktøren i henhold til lærlingeloven 
medlem af lærlingerådet og virker i realiteten som handelsministeriets kon
sulent i handelslærlingesager. Endelig er direktøren i henhold til lov om 
handelshøjskoler medlem af tilsynsrådet for handelshøjskoler.

Handelsstanden, der som vist ovenfor oprettede handelsskolerne og stadig 
er ejer af dem, har indflydelse med hensyn til udviklingen og ledelsen, idet 
de organisationer, der er interesserede i handelsskolerne, er repræsenterede 
i handelsskolerådet. Dette består af direktøren som formand og 9 medlem
mer, hvoraf 1 udnævnes af handelsministeren, 2 vælges af Den danske Han
delsstands Fællesrepræsentation (d. v. s. Grosserersocietetet og Provinshan
delskammeret), 1 af De samvirkende Købmandsorganisationer, 1 af andels
udvalget, 1 af handels- og kontorfunktionærforbundet og 3 vælges af han
delsskolernes lærere og forstandere efter særlige regler.

Væsentlige ændringer i undervisningsplanerne eller i regler for fordelin
gen af statens tilskud mellem skolerne skal forelægges skolerådet, og alle 
spørgsmål vedrørende handelsskolerne kan forelægges for rådet, der også 
selv kan tage initiativet til fremsættelse af forslag. Handelsskolerådet skal 
holde møde mindst to gange om året; det har et stående udvalg til at tage 
sig af presserende sager og et stipendieudvalg, der samles mindst fire gange
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om året for at udarbejde indstilling om statsstipendier. I alle betydelige 
sager, udarbejdelse af læseplaner for eks., nedsættes der særlige udvalg.

Et samarbejde mellem skole og praksis som det, der er etableret i han
delsskolerådet, finder også sted i eksamenskommissionen, der udarbejder 
de skriftlige opgaver til handelsskolernes skriftlige eksaminer, idet kom
missionen består både af skolekyndige og af handelskyndige medlemmer. 
Arbejdet foregår således, at hvert skolekyndigt medlem anmodes om at ud
arbejde et vist antal opgaveforslag; hvert forslag sendes til et andet skole
kyndigt medlem og til to handelskyndige; disse fire forhandler på eksa
menskommissionens årlige mødedag og er ansvarlige for den færdige op
gave.

Også i censorudvalgene, der bedømmer de skriftlige besvarelser ved han
delsmedhjælper-eksamen, arbejder skolefolk og praktikere side om side, 
idet hver besvarelse i fagene regning, bogføring, kontorarbejde og handels
lære bliver bedømt af en handelskyndig og en skolekyndig censor i fælles
skab.

Statsunderstøttelse.
På grundlag af skolernes ansøgningsskemaer udregnes først de tilskuds

berettigende udgifter ved samtlige handelsskoler (altså lærlingeskoler, med
hjælperskoler, højere handelsskoler og kursus) hele landet over; de tilskuds
berettigende udgifter er: lærerlønninger (efter de ministerielle takster), 
udgifter til lokaler og til undervisningsmidler. Af det samlede udgiftsbeløb 
på disse tre områder udregnes 40 pct., der udgør statstilskuddet til alle 
handelsskoler.

Af det samlede statstilskudsbeløb fordeles først til hver skole et grund
beløb, der for en lærlingeskole er 400 kr., for en skole for medhjælpere 
2000 kr. og for en højere handelsskole 4000 kr., og halvdelen af udgifterne 
til almendannende formål (foredrag og koncerter). Restbeløbet fordeles i 
forhold til hver enkelt skoles udgifter til lærerlønninger, lokaler og under
visningsmidler.

Det ordinære driftstilskud i finansåret 1953—54 var kr. 2.294.776.
Desuden yder staten 6 pct. af det samme udgiftsbeløb, hvoraf de 40 pct. 

er beregnet, til vanskeligt stillede skoler. De 6 pct. beløb sig i 1953—54 til 
kr. 344.216.

For at opnå statsunderstøttelse skal en handelsskole give en forsvarlig 
undervisning, den skal have bestået i mindst to år eller have dimitteret 
mindst een gang til en statskontrolleret afgangsprøve. Endelig er det en 
betingelse, at skolen ejes af en handelsorganisation og drives for dennes 
regning, eller at den er en anerkendt selvejende eller privat institution,
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der nyder tilskud fra den stedlige sogne-, købstad- eller amtskommune eller 
fra en stedlig handelsorganisation.

Nutildags oprettes de fleste handelsskoler til at begynde med som afde
linger af de tekniske skoler; en sådan handelsskoleafdeling står så i pæda
gogisk henseende under tilsynet med handelsskolerne og i økonomisk hen
seende under tilsynet med de tekniske skoler. I læ af denne ordning har 
adskillige handelsskoler vokset sig store og selvstændige.

B. Undervisningen ved handelsskolerne.
Der findes tre arter af statsunderstøttede handelsskoler: skoler for han

delslærlinge, skoler for handélsmedhjælpere og højere handelsskoler.

1. Skoler for handelslærlinge.
Disse skoler er obligatoriske, idet lærlingeloven bestemmer, at enhver 

principal skal holde sin handelslærling på den stedlige af handelsministeriet 
anerkendte handelsskole, hvilket fortolkes på den måde, at enhver prin
cipal inden for en omkreds af 7 km fra den by, hvor handelsskolen findes, 
er forpligtet til at holde ham der som elev, betale for skolegang og for 
skolebøger.

Pligten til at besøge den lokale handelsskole gælder alle handelslærlinge, 
både mænd og kvinder, uden hensyn til foruddannelse. Der er i det hele 
taget ingen hjemmel i lærlingeloven eller handelsskoleloven, hvorefter en 
lærling kan fritages for at besøge lærlingeskolen; den eneste undtagelse er 
de tilfælde, hvor vedkommende lærling i forvejen har bestået handelsmed
hjælpereksamen eller en højere eksamen (handelseksamen eller højere han
delseksamen).

Undervisningen skal efter lærlingeloven slutte kl. 20. Bortset herfra er 
undervisningstiden meget forskellig. Det største antal skoler underviser 3 
eller 4 gange om ugen kl. 18,20—20. Ca. 75 skoler har delvis dagskole, idet 
undervisningen for den enkelte klasse foregår enten een gang om ugen 
kl. 14—20 eller to gange om ugen kl. 16,30—20. Nogle få skoler har under
visning om formiddagen enten een gang om ugen kl. 8—14 eller to gange 
om ugen kl. 8—11. (Købmandsskolen i København har et stort antal elever 
til formiddagsundervisning).

En særlig gruppe skoler for handelslærlinge er oplandsskolerne. Disse 
skoler, der for største delen ejes af købmandsorganisationerne, modtager 
elever fra oplandet, hvilket vi sige elever, der, da de er i lære uden for 
7 km’s grænsen, ikke er forpligtede til at besøge en handelsskole. Det er 
en smuk frivillighed, der her vises både af principaler og af lærlinge. Un-
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dervisningstiden ved disse skoler er fra kl. 14—20, een gang om ugen, hvil
ken ordning naturligvis er særlig praktisk, når eleverne har lang vej til 
skole.

Oplandsskolerne ejes og drives af købmandsorganisationer. De ældste, 
der findes i Horsens og Vejle, hører under Østjysk Handelsforening. De 
andre oplandsskoler findes i Varde, Tønder og Sønderborg, der alle ejes 
af købmandsorganisationer, og i Herning, hvilken sidste drives af Herning 
Handelsstandsforening. Købmandsorganisationer har almindelige handels
skoler i følgende byer: Gråsten, Grindsted, Hadsten, Hadsund, Vamdrup, 
Brørup, Marstal, Ærøskøbing, Birkerød, Frederiksværk og Hørsholm.

På skoler for handelslærlinge undervises der efter 3 linier: kursus til 
handelsmedhjælper-eksamen uden fremmede sprog, kursus til handelsmed
hjælper-eksamen med fremmede sprog, kursus til handelsmedhjælper-eks
amen for korrespondenter.

a. Kursus til handelsmedhjælper-eksamen uden fremmede sprog. 
Dette kursus er beregnet på butikslærlinge, og da flertallet af disse har

folkeskoleuddannelse, er det folkeskolekundskaber, der lægges til grund for 
handelsskolens kursus.

Der læses normalt efter følgende ugentlige timeplan:

1. kl.
Dansk .................................................................  2
Regning .............................................................   2
Skrivning ...........................................................  2
Bogføring ...........................................................  —
Handels- og salgslære...................   —
Varekundskab eller produktionslære .............  —

6

2. kl. 
2 
2

2

3. kl.

2

2
2
2
86

For kontorlærlinge skal varekundskab eller produktionslære erstattes med 
kontorarbejder og kan handels- og salgslære erstattes med handelslære.

Dansk er handelspræget, for så vidt som der undervises efter tekster med 
et kommercielt præg. Der sluttes ved udgangen af 2. kl. med en prøve, der 
består i en diktatopgave (et forretningsbrev) og en genfortælling, der gerne 
har tilknytning til forretningslivet. Som man ser, er det en ret elementær 
eksamen, der skal undersøge elevernes færdighed i retskrivning og i at 
skrive en sammenhængende tekst. Faget er et af handelsskolens vanskelig
ste, idet mange elever møder med meget ringe forudsætninger.

I skrivning er det naturligvis hensigten at lære eleverne en tydelig hånd
skrift; men man nøjes ikke hermed, idet man lader eleverne benytte, hvad
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de har lært ved den egentlige skriveundervisning, ved udfyldning af forret
ningspapirer og ved opgaver i brug af telefonbog og Kraks vejviser. Det er 
af betydning, at de unge ret hurtigt bliver fortrolige med de almindeligste 
papirer: regning, faktura, postanvisning, checks, postgiroblanketter etc., li
gesom de har godt af øvelse i at slå op hurtigt og sikkert i de nævnte hånd
bøger og blive fortrolige med den rigdom af oplysninger, der findes i dem, 
især i Kraks vejviser.

Regning er i 1. klasse en for folkeskoleelever absolut nødvendig repeti
tion af, hvad de har lært før: de fire regningsarter, brøk og decimalbrøk; 
det eneste kommercielle, der gennemgås i denne klasse, er omregning af 
engelsk mønt. Først i 2. og 3. kl. går man over til den egentlige opgave: 
handelsregning, kalkulation, kontokurant og vekselregning.

For at fremme færdigheden i det daglige livs regning har klassen til sta
dighed øvelser i talfærdighed: opgaver af den art, som den unge lærling 
daglig har brug for i sit arbejde bag disken. Man kan ellers rette den ind
vending imod kravene i faget, at der forlanges mere af eleverne, end de 
behøver til deres daglige beskæftigelse, idet de f. eks. aldrig eller kun sjæl
dent kommer til at kalkulere varer. Men handelsskolen vil gerne give ele
verne noget mere end det strengt nødvendige ved at orientere dem på de 
områder, hvor de kan komme til at arbejde som udlærte handelsmedhjæl
pere.

I bogføring undervises der i dobbelt bogføring efter kolonnesystemet. 
Eleverne øves i at føre kassejournal, købs- og salgsbog, reskontro, hovedbog 
og statusbog. Der indøves daglige posteringer af forretningstilfælde og i 
denne forbindelse de almindeligt forekommende konti: kasse-, bank- og 
postgirokonto, varesalgs- og varekøbskonto, omkostningskonto, rentekonto, 
vekselkonto, acceptkonto og ejendomskontiene. Også hovedbogsafslutning 
med opstilling af statusoversigt og udregning af skattepligtig formue ind
øves. Det sidste sker, fordi det er af betydning, at en vordende forretnings
mand er klar over, efter hvilke principper den vigtige udregning af skatte
pligtig indkomst og formue foregår.

Handels- og salgslære beskæftiger sig med spørgsmål af vital interesse for 
butikshandelen. De juridiske forhold gennemgås, men forholdsvis kort; 
hovedvægten lægges på indkøb, kalkulation, forretningsdrift, reklame, 
kundebetjening, betalingsmidler og kapitalforhold. Kapitlet om indkøb be
står af følgende afsnit: indkøbsplan (med redegørelse for varernes mængde, 
kvalitet, pris og købstidspunkt), indkøbskilder (fabrikant, grossist, mellem- 
mænd, indkøbssammenslutninger, købestævner og messer), indkøbsmåde, 
indkøbsaftale, indkøbskontrol, varens hjemkomst, mærkning og lagring.

I kapitlet forretningsdrift gennemgås en forretnings rentabilitet med dis-
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kussion af omkostningsbeløbet, omkostningsprocenter og omkostnings- 
hastigheden. Spørgsmålet »Hvorledes udvides omsætningen?« besvares ved 
gennemgang af salgsmetoder (herunder service), kreditgivning, afbetaling, 
rabat, særsalg og kundekredsen.

Afsnittet reklame vil ikke gøre eleverne til reklameeksperter, men orien
tere dem i spørgsmål som en forretnings beliggenhed, vinduesudstilling, 
reklamens planlæggelse og forskellige former for reklame. Et andet vigtigt 
område er kundebetjening, der gennemgås systematisk: ekspedition af kun
der, der kommer efter en ganske bestemt vare, og salg til kunder, der ikke 
rigtig ved, hvilken vare han eller hun ønsker, med behandling af salgets 
indledning, købelyst, overvindelse af betænkeligheder, købestemning, indi
viduel kundebetjening, salgets afslutning.

Det vil af denne oversigt fremgå, at faget — foruden at give kundskaber, 
som lærlingen har brug for både nu og senere — er ypperligt egnet til at 
få de unge til at ræsonnere købmandsmæssigt.

Varekundskab er et vigtigt fag, ikke alene for den, der skal forestå ind
købene, men også for den, der skal sælge varerne. Desværre er faget ikke 
gennemført ved alle skoler; det er nemlig nødvendigt at dele eleverne efter 
branche i klasser, der har henholdsvis kolonial-, manufaktur- og isenkram- 
varekundskab. En sådan deling kan være ret kostbar; dog kan der opnås 
besparelse, når man læser med 2. og 3. klasse sammen. Hvor faget findes, 
gør det lærlingen effektivt dygtigere i forretningen, idet eleverne ved prøve
samlinger bliver fortrolige med de forskellige varer, deres herkomst, kende
tegn, egenskaber og brug.

I stedet for i varekundskab kan der undervises i produktionslære, et fag, 
der giver eleverne en udmærket oversigt over Danmarks erhvervsliv. Der 
gennemgås varer af danske jord- og stenarter, tømmer og trævarer, fisk, 
landbugsvarer, havesager, industri og håndværk, idet der navnlig lægges 
vægt på de færdige produkter. Endelig læses om Danmarks handel og trans
port. Der gives også kendskab til de vigtigste importvarer samtidig med, at 
eleverne til stadighed skal orientere sig på Danmarks- og verdenskort, så 
snart et geografisk egennavn nævnes.

b. Kursus til handelsmedhjælper eksamen med fremmede sprog.
Dette kursus er beregnet på elever, der har bestået realeksamen og som 

er kontorlærlinge.
De elever på dette kursus, der er butikslærlinge, skal have faget handels

og salgslære i stedet for handelslære, og, hvis skolen underviser i varekund
skab, skal de have dette fag i stedet for kontorarbejder; maskinskrivning
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Der læses normalt efter følgende timeplan:

Regning .............................................................
Bogføring ...........................................................
Handelslære .......................................................
Kontorarbejder ..................................................
Engelsk ...............................................................
Tysk ...................................................................
Maskinskrivning ................................................

l.kl. 2. kl. 
2 1

3. kl.

2
2
2

2
2
2

2
2

8 6 6

kan erstattes af skilteskrivning. Butikslærlinge, der har bestået realeksamen, 
får altså undervisning i følgende fag: regning, bogføring, handels- og salgs
lære, varekundskab (eller kontorarbejder), engelsk, tysk, maskinskrivning 
(eller skilteskrivning).

I regning læres der: talfærdighed, konto-kurant, vekselregning, varereg
ning, køb og salg af aktier og obligationer.

I bogføring læres dobbelt bogføring efter kolonnesystemet som på kursus 
uden fremmede sprog og desuden gennemskrivningsbogføring med føring 
af kontoblade og journalblade.

I handelslære undervises der i de regler og sædvaner, der gælder for 
handelen. Blandt de vigtigste områder, der gennemgås, kan nævnes rets
regler for køb og salg, forsendelse, told, varemærker, konkurs, checks, veks
ler, bank- og børsvæsen, funktionær- og ferielov. Faget hed oprindeligt han
dels- og vekselret, men da man ville bort fra det juridiske, der ofte be
handler de uheldige undtagelsestilfælde, og lægge vægten på den alminde
lige og rigtige fremgangsmåde, forandrede man navnet og delvis indholdet. 
Faget interesserer de unge i høj grad, selv om det falder dem svært; de 
forstår, at dets indhold er af væsentlig betydning for dem.

Kontorarbejde. Nogle principaler mener, at det ikke skulle være nødven
digt at undervise kontorlærlinge i dette fag, der jo er selve deres daglige 
praktiske arbejde. Imidlertid er det en kendsgerning, at det er meget få 
kontorer, der giver lærlinge vej Hedning i behandling af forretningspapirer 
eller i affattelse af breve; heraf følger, at kontorarbejder bliver et særdeles 
vigtigt fag for kontorlærlinge.

I kontorarbejder gennemgås forretningspapirer og korrespondance i for
bindelse med indenbys handel, udenbys handel, betaling (anbefalede breve, 
værdibreve, postanvisning, postindkassering, postopkrævning, postgiro, 
check, anvisning, veksel), anmodning om rimesse, reklamationer, indførsel 
og udførsel af varer. Der er i hver time tilfælde, hvor eleverne skal bruge 
deres kundskaber i handelslære, bogføring, regning og dansk; der er også
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anledning til at vænne eleverne til at læse og ræsonnere og til nøjagtighed 
i det skriftlige arbejde.

I engelsk og tysk gennemgås en elementær handelskorrespondance og 
grammatik med stiløvelse, og der læses kursorisk en sammenhængende, 
ikke-kommerciel tekst.

Når eleverne møder med bestået realeksamen, har de læst engelsk og 
tysk, i almindelighed i henholdsvis 5 og 4 år. Det er kun rimeligt, at han
delsskolen bygger videre på deres sprogkundskaber, vedligeholder, hvad de 
har lært, og tilføjer viden om og færdighed i handelskorrespondance. Det 
er imidlertid ingen let opgave at lære eleverne at skrive engelske handels
breve efter ca. 100 timers undervisning, og endnu vanskeligere er det at 
undervise i tysk handelskorrespondance, fordi det er meget få realskoler, 
der giver undervisning i skriftlig tysk; og når der ikke undervises i skriftlig 
oversættelse, lærer eleverne ikke grammatik på en effektiv måde.

Det ville være en fordel for handelsskolerne, hvis der ved realeksamen 
var skriftlig prøve både i engelsk og i tysk. Handelsskolerne bør dog trods 
vanskelighederne fortsætte med sprogundervisningen. Målet er, at handels
ungdommen i Danmark skal være lige så dygtig til fremmede sprog som 
ungdommen i Schweiz.

I maskinskrivning skal eleverne undervises efter 1 O-fingersystemet og 
øves i at maskinskrive handelskorrespondance under forskellige former, li
gesom de skal være fortrolige med blanketskrivning, skrivning med gen
nemslag og benyttelse af tabulator. Med to timers undervisning om ugen 
kan der ikke nås nogen stor hastighed, men grundlaget kan læres. Og hvis 
skolen benytter sig af den givne adgang til at læse to timer om ugen også 
i 2. kl., vil eleverne kunne lære blindskriftmetoden.

c. Kursus til handelsmedhjælpereksamen for korrespondenter.
Normalplanen er:

l.kl. 2. kl. 3. kl.
Bogføring ...........................................................  3 — —
Kontorarbejder ..................................................  2 — —
Engelsk .................................................................... — 2 2
Tysk ................................................................... — 2 2
Maskinskrivning ................................................ 2 2 —
Dansk stenografi ....................................................  — 2 2

7 8 6

Dette kursus er beregnet for realister, der uddannes til korrespondenter. 
Formålet er at give eleverne kendskab til et kontors almindelige virksom
hed (kontorarbejder og bogføring) og en systematisk vejledning i en kor
respondents discipliner.
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Alle de nævnte tre linier slutter med en statskontrolleret prøve, handels
medhjælper-eksamen, hvortil der april 1953 indstilledes 6670 eksaminander 
(4894 uden fremmede sprog, 1776 med fremmede sprog).

d. Tillægsprøver.
Som tillægsfag kan en elev vælge alle de fag, hvori der undervises efter 

normalplanerne til handelsmedhjælper-eksamen, men hvori hans kursus 
ikke giver undervisning. Således kan en elev på kursus uden fremmede 
sprog få undervisning i maskinskrivning, der findes som obligatorisk fag 
på kursus med fremmede sprog. Desuden findes der nogle andre fag, hvori 
tillægsprøve kan aflægges: skilteskrivning, dansk stenografi, fransk og spansk 
handelskorrespondance.

De fag, der hyppigst vælges som tillægsfag, er: maskinskrivning, engelsk, 
tysk, skilteskrivning, dansk stenografi, fransk, spansk, engelsk stenografi, 
tysk stenografi.

Før 1940 var alle disse fag frivillige, nu er maskinskrivning, engelsk og 
tysk obligatoriske fag på kursus med fremmede sprog, stenografi desuden 
på kursus for korrespondenter.

Til tillægsprøver i de nævnte fag var der i 1953 indstillet 9251 eksami
nander (engelsk 2229, tysk 2054, stenografi 267, maskinskrivning 3248, 
skilteskrivning 1423, fransk 26, spansk 4).

e. Særlige faglige prøver 
i forbindelse med handelsmedhjælper-eksamen.

Handelsmedhjælper-eksamen med boghandlerprøve. Ved købmandssko
len i København og ved Færgemans handelsskole i Aalborg findes et særligt 
kursus for boghandlerlærlinge, således at disse i løbet af tre år tager han
delsmedhjælper-eksamen uden fremmede sprog og boghandlerprøven, der 
omfatter fagene: dansk litteratur, boghandlerpraksis, dansk bibliografi og 
bogfremstilling.

Der læses efter følgende plan: 
I

Regning ................ 2 tim.
Bogføring .............  2 —
Hds. & salgsi......... 1 —
Forretningsp...........  1 —

II
Litteratur .............  2 tim.
Papirkundskab . . .  2 —
Hds. & salgsi.........1 —
Korrespondance .. 1 —

III
Litteratur .............  3 tim.
Bogh.praksis ...........2 —
Bibliografi ............  1 —
Bogfremstil.............  1 —

For at kunne gennemføre denne uddannelse må man have realeksamen 
eller en tilsvarende uddannelse. Lærlinge, der ikke har en sådan uddan
nelse, må gennemgå 1. kl. på kursus uden fremmede sprog, før de begynder
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i 1. klasse efter ovenstående plan; de er altså 4 år om at fuldende forbere
delsen til handelsmedhjælper-eksamen med boghandlerprøve.

Shippingskolen.
For lærlinge i shipping-branchen er der ved samarbejde mellem shipping

branchen, købmandsskolen og tilsynet med handelsskolerne udarbejdet en 
normalplan, hvorefter shipping-elever i løbet af 3 år forbereder sig til 
handelsmedhjælper-eksamen med shippingprøve.

Der læses efter følgende skema:
I

R egn ing ................ 2 tim.
Kontorarbejder . . .  2 —
Engelsk .................  2 —
Maskinskrivning .. 2 —

II
Shippingregn..........2 tim,
Engelsk .................  2 —
Tysk .....................  2 -

III
Bogføring .............  2 tim.
Engelsk .................  2 —
Tysk.......................  2 —
Handelslære.......... 1 —

I fagene regning, kontorarbejder, bogføring, handelslære og tysk er for
dringerne som til kursus til handelsmedhjælper-eksamen med fremmede 
sprog. Særlige fag er shippingregning og engelsk, i hvilket sidste fag ship
pingskolen har 6 timer og hvori der sluttes med den sædvanlige prøve ved 
handelsmedhjælper-eksamen og tillige oversættelse fra dansk til engelsk af 
et eller to shipping-breve.
Forsikringsskolen.

Ved skrivelse af 14. aug. 1954 har handelsministeriet godkendt følgende 
plan for forsikringsskolen:

I II III
Regning .................  2 tim. Bogføring ..............  2 tim. Handelslære........ 2 tim.
Engelsk ..................  2 — Engelsk ..................  1 — Kontorarbejder . . .  2 —
Tysk ......................  2 — Forsikringslære . . .  1 — Forsikringslære . . .  2 —
Maskinskrivning . . 2 — Forsikringspraksis . 2 — Forsikringspraksis . 2 —

Denne plan trådte i kraft den 1. sept. 1954. Skolen slutter med handels
medhjælpereksamen med fremmede sprog og forsikring.

Bankskolen.
Ved skrivelse af 27. april 1955 har handelsministeriet godkendt følgende 

plan for bankskolen:
I

R egn ing ................ 2 tim.
Engelsk .................  3 —
Maskinskrivning . . 2 —
Bankregning ........  1 —

III
Tysk .....................  1 tim.
Pengekredit- og

børsvæsen .......... 2 —
Bankbogføring . . . .  2 —
B ankret.................  1 —

II
Bogføring .............  2 tim.
Handelslære.......... 1 —
Kontorarbejder . . .  1 —
Tysk .....................  2 -

Denne plan træder i kraft 1. august 1956. Bankskolen slutter med han
delsmedhjælper-eksamen med bankprøve.
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f. Frivillige heldagskursus til handelsmedhjælper-eksamen.
I. Halvårskursus til handelsmedhjælper-eksamen.

Det antal timer, som lærlingeskolen læser, fordelt over 3 år, kan man 
nå ved at læse 5 timer om dagen i et halvt år. Denne omstændighed er bag
grunden for halvårskursus sluttende med handelsmedhjælper-eksamen. På 
dette kursus kan kun de optages som elever, der ikke er pligtige til at følge 
den almindelige handelslærlingeskole.

Der læses efter planen for kursus til handelsmedhjælper-eksamen uden 
fremmede sprog, men med følgende ugentlige timetal:

Dansk ............................................................................. 6 timer
Regning ......................................................................... 6 —
Skrivning ......................................................................  3 —
Bogføring....................................................................... 5 —
Handels- og salgslære...................................................  3 —
Varekundskab eller produktionslære ........................... 3 —

Det samlede ugentlige timetal skal være mindst 32 og højest 36, idet fag
rækken skal suppleres med tillægsfag til handelsmedhjælper-eksamen.

II. Helårskursus til handelsmedhjælper-eksamen.
I mange tilfælde mener forældrene, at de unge, der lige er kommet ud

af skolen, er for umodne til det praktiske arbejde. For disse unge mænd og 
unge piger er helårskursus sluttende med handelsmedhjælper-eksamen ind
rettet.

Den eneste betingelse for optagelse er, at de pågældende ikke længer er 
undervisningspligtige.

På dette kursus undervises der efter mindst en af de linier, der nævnes 
i bekendtgørelse om handelsmedhjælper-eksamen: kursus til handelsmed- 
hælper-eksamen uden fremmede sprog, kursus til handelsmedhjælper-eksa
men med fremmede sprog, kursus til handelsmedhjælper-eksamen for kor
respondenter.

Det ugentlige timetal
D ansk ............................. 3
R egning......................... 5
Skrivning .....................  2
Bogføring .....................  4
Kontorarbejder.............  3

er fastsat til følgende:
Handelslære .................  2
Handels- og salgslære .. 3 
Varekundskab eller

produktionslære........ 3
Engelsk ......................... 6

T y sk ...............................  6
Maskinskrivning .......... 5
Stenografi .....................  5
Skilteskrivning .............  2

Det samlede ugentlige timetal skal være mindst 30 og højest 36, idet fag
rækken for det enkelte kursus skal suppleres med tillægsfag, hvortil kan 
medregnes fagene gymnastik og engelsk for begyndere.

g. Særkursus med statskontrolleret prøve.
En række særkursus sluttende med statskontrolleret eksamen er oprettet,
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for at unge mænd og unge piger kan dygtigggøre sig ved aftenundervis
ning samtidig med, at de passer deres arbejde om dagen. Det vil altså sige, 
at den energiske ungdom hele landet over har en mulighed for at få syste
matisk undervisning og bevis for en statskontrolleret eksamen, noget, der 
tidligere var ukendt uden for København.

Handelsskolernes statskontrollerede prøver i engelsk, tysk og fransk.
Ved den skriftlige prøve i engelsk og tysk gives der to opgaver. Den 

ene består i oversættelse af en dansk tekst af almindeligt indhold til det 
fremmede sprog; den anden af oversættelse af handelsbreve til henholds
vis engelsk og tysk. Til den første opgave må der benyttes ordbog, til den 
sidste ikke.

Ved den mundtlige prøve eksamineres i oplæsning og oversættelse af et 
pensum, der består af 150 normalsider, og i talefærdighed i et pensum på 
75 sider. Desuden prøves der i oplæsning og oversættelse af en ikke for
beredt tekst.

I fransk eksamineres der ved den skriftlige prøve 1) i oversættelse fra 
dansk til fransk af handelsbreve med benyttelse af ordbog og 2) i oversæt
telse til fransk af en let tekst eller sætninger, der prøver i almindeligt fore
kommende grammatiske vanskeligheder.

Til den mundtlige prøve opgives 100 normalsider til eksamination i op
læsning og oversættelse og 50 sider til prøve i talefærdighed. Desuden prø
ves der i en ikke forberedt tekst.

De statskontrollerede prøver i fremmede sprog afholdtes første gang i 
maj 1940. I 1953 var der indstillet: i engelsk 415, i tysk 200, i fransk 40.

Handelsskolernes statskontrollerede udvidede prøver i stenografi og 
maskinskrivning.
For de unge mænd og unge piger, der ønsker et bevis for, at de er i 

stand til at udføre det kontorarbejde, der må kræves af en rutineret steno
graf og maskinskriver, er ovennævnte prøver indrettet. De er altså ikke 
beregnet for begyndere.

Prøverne indtager en særstilling, idet privatister kan indstilles til dem, 
når de enten har bestået handelsmedhjælper-eksamen eller har haft 3 års 
handels- eller kontorpraksis. Ingen eksaminand kan indstilles til prøverne 
før efter det fyldte 19. år.

Ved prøven i stenografi gives der to opgaver:
1) 5 minutters diktat af en kommerciel tekst på 800 stavelser (160 stavel

ser pr. minut). Efter 3 minutters pause
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2) 5 minutters diktat af en kommerciel tekst, vanskeligere end den før
ste, på 700 stavelser (140 stavelser pr. minut).

Stenogrammet skal overføres til maskinskrift. T il overføring gives l x/ 2 
time. Der gives en karakter for prøve 1) og en karakter for prøve 2). End
videre en karakter for opstilling, orden og retskrivning.

Prøven i maskinskrivning omfatter:
1) Hastighedsprøve på 200 nedslag i minuttet.
2) Udformning af et brev, der dikteres til koncept uden andre skilletegn 

end punktum.
3) Blanketskrivning.

Der gives til hastighedsprøven 15 minutter, til diktering af de under 2) 
og 3) anførte opgaver tilsammen 30 minutter og til renskrift af 2) og 3) 
tilsammen 30 minutter.

Der gives en karakter for hastighedsprøven, en karakter for renskrift af 
2) og 3) samt en karakter for retskrivning.

I 1953 indstilledes 25 eksaminander i stenografi og 17 i maskinskriv
ning.

Handelsskolernes statskontrollerede prøver i bogføring og fabriks
bogføring.
Da bogføring spiller en stor rolle i alle handels- og industriforetagen

der, er det af betydning, at unge mennesker, der ikke har lejlighed til at 
læse til højere handelseksamen, kan aflægge en statskontrolleret prøve i 
særfagene bogføring og fabriksbogføring.

Kravene i bogføring er som ved højere handelseksamen.
Prøven i bogføring afholdtes første gang i 1945. Der var indstillet 133 

elever. I 1953 indstilledes 570.
I fabriksbogføring kræves kendskab til det egentlige fabriksbogholderi 

(med råvarekonto, konto for arbejdsløn, for indirekte produktionsomkost
ninger, for handelsomkostninger, administration, lageromkostninger, fa
brikation, færdigvarer, salg, kalkulerede afskrivninger og kalkulerede ren
ter), lønningsregnskab (med tidsløn, akkordløn, præmieløn, udbyttede
ling) og kalkulation (forkalkulation, efterkalkulation, divisions-, ækviva
lens-, tillægskalkulation; principper for beregning af pris for forbrug af 
råvarer; faste og bevægelige omkostninger; beregning af omkostningstil
læg; tilbagegående kalkulation).

Prøven i fabriksbogføring afholdtes første gang i 1948. Der var indstil
let 12 elever; i 1953 indstilledes 29 elever.
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Handelsskolernes statskontrollerede prøve i handelslære.
Da kendskab til handelslære er af betydning for handelens praksis og 

for videreuddannelse, således for adgang til handelshøjskolen, er der ble
vet indrettet en særprøve i handelslære, hvor kravene er som ved højere 
handelseksamen.

Prøven afholdtes første gang i 1945. Der var indstillet 6 eksaminan
der. I 1953 indstilledes 145 til prøven.

Også ved prøverne i bogføring og handelslære har man for at beskytte 
lærlingeuddannelsen fastsat, at eksaminanderne skal være fyldt 19 år.

B ogh o Ideriprøve.
Ved købmandsskolen i København er forsøgsvis oprettet et 2-årigt kur

sus til ovennævnte prøve.

Der læses efter følgende plan:
1. år 2. år

Bogføring ......................... 4 timer Bogføring ..........................  4 timer
Regnskabslære.................  2 — Regnskabslære ................... 2 —

Bogføring i 1. klasse slutter med statskontr. prøve i bogføring, i 2. kl. 
med statsk. prøve i fabriksbogføring. Regnskabslære slutter i 2. klasse med 
en skriftlig eksamen.

2. Den videregående undervisning.
Den købmand, der skal indtage en ledende stilling eller være selvstæn

dig, kan ikke nøjes med lærlingeskolens elementære kundskaber; han 
må have bedre teoretiske kundskaber og mere øvelse i at bruge dem end 
de lærlinge, hvis uddannelse han skal lede. Hertil kommer, at som for
holdene har udviklet sig, med lovens krav om regnskab, med beskatning, 
med konkurrencen med brugsforeninger og fabriksudsalg, med nødven
digheden af korrespondance med ind -og udland, må den selvstændige 
købmand og hans ledende hjælpere være i besiddelse af teoretiske kund
skaber, øvelse i at ræsonnere købmandsmæssigt og socialt og færdighed i 
at udtrykke sine tanker.

Hvis købmandsstanden vil hævde sig som stand, må den gøre en ind
sats for ungdommens uddannelse og agitere for, at de mange uddannel
sesmuligheder, der findes, udnyttes i langt højere grad, end tilfældet er 
nu. Se på håndværket og industrien, hvor de ledende stillinger indehaves 
af folk med en lang teoretisk uddannelse enten på Danmarks tekniske 
højskole eller på et teknikum! Også et praktisk fag som landbruget har 
forstået hurtigt at udnytte landbohøjskolens videnskabelige resultater og
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bruge de teoretisk uddannede landbrugskandidater som vejledere. Inden 
for handelen har der desværre været en vis træghed over for teoretisk 
uddannelse; over for handelshøjskolen har der en tid lang været direkte 
modvilje; mod skoler for handelsmedhjælpere og højere handelsskoler har 
der ganske vist været en lunken neutralitet; men man har ikke indtryk
ket af, at principalerne ved ansættelse af nye medhjælpere er interesse
rede i at få at vide, om ansøgeren har en af de nævnte eksaminer; ellers 
ville der sikkert være flere end ca. 670 eksaminander ved de to eksaminer 
tilsammen.

En ejendommelighed ved de to prøver er den, at der på kursus optages 
elever både med og uden forudgående praktisk uddannelse. På grund af 
fagets natur kan det udmærket godt lade sig gøre inden for handelen at 
give den teoretiske uddannelse først, idet bogføring, regning, kontor
arbejder og handelslære i forbindelse med de andre fag ved skolen giver 
selve det stof, der er kernen i en handelsvirksomhel. Naturligvis kan den 
unge ikke undvære den praktiske uddannelse, men på samme måde som 
en civilingeniør (i de fleste discipliner), en sagfører, en cand. mag., en 
læge (delvis), en præst får den teoretiske uddannelse før den praktiske, på 
samme måde kan en ung mand eller en ung pige med udbytte få handels
skoleundervisning før praksis.

En anden ejendommelighed ved dansk handelsskoleundervisning er, 
at den bestræber sig for at give en generel faglig uddannelse, ikke en al- 
mendannende. Det er almenskolens (folkeskolens, realskolens, gymnasiets) 
opgave at give almendannende, handelsskolens at give handelsfaglig ud
dannelse. Således er det også i andre fag: sagførere, læger, præster, inge
niører og tandlæger får en faglig og ikke en almen uddannelse ved uni
versitetet, teknisk højskole og tandlægehøjskole. Men da almendannelse 
vil sige en orientering på naturens og kulturens område, bliver en dybt
gående, omfattende orientering inden for et enkelt fag en nødvendig be
standdel af almendannelsen.

En sådan faglig orientering og dygtiggørelse på handelens område giver 
skoler for handelsmedhjælpere og højere handelsskoler. De giver ikke en 
specialistuddannelse, men en generel-faglig undervisning, der orienterer 
og dygtiggør på alle handelens områder og lægger det brede fundament, 
hvorpå specialviden og specialdygtighed bør bygge.

I modsætning til skoler for handelslærlinge er de to skoleformer fri
villige. Den unge, der er i praksis, må altså tage et eller to års pause i det 
praktiske arbejde; en sådan pause opfyldt af en energisk bestræbelse for 
at tilegne sig teoretisk viden på handelens område, giver imidlertid ikke 
alene en dygtiggørelse, som han vil få belønning for ved forøget arbejds-
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glæde og mulighed for højere løn, men også en åndelig forfriskelse og en 
adgang til samvær med jævnaldrende kammerater, som han vil mindes 
hele sit liv.

a. Skoler for handelsmedhjælpere.
Af skoler for handelsmedhjælpere findes der 14 (i København, Ålborg, 

Århus, Esbjerg, Frederikshavn, Horsens, Kolding, Nykøbing F., Odense, 
Randers, Rønne, Struer, Svendborg og Viborg).

De optager som elever ikke alene unge mænd og unge piger med prak
tisk uddannelse, men også dem, der kommer lige fra folkeskolen eller 
realskolen. Undervisningen foregår om dagen (kl. 8—14 eller kl. 13—19) 
med ca. 36 timers undervisning om ugen og afslutter efter et års kursus 
med en statskontrolleret afgangsprøve: handelseksamen.

Kursus til handelseksamen varer normalt et år og omfatter 240 læse- og 
eksamensdage.

Der er 3 linier A, B og C.
Linie A

D ansk...............................................  4 tim.
Skrivning ........................................  1 —
Regning ..........................................  5 —
Bogføring ........................................  4 —
Kontorarbejder ...............................  3 —
Handelslære ....................................  2 —
Handelsgeografi ............................. 2 —
Samfundsøkonomi med samfunds

lære ..............................................  2 —
Maskinskrivning ............................  2 —
Engelsk eller tysk for begyndere .. 6 —

Linie C
D ansk................................................ 3 tim.
Regning ..........................................  4 —
Bogføring ........................................  4 —
Kontorarbejder ...............................  2 —
Handelslære ....................................  2 —
Handelsgeografi ............................. 2 —
Samfundsøkonomi med samfunds

lære ..............................................  2 —
Maskinskrivning ............................. 2 —
Engelsk ............................................ 6 —
T ysk..................................................  6 —

Linie B har kun eet fremmed sprog, men læser ellers efter samme plan 
som linie C.

Særlige fag for de forskellige linier er
for linie A: skrivning, engelsk eller tysk for begyndere,
for linie B: engelsk eller tysk,
for linie C: engelsk og tysk.
Til normalplanen føjes et eller flere af følgende tillægsfag: driftsøko

nomi, salgslære, varekundskab, stenografi, skilteskrivning, legemsøvelser.
For fællesfagene og tillægsfagene er kravene de samme på alle tre li

nier.
Oversigt over fagene:

Almene fag: dansk, skrivning, legemsøvelser.
T il den mundtlige prøve i dansk opgives tre værker; desuden prøves i
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oplæsning og analyse. Ved den skriftlige prøve skrives en stil over et af 
tre opgivne emner.

Egentlige handelsfag: regning, bogføring, kontorarbejder, salgslære, 
varekundskab, skilteskrivning.

I regning øves aim. handelsregning, talfærdighed, vareregning, faktu
raer og salgsregninger samt enkelte og sammensatte kalkulationer. Veksel
regning. Diskontering af veksler. Køb og salg af fremmed valuta. Køb og 
salg af aktier og obligationer. Kontokurant med beregning af saldometo
den. Der afholdes to skriftlige prøver: 1) i vareregning (4 timer), 2) i det 
øvrige pensum (4 timer).

Bogføring. Dobbelt bogføring efter kolonnesystemet og efter gennem
skrivningssystemet med øvelser i at føre kassejournal, varekøbsbog, vare
salgsbog, reskontro, hovedbog og statusbog samt kontoblade, journal
blade og balanceblade. Øvelserne skal omfatte daglige posteringer af for
retningstilfælde, der fortrinsvis er hentet fra handelsforretninger samt ho
vedbogsafslutning. Der medtages såvel tilfælde, hvor en forretning ejes 
af en eller flere indehavere, som tilfælde, hvor den ejes af et aktiesel
skab. Opgørelse af status og driftsregnskab gennemgås udførligt. Desuden 
indøves beregning af skattepligtig indkomst og formue, dog ikke for ak
tieselskaber. Lovgivningens bestemmelser om bogføring gennemgås. Der 
afholdes to skriftlige prøver: 1) i daglige posteringer (4 timer), 2) i hoved
bogsafslutning (4 timer).

Kontorarbejder. De med almindelige forretningstilfælde forbundne 
kontorarbejder med øvelser i udfærdigelse af de dertil hørende breve og 
dokumenter. Eleverne øves tillige i brugen af de i forretningslivet almin
deligt forekommende håndbøger, samt i udfærdigelse af ansøgninger om 
stillinger. Der afholdes en skriftlig prøve (4 timer). Ved besvarelsen kan 
skrivemaskine benyttes.

Salgslære. Detailhandelens organisation, indkøb, kalkulation, forret
ningsdrift, reklame og kundebetjening. Eleverne skal skrive en opgave 
indenfor et selvvalgt speciale, f. eks. en vare (korn, strømper) eller et 
emne inden for salgslæren. Der afholdes en mundtlig prøve.

Varekundskab. Eleverne inddeles i særklasser efter brancher: kolonial
faget og manufakturfaget; i begge tilfælde gennemgås de vigtigste vare
grupper. Der afholdes en mundtlig prøve.

Hvor de stedlige forhold gør det muligt, kan der oprettes klasser for 
andre brancher med godkendelse af direktøren for handelsskoleundervis
ningen.
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Skilteskrivning. Alfabet og tal samt almindelige skilte indøves. Der 
skal undervises i to skrifttyper. Der afholdes en skriftlig prøve (3 timer). 
Eksaminanderne udfærdiger prisskilte og et tekstskilt efter opgiven tekst.

I legemsøvelser, der endnu ikke er indført ved nogen skole, afholdes 
ingen prøve, men der gives en årskarakter, som påføres eksamensbeviset 
og medtages ved udregningen af eksamensresultatet.

Handelsprægede fag: Handelsgeografi, maskinskrivning, stenografi.
I handelsgeografi gennemgås Danmarks erhvervsforhold og samfærd

selsforhold samt de vigtigste europæiske og oversøiske landes produktion, 
omsætning og samfærdselsforhold, idet de fremmede lande fortrinsvis be
handles efter deres betydning for Danmarks udenrigshandel. Der afholdes 
en mundtlig prøve.

I maskinskrivning indøves skrivemaskinens teknik og brug. Der under
vises efter 1 O-fingersystemet i overensstemmelse med blindskriftmetoden. 
Eleverne øves i opstilling og skrivning af forretningsbreve, udfyldning af 
blanketter og skrivning med gennemslag. Såfremt der gennemføres un
dervisning efter blindskriftsmetoden, kan det ugentlige timetal forøges 
til 4. Der afholdes en skriftlig prøve: 1) i skrivning af et forretningsbrev, 
en konvolut og en faktura efter en koncept, som eksaminanderne skriver 
i hånden efter faglærerens diktat), 2) for de elever, der er forberedt til 
blindskriftsprøven, desuden i afskrivning med blændede tangenter af en 
forelagt tekst. Til prøven under 1) gives 3/ 4 time, idet der til nedskriv
ning af koncept gives 15 minutter og til renskrivning på maskine 30 mi
nutter. T il prøven under 2) gives 5 minutter.

I stedet for den efter ovennævnte regler skildrede prøve kan der aflæg
ges prøve i maskinskrivning efter reglerne for handelsskolernes statskon
trollerede udvidede prøve i maskinskrivning.

Stenografi. Skolen afgør selv, efter hvilket stenografisk system der skal 
undervises. Ved den skriftlige prøve (3/ 4 time) dikterer faglæreren i 5 mi
nutter opgaven, der består af en kommerciel tekst. Eksaminanderne skal 
overføre stenogrammet til håndskrift eller maskinskrift og aflevere til be
dømmelse såvel deres originale stenogram som overførelsen. Overførelsen 
skal, hvad angår opstilling og retskrivning, opfylde kravene i så henseende 
i faget kontorarbejder. Ved fastsættelsen af fagkarakteren lægges der også 
vægt på det originale stenograms kvalitet.

Jura og nationaløkonomi: Handelslære, samfundsøkonomi med samfunds
lære, driftsøkonomi.
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I handelslære gennemgås handelens almindelige betydning, dens for
skellige former, børs-, bank- og pengevæsen, herunder kursnoteringen på 
Københavns børs, toldforhold, handelsforsikring, hovedpunkterne i næ
ringsretten, de vigtigste retsregler om formueretshandler, handelsmed- 
hjælp og handelskommission, varemærker, urigtig varebetegnelse, handels
bøger, konkurs, køb og salg, befragtning, vekselretten med vekselloven 
som grundlag, anvisninger og checks. Endvidere skal eleverne gøres be
kendt med de vigtigste af de til faget hørende lovtekster og med brugen 
af en lovsamling. Der afholdes en mundtlig prøve.

I samfundsøkonomi med samfundslære gennemgås pris- og fordelings
lære, den økonomiske politik, Danmarks statsforfatning og forvaltning, 
kommunestyre samt sociallovgivning. Der afholdes en mundtlig prøve.

I driftsøkonomi gennemgås en virksomheds omkostninger, afsætning 
(undtagen prisdifferentiering), finansiering og regnskabsvæsen (undtagen 
tillægskalkulation og driftsbogføring) samt en virksomheds organisation, 
for så vidt angår intern beliggenhed og arbejdsstudier. Der afholdes to 
prøver, en skriftlig og en mundtlig. Ved den skriftlige prøve (4 timer) skal 
eksaminanderne skriftligt besvare et antal spørgsmål inden for det op
givne pensum (ved prøven kan hjælpemidler, f. eks. rentetavle og regne
stok, benyttes). T il den mundtlige prøve opgives 2/ 3 af det ovenfor nævnte 
pensum. To måneder før den mundtlige prøves begyndelse giver direk
tøren for handelsskoleundervisningen meddelelse om, i hvilke af de gen
nemgåede afsnit der skal eksamineres.

Fremmede sprog: engelsk, tysk.
På linie A læses engelsk eller tysk for begyndere. Målet for undervis

ningen er det pågældende sprogs elementære grammatik og elementære 
ordforråd (f. eks. Basic English). Ved den skriftlige prøve oversættes lette 
sætninger fra dansk. Ved den mundtlige prøve eksamineres i oplæsning 
og oversættelse af en forberedt tekst og i besvarelse af enkelte spørgsmål 
på det fremmede sprog i tilknytning til den forberedte tekst, der opgives 
til eksamen. Der opgives 50 normalsider.

På linie B og C er fordringerne i engelsk og tysk betydeligt højere, idet 
det forudsættes, at de pågældende elever har bestået realeksamen, før de 
begynder på skolen for handelsmedhjælpere. Undervisningen består i 
øvelser i grammatik, læsning og oversættelse af et forberedt stof, der inde
holder et rigeligt og godt ordforråd såvel fra det daglige omgangssprog 
som fra forretningssproget, samt af tekster, der omhandler det pågældende 
lands institutioner; endvidere øvelse i samtale og i oversættelse af forret-
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ningsbreve fra det fremmede sprog til dansk og omvendt. Der afholdes to 
prøver, en skriftlig og en mundtlig. Ved den skriftlige prøve (4 timer) 
oversættes to eller flere forretningsbreve fra dansk til det fremmede sprog. 
Ved prøven må benyttes ordbøger, som ikke er af faglig karakter. Ved den 
mundtlige prøve eksamineres der i: 1) oplæsning og oversættelse af en 
forberedt tekst, 2) oplæsning og oversættelse af en let ikke-forberedt prosa
tekst, 3) samtale på det fremmede sprog på grundlag af forberedte tekster.

Der læses statarisk mindst 165 normalsider, hvoraf 65 som særligt øvel
sesstof for samtale. Der opgives til eksamen efter nærmere meddelelse 
fra direktøren for handelsskoleundervisningen 50 normalsider til oplæs
ning og oversættelse og 40 normalsider til samtale.

Ved købmandsskolen i København og ved handelsskolerne i Nakskov 
og i Sønderborg er oprettet 2-årige aftenkursus til handelseksamen.

Handelseksamen afholdes to gange om året, i april og i juni. T il prø
verne i 1953 var der indstillet i alt 434 eksaminander.

b. Højere handelsskoler.
Ligesom skolerne for handelsmedhjælpere er højere handelsskoler dag

skoler med såvel mandlige som kvindelige elever, men realeksamen er ad
gangsbetingelse. Dog gives der dispensation, således at elever med mellem- 
skoleksamen og handelsmedhjælper-eksamen kan optages.

Højere handelsskoler skal afholde normalkursus med dagundervisning, 
der afsluttes med en statskontrolleret afgangsprøve, højere handelseksa
men.

Undervisningen kan tilrettelægges 1) som en 2-årig dagundervisning, 
hvortil den er adgangsberettiget, der har bestået realeksamen eller en 
eksamen, der af ministeriet for handel, industri og søfart godkendes som 
dermed ligestillet, 2) som en 1-årig dagundervisning, hvortil den er ad
gangsberettiget, der har bestået nysproglig studentereksamen med mindst 
12,00 i hovedkarakter eller mat.-naturvid. eller klassisk-sproglig studenter
eksamen, for så vidt den pågældende ved en af skolen afholdt optagelses
prøve godtgør, at han i tysk og engelsk besidder kundskaber, der svarer til 
dem, som eleverne har ved udgangen af 1. kl. i det 2-årige normalkursus, 
3) som en 1-årig dagundervisning, hvortil den er adgangsberettiget, der 
har bestået handelseksamen med to fremmede sprog.

Normalplan for 2-årigt kursus til højere handelseksamen:
l.kl. 2. kl.

Dansk .......................................................  2 timer 2 timer
Regning ...................................................  3 » 2 »
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Bogføring ..................................................
Kontorarbejder ........................................
Erhvervsret ................................................
Handelsgeografi ........................................
Historie ...................................................
Handelshistorie ........................................
Samfundslære og statistik .......................
Samfundsøkonomi ....................................
Driftsøkonomi ..........................................
Engelsk ......................................................
Tysk ...........................................................
Maskinskrivning .......................................

3 »

3 »
— » 
2 » 
— »
2 » 
3 »
— » 
3 »
5 »
5 »

2 > 
— » 
3 »
— » 
3 »

3 » 
3 » 
5 » 
5 » 
2 »

Disse obligatoriske fag skal suppleres med et eller flere af følgende fag: 
fransk (5 timer), fransk for begyndere (5 timer), stenografi ( 3 + 1  time), 
maskinskrivning, blindskrift (2 timer), samarbejdslære (2 timer).

Fagene kan inddeles i følgende grupper:
Almene fag: dansk og historie. Egentlige handelsfag: regning, bog

føring, kontorarbejder, driftsøkonomi og samarbejdslære. Handelspræ
gede fag: handelshistorie, handelsgeografi, stenografi og maskinskrivning. 
Jura: erhvervsret. Nationaløkonomiske fag: samfundslære og statistik, 
samfundsøkonomi. Fremmede sprog: engelsk, tysk og fransk.

Almene fag: I dansk gennemgås der mindst 8 hovedværker inden for 
den nyere dansk-norske litteratur. Flertallet af de stile, der skrives, skal 
omhandle kommercielle og økonomiske emner. Til den mundtlige prøve 
opgives mindst 4 hovedværker. Ved den skriftlige prøve er der frit valg 
mellem 3 opgivne emner.

I historie gennemgås den nyere tids historie fra den store franske re
volution. I Danmarks historie begynder man med tiden umiddelbart før 
landboreformerne, for Sveriges og Finlands vedkommende med 1809, for 
Norges med 1814. Der afholdes en mundtlig prøve.

Egentlige handelsfag: I regning begynder man med øvelser i talbehand
ling og regnemetoder (herunder brug af regnestok). Procent- og rentes
regning må indøves. Desuden annuiteter, amortisation og effektiv rente 
af lån. Danske mål- og vægtsystemer gennemgås og tillige omregning af 
fremmed mønt, mål og vægt. Endvidere skal eleverne lære grafisk frem
stilling af det indbyrdes forhold mellem forskellige talstørrelser. Stor vægt 
lægges på vekselregning og køb og salg af aktier og obligationer og teg
ningsretsbeviser. Kontokurant med renteberegning efter den progressive 
metode og efter saldometoden gennemgås både med afslutning med enkelt 
saldo og med afslutning med uforfaldne poster i ny regning. Yderligere 
gennemgås vareregning med fakturaer og salgsregninger, divisions- og for-
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delingskalkulationer samt dispositionskalkulationer. Endelig gennemgås 
regnemaskiners metodik. Der afholdes to prøver, en i vareregning og en i 
i det øvrige pensum. Ved prøverne må benyttes regnestok, rentetavle og 
logaritmetabel.

I bogføring gennemgås dobbelt bogføring 1) efter kolonnesystemet med 
øvelser i at føre kassejournal, købs- og salgsbog, reskontro, hovedbog og 
statusbog og 2) efter gennemskrivningssystemet med øvelser i at føre konto
blade, journalblade og balancer. Bogføring af daglige posteringer og hoved
bogsafslutning indøves. Ligeledes skal gennemgås bogføring ved grundlæg
gelse, overdragelse og omdannelse af erhvervsvirksomheder (herunder in
teressent- og aktieselskaber), opgørelse af driftsregnskab og status, bereg
ning af skattepligtig indkomst og formue for enkeltmandsfirmaer og for de 
enkelte indehavere af et interessentskab. Der afholdes to skriftlige prøver, 
en i daglige posteringer og en i hovedbogsafslutning.

Kontorarbejder. De med aim. forretningstilfælde forbundne kontorarbej
der med øvelse i udfærdigelse af de dertil hørende breve og dokumenter. 
Eleverne øves tillige i brugen af de i forretningslivet almindeligt forekom
mende håndbøger samt i udfærdigelse af ansøgninger om stillinger. Prøven 
er skriftlig. Ved besvarelsen kan skrivemaskine benyttess.

I driftsøkonomi gennemgås en virksomheds omkostninger, afsætning, or
ganisation, financiering og regnskabsvæsen. Der afholdes to prøver, en 
skriftlig og en mundtlig.

I samarbejdslære gennemgås en virksomheds organisationsproblemer, 
bl. a. forholdet mellem over- og underordnede og de ansatte indbyrdes, an
tagelse, placering, træning og ledelse af personalet, belyst såvel fra virksom
hedens som fra personalets standpunkt. Der afholdes en mundtlig prøve.

Handelsprægede fag: I handelshistorie gennemgås handelens historie med 
hovedvægten på Danmarks forhold i et omfang som Jens Vibæk: Handels
historie. Der afholdes en mundtlig prøve.

Handelsgeografi. De vigtigste råstoffers geografi gennemgås, Danmarks 
og de vigtigste fremmede landes geografi med særligt hensyn til produk
tion, handel og samfærdsel. Der afholdes en mundtlig prøve.

I stenografi og maskinskrivning er kravene som ved handelseksamen.

Jura: I erhvervsret gennemgås de vigtigste retsregler for erhvervslivet, 
herunder særligt de typiske kontraktformer, hovedpunkter af selskabsret
ten, afsnit af konkurrenceretten samt reglerne om konkurs og akkord. Der 
opgives et pensum som Jan Kobbernagel: Erhvervsret.
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Nationaløkonomiske fag: I samfundslære og statistik gennemgås Dan
marks statsforvaltning, forvaltning, retsvæsen, kommunalstyre og sociallov
givning; dernæst Danmarks erhvervsstruktur, herunder befolkningen, land
brug, industri og håndværk, handel og transport, pengeinstitutter, forsik
ring samt de offentlige finanser. Brugen af statistisk årbog indøves. Der af
holdes en mundtlig prøve.

I samfundsøkonomi gennemgås produktionslære og prisdannelse, penge 
og konjunkturlære, penge-, finans- og konjunkturpolitik. Til afgangsprøven 
opgives et pensum som Nyboe Andersen, Bjarke Fog og P. Winding: Na
tionaløkonomi.

Fremmede sprog: I tysk og engelsk undervises der 5 timer om ugen i 
hvert af fagene i to år. Der er således god tid til at arbejde på elevernes 
dygtiggørelse i at læse, skrive og tale det fremmede sprog. Der arbejdes 
naturligvis med grammatik, desuden gennemgås 350 sider statarisk og 100 
sider kursorisk; mindst 1/ 3 af dette læsestof hentes fra det daglige omgangs
sprog og det kommercielle sprog. Der lægges stor vægt på tale- og stiløvel
ser, herunder arbejdes der særligt med oversættelse af handelsbreve.

Afgangsprøven er både skriftlig og mundtlig. Den skriftlige prøve omfat
ter to opgaver, den ene en oversættelse til det fremmede sprog af en aim. 
tekst, den anden en oversættelse til det fremmede sprog af 3 à 4 handels
breve. Ved den første opgave må der bruges ordbog, ved den anden ikke. 
Den mundtlige prøve omfatter 1) oplæsning og oversættelse af en forberedt 
tekst (150 sider), 2) oplæsning og oversættelse af en ikke-forberedt prosa
tekst, 3) talefærdighed, hvortil der opgives 75 sider af det læste stof.

Fransk har fem timer om ugen i hver klassse; da eleverne møder med 
ringere forkundskaber end i de andre fremmede sprog, kan fordringerne i 
fransk ikke blive så omfattende som i disse. Der gennemgås foruden gram
matik 300 normalsider almindeligt sprog. Hertil føjes taleøvelser og øvelser 
i at oversætte handelsbreve fra dansk til fransk. Afgangsprøven er både 
skriftlig og mundtlig. Ved den skriftlige prøve oversættes 2 à 3 handels
breve fra dansk til fransk. Ordbog må benyttes. Den mundtlige prøve om
fatter 1) oplæsning og oversættelse af en forberedt prosatekst af almindeligt 
indhold, 2) oplæsning og oversættelse af en ikke-forberedt prosatekst, 3) 
samtale på det fremmede sprog om et let emne inden for en forberedt tekst. 
T il prøven i oplæsning og oversættelse opgives mindst 135 sider af det 
læste stof, til prøven i samtale mindst 65 sider af det læste stof.

Normalplanen for 1-årigt kursus til højere handelseksamen for studenter.
Studenterne er fritaget for de fag eller dele af fag, hvori de har aflagt
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prøve ved studentereksamen: de er fritaget for dansk, de er fritaget for alm. 
historie, men ikke for handelshistorie; de er fritaget for almindeligt sprog 
ved prøverne tysk, engelsk og fransk, men skal aflægge skriftlig prøve i han
delskorrespondance på de fremmede sprog og mundtlig prøve i talefærdig
hed om merkantile emner.

Normalplanen er følgende:
Regning ..........................................  4 tim.
Bogføring ........................................  5 —
Kontorarbejder ...............................  3 —
Erhvervsret....................................... 3 —
Handelshistorie ...............................  2 —

Samfundsøkonomi og statistik . . . .  2 tim.
Driftsøkonomi ................................  4 —
Engelsk ............................................ 3 —
T ysk ..................................................  3 —
Maskinskrivning ............................. 2 —

Hertil kommer et af følgende fag: fransk (2 t.), stenografi (3 t.), samar- 
bejdslære (2 t.).

Normalplanen for 1-årigt kursus for dem, der har bestået handelseksamen 
med to fremmede sprog.

Dansk ..............................................  2 tim.
Regning ..........................................  2 —
Bogføring ........................................  2 —
Kontorarbejder ...............................  1 —
Erhvervsret......................................  3 —
Historie ............................................ 5 —

Samfundslære og statistik .............  3 tim.
Samfundsøkonomi ......................... 4 —
Engelsk ............................................ 4 —
Tysk ...............................................  4 —
Driftsøkonomi ................................  5 —

Hertil kommer eet af følgende fag: stenografi (3 t.), samarbejdslære (2 t.). 
Der findes tre højere handelsskoler: Niels Brocks handelsskole, Julius

Thomsens Plads 6, København, Den jydske handelshøjskole, Århus, og 
Tietgenskolen, Odense.

Ved Kolding købmandsskole er der oprettet en klasse, der med handels
eksamen, findes cn folkehøjskole for handelens folk.

I 1953 indstilledes til højere handelseksamen 236 eksaminander.

Folkehøjskole for handelen.
Uden for kredsen af statsunderstøttede handelsskoler, der slutter med 

eksamen som grundlag dimitterer til højere handelseksamen.
Den hedder Handelsstandens højskole, »Købmandshvile« pr. Rungsted 

Kyst.
Skolen er oprettet i 1905 af fru Ludi Petersen efter testamentarisk be

stemmelse af hendes afdøde mand, papirhandler Louis Petersen.
Formålet med undervisningen på »Købmandshvile« er at give unge fra 

handelsstanden personlig udvikling, social orientering og nyttige kund
skaber.
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Vinterkursuset er åbent for unge kvinder og mænd i 6 måneder, fra 3. 
november til 28. april.

Undervisningen samler sig om kulturproblemer (dansk, historie, littera
tur og musik), sociale spørgsmål (samfundslære, ungdomsproblemer), øko
nomi og handelsfaglige emner (handelsregning, bogføring, skilteskrivning; 
handelsret og tysk for dem, der ønsker undervisning i disse fag; desuden 
engelsk og salgslære).

Betalingen for kost, værelse og undervisning er kr. 190,— pr. måned.
Der kan søges understøttelse til ophold på skolen. Ansøgning herom må 

indsendes i København til magistratens 1. afdeling, i købstæderne til kom
munekontoret og på landet til sognerådsformanden (kommunekontoret).

Ansøgningsskemaer afhentes sammesteds.
Nærmere oplysning om skolens egne legater fås ved henvendelse til for

standeren.
Medlemmer af »Dansk Handels- og Kontorfunktionærforbund« kan, 

hvis de har modtaget tilsagn om understøttelse og iøvrigt er kvalificerede 
(forbundets stedlige afdeling giver oplysning), derefter ansøge om arbejds
løshedsunderstøttelse under højskoleophold. Man må da i den sidste uge, 
før højskoleopholdet begynder, lade sig afkontrollere som arbejdsløs.

Der kan derimod ikke søges understøttelse hos handelsministeriet til op
hold på skolen.

Danske handelsskoler i udlandet.
Foreningen til unge handelsmænds uddannelse driver følgende skoler 

eller kursus:

Den danske købmandsskole i London (The Danish Merchant School) 
71 Eaton Rise, Ealing, London W. 5. Købmandsskolen i Tours. Købmands
skolens kursus i Bremen. Både i London, Tours og i Bremen afholdes 3 
måneders kursus.

Nærmere oplysninger fås Julius Thomsens Plads 6, tlf. 7422.

Den jydske handelshøjskole har oprettet Den danske handelsskole i Edin
burgh, Skerry’s College, 21 Hill Place, Edinburgh.

Nærmere program fås på Den jydske handelshøjskole, Hans Brogesgade 2, 
Århus.
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FONDS, LEGATER OG STIPEN D IER
I. STIPENDIER

der kan søges af unge handelsmænd til hjælp til uddannelse 
på handelsskoler.

/. Statens stipendier til elever på handelsskoler.
Staten yder gennem handelsministeriet understøttelser til samlet beløb 

af kr. 95.000,— om året til unge uformuende elevers ophold ved og uddan
nelse på handelsskoler.

Der gives normalt den enkelte stipendiat kr. 666,— om året til uddan
nelse på en højere handelsskole eller en skole for handelsmedhjælpere. 
Heraf er kr. 40,— om måneden i 12 måneder, i alt kr. 480,—, beregnet til 
hjælp til ophold, medens restbeløbet betales til skolen, udgørende halv
delen af skolepengene. Da skolen er forpligtet til at give hver stipendiat 
halv friplads, får den pågældende altså kr. 40,— om måneden og gratis 
skolegang.

Hvis ansøgeren bor i skolebyen, ydes normalt halvdelen, kr. 333,—.
I de sidste år er der yderligere af Ungdommens Uddannelsesfond blevet 

ydet et stipendium. Dette var i 1954 henholdsvis kr. 505,— og kr. 310,—.

A. Højere handelssskoler.
Af højere handelskoler findes der følgende:

1) Niels Brocks handelsskole, Jul. Thomsens Plads 6, København V., der 
har 2-årigt kursus for realister, 1-årigt kursus for studenter og 1-årigt 
kursus for dem, der har bestået handelseksamen med to fremmede 
sprog.

2) Den jydske handelshøjskole, Hans Brogesgade 2, Århus, der har 2-årigt 
kursus for realister og 1-årigt kursus for studenter.

3) Kolding købmandsskole, Haderslevvej 36, Kolding, der har 1-årigt kur
sus for dem, der har bestået handelseksamen.

4) Tiet genskolen, Nonnebjergvej, Odense, der har 2-årigt kursus for re
alister og 1-årigt kursus for studenter.

Fristen for ansøgninger om understøttelse til uddannelse ved disse sko
ler, der alle begynder i august, udløber den 1. maj.

B. Skoler for handelsmedhjælpere.
1) Købmandsskolens medhjælperskole, Jul. Thomsens Plads 6, Køben

havn V.
2) Justitsråd Møllers handelshøjskole, Ålborg.
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3) Den jydske handelshøjskole, Århus.
4) Esbjerg handelsskole, Esbjerg.
5) Frederikshavn skole for handelsmedhjælpere, Frederikshavn.
6) Horsens handelsskole, Horsens.
7) Kolding købmandsskole, Kolding.
8) Nykøbing F. handelsskole, Nykøbing F.
9) Tietgenskolen, Odense.

10) Randers handelsskole, Randers.
11) Rønne handelsskole, Rønne.
12) Struer handelsskole, Struer.
13) Svendborg handelsskole, Svendborg.
14) Viborg handelsskole, Viborg.

Af disse skoler har den jydske handelshøjskole hold, der begynder den 
1. maj. Ansøgningsfristen udløber den 15. januar.

Alle ovennævnte skoler, også den jydske handelshøjskole, begynder skole
året i august måned. Fristen for indsendelse af ansøgninger udløber 1. maj.

Det er normalt en betingelse for at opnå stipendium til alle de under A 
og B nævnte kursus, at ansøgeren er udlært og har bestået handelsmed
hjælper-eksamen, såfremt en skole for handelslærlinge fandtes på lære
stedet.

C. 1) Etårigt kursus til handelsmedhjælper-eksamen.
Horsens handelsskole, Horsens, har et sådant kursus, der begynder 1. no

vember og i oktober slutter med handelsmedhjælper-eksamen, den samme 
eksamen, hvortil de obligatoriske skoler for handelslærlinge dimitterer de
res elever.

2) Halvårskursus sluttende med handelsmedhjælper-eksamen.
Justitsråd Møllers handelshøjskole, Ålborg, har et sådant kursus. Det be

gynder og slutter med handelsmedhjælper-eksamen i april måned.
For ansøgere til de ovenfor nævnte to kursus udløber ansøgningsfristen 

den 15. august. For stipendiater på halvårskursus er statsunderstøttelsen 
kr. 333,-.

D. Skoler for handelslærlinge.
Da principalerne i henhold til lærlingeloven skal betale for deres lær

linges skolegang, gives der ikke stipendium til uddannelse ved skoler for 
handelslærlinge. Men til landhandelslærlinge, d.v.s. lærlinge, der bor mere 
end 7 km fra skolebyen, kan der gives stipendium til hel eller delvis dæk
ning af rejseudgifterne. Ansøgningsfristen udløber den 1. oktober.
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Der kræves, at der er oprettet lærekontrakt mellem ansøgeren og prin
cipalen.

For alle ansøgninger gælder, at de på ansøgningsskemaet indeholdte op
lysninger vedrørende formue- og indtægtsforhold skal attesteres af vedkom
mende skattemyndighed.

Skema til ansøgning udleveres ved personlig eller skriftlig henvendelse 
til tilsynet med handelsskolerne, Holbergsgade 3, København K., hvortil 
ansøgningen indsendes inden udløbet af de under hvert enkelt afsnit 
nævnte ansøgningsfrister.

II. ANDRE LEGATER
William og Anna Evers Legat, Legatets hovedformål er at bidrage til un

derstøttelse og uddannelse af ubemidlede unge handelsmænd i deres livs
erhvervs interesse. Legatportionerne gives som regel kun for et år ad gan
gen og kan kun søges af unge mænd.

Ansøgningsblanketter fås ved henvendelse til Københavns Handelsstands 
Klub af 1841, Bispetorvet 1-3, K., og indsendes inden 1. november. Eksa
mensbeviser, anbefalinger o.l. må kun vedlægges i bekræftet afskrift; for 
originale dokumenter påtager direktionen sig intet ansvar.

Reinholt W. Jorck og Hustrus Fond, Fondens formål er at yde støtte til 
videre uddannelse og dygtiggørelse af uformuende, yngre mennesker inden 
for de fag, der efter fondens bestyrelses skøn til enhver tid har eller kan 
forventes at ville få samfundsgavnlig betydning, og navnlig af yngre han
dels- og industrimænd.

Det forventes, at ansøgere, som får støtte, helt eller delvis tilbagebetaler 
de modtagne legater, såfremt ansøgerens kår forbedres. Ansøgningsblanket
ter, som foruden på fondens kontor, Vimmelskaftet 42 A 4, København K., 
kontortid: mandag, onsdag, fredag kl. 1530—17, tlf. PA 2579, kan fås hos 
Grosserer-Societetet, Industrirådet og Provinshandelskammeret, indgives 
senest 1. september til vedkommende institution (herunder handelsskole), 
hvorfra ansøgningerne med institutionernes indstilling sendes til fondens 
bestyrelse, som træffer afgørelse. Bestyrelsen giver meddelelse til ansøgerne 
den 13. december.

Købmand af Næstved Valdemar Huus’ Legat til fordel for et dygtigt ungt 
menneske af handelsstanden. Legatet kan søges af unge handelsmænd, som 
har lært handel i Næstved eller andre købstæder i Præstø amt, til ophold 
på handelsdagskoler i København eller andet sted i landet eller til uddan-
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nelsesophold i udlandet, idet dog ansøgere om hjælp til ophold på han
delsdagskole har fortrinsvis adgang til hjælp af legatet.

Blanketter til brug ved ansøgning om legatet fås udleveret ved henven
delse til Børskontoret, København K.

III. SÆRLIGE SKOLELEGATER

A. Stipendier knyttet til Niels Brocks handelsskole.
Skolestipendier. Ubemidlede elever kan ansøge skolen om friplads og 

hjælp til ophold. Ansøgning derom stiles til »Bestyrelsen for Niels Brocks 
handelsskole«, Julius Thomsens Plads 6 x, København V., og indsendes 
inden 15. maj. Blanketter til ansøgning udleveres ved henvendelse til sko
len. Kun ansøgere, der er indmeldt i skolen, kommer i betragtning.

Det Kielbergske Legat uddeles i 1- eller 2-årige legatportioner til sådanne 
unge mænd, der har været mindst 2 år i handelslære eller har studenter
eksamen, og som ønsker at frekventere Niels Brocks handelskole, men som 
ikke ved egne eller nærmeste pårørendes midler ser sig i stand til at afholde 
alle de med et kursus forbundne udgifter. Ansøgning derom stiles til »Be
styrelsen for Niels Brocks handelsskole«, Julius Thomsens Plads 6 Kø
benhavn V., og indsendes inden 15. maj. Blanketter fås ved henvendelse til 
skolen.

Desuden er følgende legater knyttet til Niels Brocks handelsskole, hvilke 
legater ikke kan søges:

Grosserer Th. Lunds Mindelegat.
Veksellerer B. L. Frænckels Legat.
Ib Edermann Carlsens Mindelegat.

B. Stipendier knyttet til Den jydske handelshøjskole, Århus.
Skolen yder en del stipendier i form af halve fripladser. Blanketter til 

ansøgning fås på skolen. Ansøgninger skal være indsendt inden 15. juni.

Den jydske C. O.s handelsskolefond. Af fondens midler uddeles under
støttelse til mandlige udlærte handelsmedhjælpere inden for kolonialbran
chen, der ikke i lærlingetiden har haft lejlighed til at besøge en handels
skole, til et halvt eller helt års kursus på en handelsskole for medhjælpere.

Medlemmernes medhjælpere inden for de bidragydende foreninger har 
fortrinsret.

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til købmand Knud Aagaard, 
Århus.
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Grosserer Anton Moustgaards studielegat. Stipendier af dette legat til 
elever på Den jydske handelshøjskole gives fortrinsvis til ansøgere, der er i 
familie med legatstifteren, dernæst til ansøgere, der er hjemmehørende i 
Blaahøj, Filskov eller Sdr. Omme sogne, og dernæst til ansøgere, der er 
hjemmehørende i Vejle amts vestlige halvdel.

Ansøgningsblanketter fås ved henvendelse til sognepræst H. N. Brock- 
dorff, Blaahøj St. Ansøgningen sendes senest 6. maj til pastor H. N. Brock- 
dorff.

Aarhuus Privatbanks jubilæums-legat. Dette legat kan søges af unge i 
Århus hjemmehørende ubemidlede handelsmænd til ophold på Den jydske 
handelshøjskole eller til studiehjælp ved uddannelse i udlandet.

Ansøgninger indsendes til Århus handelsstandsforening efter bekendt
gørelse i de lokale blade (ca. 15. august).

Købmand Julius Philipsons legat. Dette legat kan søges af unge mænd 
tilhørende handelsstanden enten til videre uddannelse på Den jydske han
delshøjskole eller anden indenlandsk handelsskole, der står under statens 
tilsyn og kontrol, eller til midlertidig uddannelse i udlandet.

Ansøgerne skal være værdige og trængende og uddannede i Århus eller 
fra hjem i Jylland. Sønner af købmænd eller andre handlende i Århus har 
fortrinsvis ret til understøttelserne.

Ansøgninger indsendes til Århus handelsstandsforening efter bekendt
gørelse i de lokale blade (ca. 15. august).

Tømmerhandler, konsul Niels Barnows jubilæumslegat. Dette legat kan 
søges af unge i Århus hjemmehørende handelsmænd, der er sønner af 
mindre velstillede enker, og som behøver hjælp til uddannelse ved en han
delshøjskole, fortrinsvis Den jydske handelshøjskole, eller til ophold i ud
landet.

Ansøgninger indsendes til Århus handelsstandsforening efter bekendt
gørelse i de lokale blade (ca. 15. august).

Købmand Christian Carl Langballes mindelegat. Legatets renter skal 
hvert år uddeles til en ung mand, som er født i Århus, og som ønsker at 
søge handelsmæssig uddannelse enten på Den jydske handelshøjskole, på 
universitetet i Århus eller ved rejse i udlandet.

Ansøgninger sendes til grosserer H. A. Langballe, St. Torv 9, Århus, ef
ter opslag på skolen.

Ole Rømers mindelegat. Af legatkapitalen er renteafkast af kr. 25.000,— 
forbeholdt studerende ved Den jydske handelshøjskole. Skolen indstiller 
stipendiaterne til Århus byråds legatudvalg, der en gang årligt uddeler 
legatportionerne.
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BOGLEGATER

Elever og venner af afdøde cand. theol. J. Klit, der var lærer ved Den 
jydske handelshøjskole fra 1. maj 1905 til 31. oktober 1920, har for at 
hædre hans minde oprettet et legat:

Jensenius Klits mindelegat,
hvis renter skal anvendes til boghjælp for ubemidlede elever, der efter 
bestået handelsmedhjælper-eksamen ønsker at fortsætte deres uddannelse 
på en handelsdagskole. Dette legat uddeles af bestyrelsen for Danmarks 
handelsskoleforening. Ansøgning sendes inden 1. januar til skolen, hvor 
skemaer udleveres.

Elevforeningen Merkurs boglegat.
Der uddeles boglegater på hver kr. 50,— til elever på Den jydske handels

højskoles dagskole eller i handelsgymnasiet.
Ansøgningsskemaer udleveres på skolen.

Også andre skoler end Niels Brocks handelsskole og Den jydske handels
højskole har stipendier, især til hele og halve fripladser. Herom må man 
henvende sig til den pågældende skole.

IV. REJSESTIPENDIER

Det Kielbergske Legat. I betragtning ved uddelingen vil komme unge 
handelsmænd, der efter at have bestået højere handelseksamen ved Niels 
Brocks handelsskole agter sig til udlandet til videre uddannelse.

Ansøgning om sådan understøttelse, stilet til »Bestyrelsen for Niels 
Brocks handelsskole«, Jul. Thomsens Plads 6, København V., skal være 
indsendt til skolen inden 15. maj. Ansøgningsblanketter fås på skolens 
kontor.

Enkefru Mette Cathrine Raarups Mindelegat. Legatet uddeles navnlig 
til rejseunderstøttelse af ikke under 300 kr. I betragtning ved uddelingen 
vil komme unge handelsmænd, der med godt resultat har gennemgået en 
mindst 2-årig handelsskole, fra hvilken de har tilfredsstillende vidnesbyrd 
for flid og dygtighed, og som desuden fra deres hidtidige principaler kan 
fremlægge attester for dygtighed i deres praktiske virksomhed. Skemaer til 
ansøgning om ovenstående legat udleveres på skolen og på højesteretssag
fører V. Kof oeds kontor, Amagertorv 243, hvortil ansøgningen skal være 
indgivet inden 1. oktober. Ved begæring om tilsendelse af skemaet må 
frankeret konvolut vedlægges.
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Handelsstandens Rejsestipendier. Handelsstandens stipendieudvalg bort
giver rejseunderstøttelser fra forskellige institutioner til dygtige, unge han- 
delsmænd til erhvervelse af kundskaber og forbindelser såvel i Europa som 
i de oversøiske lande.

Ansøgning om sådan understøttelse, stilet til Handelsstandens Rejsesti
pendieudvalg, skal inden 1. marts være indsendt til Børskontoret, hvor an
søgningsblanketter fås.

Grosserer Holger Petersens Legat til Fremme af dansk Handel og Indu
stri. Legatets formål er at fremme dansk handel og industri særlig i retning 
af eksport.

Renterne af legatkapitalen skal anvendes til fremme af legatets formål.
1. Enten til rejseunderstøttelse til unge handelsmænd til disse uddan

nelse i udlandet.
2. Eller som understøttelse eller lån til unge handelsmænd, der sætter 

sig til opgave at virke energisk og dygtigt for salg af danske fabrikata og 
produkter til udlandet.

Ansøgning om denne understøttelse indsendes til Børskontoret inden 1. 
marts.

Laurits Andersens Fond. Fonden er oprettet i henhold til afdøde gene
raldirektør Laurits Andersens testamentariske bestemmelser.

Ifølge den under 4. marts 1931 af ministeriet for handel og industri stad
fæstede fundats (Ministerialtidende B. nr. 1 af 24. april 1931), skal fondets 
årlige indtægter, hidrørende fra udbyttet af en kapital på ca. 5 millioner 
kroner anvendes til fremme af dansk industri og handel — hvad der er fon
dets hovedformål — og desuden til hjælp af syge og fattige danske hjemme 
og ude.

Af de nærmere bestemmelser fremhæves følgende:
I begrænset omfang kan der endvidere ydes støtte til unge handelsmænd. 

ingeniører, teknikere og økonomer, der søger faglig uddannelse ved ophold 
i udlandet.

Ansøgninger om understøttelse af fondets midler indsendes indtil videre 
to gange om året, nemlig senest den 1. marts og den 1. september (for an
søgere boende uden for Europa senest den 1. april og den 1. oktober) til 
fondets kontor, Vesterbrogade 1, København V. Udbetaling af bevilgede 
understøttelser finder sted henholdsvis i juli og januar måned. Ansøgnings
skemaer anvendes ikke. Ansøgninger må indeholde oplysninger om even
tuel fra anden side modtaget eller ansøgt støtte.
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V. STUDIELÅN
Dansk studiefond. Elever til handelseksamen og højere handelseksamen 

har adgang til at optage studielån i Dansk studiefond til 4 pct. rente.
Adresse: Frederiksholms Kanal 26 A.

Aarhus kommunes studielånefond. Ansøgning om studielån indsendes 
inden hvert års 1. maj til Århus byrådskontor, hvor ansøgningsblanket re
kvireres.

Studielån kan bevilges studerende fra Århus ved Aarhus universitet, Aar
hus tekniske skole (dagskolen), Den jydske handelshøjskole samt Aarhus 
seminarium.

Lånet er rente- og afdragsfrit, indtil låntageren har opnået stilling eller 
bliver således økonomisk situeret, at der er mulighed for at afdrage lånet. 
— Fra dette tidspunkt forrentes gælden med 5 pct. p. a. og afdråges årligt 
med en tolvtedel af vedkommendes årsløn eller efter nærmere aftale tried 
skoleudvalget. *

Ved bevilling af lån skal lægges vægt på vedkommende studerendes trang, 
flid og dygtighed.

SÆ R LIG E FONDS

CHR. AUGUSTINUS FABRIKKERS 
UNDERSTØTTELSESFOND

Chr. Augustinus Fabrikkers Understøttelsesfond til fordél for forhen
værende tobakshandlere ög/eller købmænd og disses enker blev stiftét den 
11. maj 1950. Fondets formue består af 100.000 kr., som er skænket af 
Chr. Augustinus Fabrikker Ä/S og af dette selskab indbetalt til Bikubens 
forvaltningsafdeling, der har anbragt beløbet i sikre værdipapirer i over
ensstemmelse med de af justitsministeriet givne regler.

Fondets kapital skal stedse være urørt. Dets årlige afkastning anvendes 
først til dækning af de med fondets administration og revision forbundne 
udgifter. Derefter henlægges hvert år 10 pct. af bruttoudbyttet til kapitalen, 
hvorefter resten af udbyttet uddeles i portioner à kr. 400 som understøttelse 
til værdigt trængende forhenværende tobakshandlere og/eller købmænd 
og enker efter disse. Uddelingen foretages hvert år den 11. maj.

Fondets bestyrelse består af tre medlemmer, nemlig et medlem af be
styrelsen for Tobakshandlernes Landsforening, et medlem af bestyrelsen 
for De samvirkende Købmandsforeninger i Danmark samt et bestyrelses
medlem udpeget af bestyrelsen for Chr. Augustinus Fabrikker A/S. For-
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mand for bestyrelsen er tobakshandler Poul Wandall> kontoradresse Dron- 
ningensgade 54, København K.

BRYGGERIET STJERNENS STUDIEFOND

Bryggeriet Stjernens Studiefond er oprettet ifølge beslutning på Brygge
riet Stjernens generalforsamling den 10. december 1948 som et udtryk for 
bryggeriets interesse for den opvoksende ungdom.

Det er studiefondens opgave at støtte unge mænd og kvinder, der søger 
videre uddannelse af faglig karakter, eller som skal fuldføre deres akade
miske studier. Denne støtte ydes fortrinsvis som rentefrie lån, der først skal 
tilbagebetales, når de pågældende har fuldført studiet eller uddannelsen 
og er kommet i vej.

Meddelelse om uddeling fra fonden bekendtgøres gennem annoncer i 
dagspressen i første halvdel af januar måned. Ansøgningsskemaer kan rekvi
reres fra fondens kontor, Dron. Olgasvej 61, København F., i tiden fra 15. 
til 31. januar, og skemaerne skal være tilbagesendt inden 1. marts.

Fonden er underlagt en bestyrelse på seks medlemmer, der vælges af 
bryggeriet Stjernens bestyrelse, således at videnskaben, fagbevægelsen, den 
praktisk arbejdende ungdom og den studerende ungdom er repræsenteret

Professor, dr. med. Erik Husfeldt er formand for fondens bestyrelse, hvis 
øvrige medlemmer er formand Eiler Jensen, direktør Peder Nørgaard, 
næstformand Einar Nielsen, cand. polit. Robert Pedersen og forbundsfor
mand Børge Jensen.

Studiefondens bestyrelse træffer på møde i april—maj måned afgørelse 
blandt de foreliggende ansøgninger om fordelingen af fondens midler. 
Siden fondens første uddeling i 1949, hvortil der af bryggeriet Stjernen 
blev bevilget 50.000 kr., har bryggeriet hvert år siden bevilget et beløb til 
studiefonden, som nu har en grundkapital på 295.000 kr. De tilbagebetalte 
lån bliver uddelt påny, og med uddelingen i 1955 har studiefonden uddelt 
midler til et samlet beløb af V2 million kroner.

Adr.: Dronning Olgasvej 61, København F.

CARLSBERGS MINDELEGAT FOR BRYGGER 
J. C. JACOBSEN 

oprettet af Garlsbergfondet

Carlsbergs Mindelegat for Brygger J. C. Jacobsen er stiftet af Carlsberg- 
fondet den 1. oktober 1938 på 50-årsdagen for fondets overtagelse af J. C. 
Jacobsens bryggeri: Gamle Carlsberg.
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Det var Carlsbergfondets ønske i erkendelse af den betydning, som stif
terens testamentariske gave og Carlsbergfondets deraf følgende forbindelse 
med erhvervslivet har haft, på denne dag at hædre stifterens minde ved at 
knytte hans navn til et legat, der i tilslutning til Carlsbergfondets virksom
hed for dansk videnskab kunne tjene samfundet på det praktiske livs om
råde, indenfor hvilket J. C. Jacobsen selv havde ydet så stor en indsats.

Mindelegatets fundats siger i overensstemmelse med Carlsbergfondets 
tanke for legatets oprettelse, at »Legatet skal virke til Støtte for samfunds
gavnlige Formaal paa det praktiske Livs Omraade, særlig saadanne som har 
Tilknytning til Videnskabens Arbejde«.

Legatets grundkapital var oprindelig 1 mill, kroner, men er ved senere 
lejligheder udvidet til 4 mill, kroner.

Legatet har i de første 16 år af sit virke uddelt ialt ca. 1.600.000 kroner, 
blandt andet til følgende formål:

Støtte til organisationer indenfor dansk erhvervsliv, herunder de til 
bryggeriindustrien nært knyttede brancher: Hotel- og restaurations
erhvervet, købmandsstanden samt marketenderne, landbrug, herunder 
frugtavl og jordbrugsforskning i videste forstand, kolonihavebevægelsen 
og biavlere, håndværk og fiskeri. En betydelig del af de herunder fore
tagne bevillinger er ydet til støtte af købmandsstandens organisationsliv, 
studierejser og kurser, blandt andet skal her anføres de to særlige fonds 
på 50.000 kroner hver, oprettet dels for De samvirkende Købmandsfor
eninger i Danmark til fremme af kursus- og oplysningsarbejdet overfor 
købmændene og medhjælperne samt uddannelse af konsulenter og in
struktører, dels for De danske Handelsforeningers Fællesorganisation til 
fremme af oplysnings- og organisationsarbejdet indenfor Fællesorganisa
tionen.

Rejsestipendier til journalister, skuespillere, malere og billedhuggere.
Musiklivet.
Større bidrag til Radiosymfoniorkestérets og Den kgl. Ballets og Det 

kgl. Opera-kapels rejser af repræsentativ betydning for landet.
Husmoderorganisationerne, husholdningslærerinder og økonomaer, 

Sygeplejeraadet og sygeplejerskerne.
Rejsestipendier til yngre videnskabsmænd, studerende ungdom og læ

ger.
Sporten samt
kulturel, belærende virksomhed blandt ungdommen.

Med Carlsbergs Mindelegats indsats ydes der et væsentligt supplement
til den store gerning, der varetages af Carlsbergfondet og Ny Carlsbergfon- 
det indenfor de for disse fonds givne rammer blandt andet på en række
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områder, hvor Carlsberg Bryggeriernes stiftere, J. C. Jacobsen og Carl Ja
cobsen, personlig gjorde en betydelig indsats i deres tid.

Carlsbergs Mindelegats bestyrelse består for tiden af: direktør K. Skat- 
Rørdam, formand, højesteretssagfører K. Steglich-Petersen og professor, dr. 
jur. Stig Iuul.

Legatets sekretær: Kontorchef J. L. Dahlerup.
Adr.: Vesterfælledvej 100, København V.

DANSK ESSO FOND

Stiftet 1936 af Det Danske Petroleums Aktieselskab under navnet 
D.D.P.A. Fondet. Fondet skal virke til støtte og fremme af samfundsgavn
lige formål, både af national, social, videnskabelig, erhvervsmæssig og hu
man karakter.

Fondets kapital udgjorde ved udgangen af 1954 kr. 960.000, og siden 
fondets stiftelse er ialt uddelt kr. 708.695.

I 1952 ændredes navnet fra D.D.P.A. Fondet til Dansk Esso Fond.
Fondets bestyrelse er den til enhver tid værende bestyrelse for Dansk 

Esso A/S.

Adr.: Sankt Annæ Plads 13, København K.

OTTO MØNSTED FOND
Fondens hovedformål er at bidrage til udvikling af Danmarks handel og 

industri, og de til uddeling kommende midler skal bl. a. anvendes til hjælp 
til uddannelse af velbegavede og uformuende unge handelsmand . . ., idet 
der så vidt muligt holdes øje med, at legatnyderne er flittige og arbejds- 
somme, således at yderligere støtte bortfalder, hvis disse forudsætninger for 
hjælpen ikke fyldestgøres.

Andragender om tilskud af fondens midler må udfærdiges på blanketter, 
som udleveres i fondens sekretariat, Otto Mønsteds Gade 7, kontortid 11—12. 
Ansøgningsfristen udløber den 1. marts.

TUBORGFONDET
oprettet af Aktieselskabet De forenede Bryggerier.

Tuborgfondet er stiftet den 9. februar 1931 med det hovedformål at 
virke til fremme af samfundsgavnlige formål, navnlig til støtte af erhvervs
livet.
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Siden starten har Tuborgfondet hvert år på Tuborgs fødselsdag den 13. 
maj foretaget uddeling af legater, og efter at uddelingen den 13. maj i år 
har fundet sted, havde Tuborgfondet ialt uddelt kr. 4.733.641,37, fordelt 
med ca. kr. 4.250.000,00 til erhvervsmæssige formål samt videnskabelige og 
andre kulturelle formål med særlig tilknytning til erhvervslivet, og ca. kr. 
500.000,00 til sociale og andre samfundsgavnlige formål.

Det oplyses, at af det under den store gruppe nævnte beløb er ikke uvæ
sentlige beløb ydet til støtte af købmandsstandens kurser og studierejser.

Tuborgfondets kapital var ved det sidst afsluttede regnskabsår pr. 31. 
december 1954 kr. 6.155.350,00.

Tuborgfondets bestyrelse består for tiden af:

direktør J. A. Kørbing — formand,
professor, dr. juris O. A. Borum — næstformand,
direktør Einar Dessau,
direktør Herbert Jerichow, 
civilingeniør Per Kampmann, 
direktør Leif Koefoed, 
overretssagfører Niels Olesen og 
direktør Erik Reinhard.

Adr.: H. C. Andersens Boulevard 22, København V.
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DANM ARKS A K T IV E  HANDELSREJSENDE, 
FÆ LLESREPRÆ SENTATIO NEN FOR DANSKE HAN- 

DELSREJSENDE- OG HANDELSREPRÆ SENTANT
FO R ENING ER

Organisationen er stiftet den 29. maj 1910. Det er en landsorganisation 
til varetagelse af handelsrejsendes erhvervsinteresser. Organisationen har 
som medlemmer dels personlige og dels foreninger. I erhvervsorganisatio
nen Danmarks aktive Handelsrejsende optages personlige medlemmer fra 
hele landet, og der er oprettet afdelinger i 12 forskellige byer. Under Fæl
lesrepræsentationen for danske Handelsrejsende- og Handelsrepræsentant
foreninger optages foreninger. Efternævnte foreninger er medlemmer:

Aalborg Handelsrejsendeforening.
Aarhus Handelsrejsendeforening.
Aarhus Repræsentantforening.
Dansk Handelsrejsende Klub, Sønderjydsk Handelsrejsendeforening af

15/11 1941, Haderslev.
Foreningen af danske Handelsrejsende, stiftet 1866, København.
Esbjerg Handelsrejsendeforening.
Foreningen af Handelsrepræsentanter i Aabenraa.
Foreningen af Handelsrejsende og Repræsentanter i Lolland Falster Stift. 
Foreningen for Repræsentanter og Handelsrejsende i Svendborg Amt. 
Foreningen for Repræsentanter i Sønderborg.
Foreningen af Møbelrejsende i Provinsen.
Foreningen af Skotøjsrepræsentanter, København.
Fredericia Handelsrejsendeforening.
Fyens Stifts Handelsrejsendeforening.
Handelsrejsendeforeningen af 1886, København.
Handelsrejsende 8c Repræsentantforeningen af 1887, København. 
Handelsrejsende 8c Repræsentantforeningen for Nordre Birk.
Holstebro Handelsrejsendeforening.
Holbæk Amts Handelsrejsendeforening.
Jydsk Handelsrejsendeforening, Domicil Horsens.
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Midtjydsk Handelsrejsendeforening, Silkeborg.
Randers Handelsrejsendeforening.
Sorø Amts Handelsrejsendeforening.
Viborg Handelsrejsendeforening.
Østifternes Handelsrejsendeforening af 1907, stiftet 27. marts.

Ingen tilsluttet forening kan på egen hånd henvende sig til offentlighe
den, autoriteter eller institutioner om forhold, der falder ind under 
D.A.H.-F.R.s virksomhed, men skal sende sådanne til behandling gennem 
organisationen. løvrigt er tilsluttede foreninger suveræne og har egne be
styrelser. Hver forening betaler kontingent til hovedorganisationen. Dette 
fastsættes på årlige landsrådsmøder, hvor tilsluttede foreninger har pligt 
til at lade sig repræsentere.

De under Danmarks aktive Handelsrejsende oprettede afdelinger har 
som særligt formål at samle medlemmer til møder om erhvervsmæssige og 
faglige spørgsmål. Afdelingerne ledes hver især af en bestyrelse på 5 med
lemmer, der vælges af afdelingernes generalforsamlinger. Afdelingernes 
udgifter bestrides fra hovedkontoret.

Organisationens øverste myndighed er landsrådet, der indkaldes til møde 
een gang hvert år. Landsrådets medlemmer vælges af afdelingerne og for
eningerne efter nærmere i vedtægterne angivne regler. Landsrådet vælger 
hovedbestyrelsen, der består af 7 medlemmer. Formand, kasserer og sekretær 
danner en direktion, der varetager organisationens ledelse. To af direktio
nens medlemmer i forening tegner organisationen. Hovedbestyrelsens med
lemmer skal være aktive, ansatte handelsrejsende eller handelsrepræsentan
ter. Den behandler alle indkomne sager og problemer af afgørende betyd
ning for erhvervet, og den kan skriftligt forelægge disse for landsrådet.

Organisationens hovedkontor ledes af en kontorchef, under hvem alle 
almindelige, løbende forretninger er henlagte.

Danmarks aktive Handelsrejsende, Fællesrepræsentationen for danske 
Handelsrejsende- og Handelsrepræsentantforeninger er tilsluttet Nordisk 
Handelsrejsendeunion, stiftet i København 7.-8. december 1946.

Siden 1933 har organisationen haft eget engageringskontor. Dette arbej
der nu sammen med Engageringskontoret for Handel og Industri. Engage
ringskontoret kan benyttes af principaler, der beskæftiger rejsende, samt 
af alle medlemmer af Danmarks aktive Handelsrejsende. Det arbejder for 
tiden uden vederlag af nogen art.

1931 vedtoges et forslag om oprettelse af gratis retshjælp og siden har 
været ført en række retssager til gavn for medlemmerne og for erhvervet. 
Som brancheforening arbejder organisationen sammen med Grosserer-So-
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cietetet, hvad responsavirksomhed angår. I de senere år er responsavirksom- 
heden udvidet til også at omfatte responsa til sagførere og oplysninger til 
medlemmer og firmaer m. m. Responsa- og oplysningsarbejdet, der er i 
rivende udvikling, har bevirket, at adskillige uoverensstemmelser mellem 
principaler på den ene side og handelsrejsende og repræsentanter på den 
anden, er bievne bilagte på en for alle parter tilfredsstillende måde. I en 
enkelt branche er aftalt overenskomst om voldgift i tilfælde af tvistigheder.

Organisationen hylder det frie købmandsprincip og de frie aftaler. I sin 
virksomhed søger den at udbrede størst muligt kendskab til sælgergernin
gens betydning som et formidlende led mellem butikshandel—grossist og 
industri.

Organisationen er ejer og udgiver af Handelsrejsendebladet med redak
tion Rådhusstræde 17, København K. Handelsrejsendebladet er obligatorisk 
medlemsblad for personlige medlemmer, og foreningerne kan tegne abon
nement på det. Bladet udkommer hver 14. dag.

Organisationens kendetegn er en hvid Merkur-fod, anbragt over bogsta
verne D.a.H./F.R. på sort bund. Kendetegnet påmonteres handelsrejsendes 
og handelsrepræsentanters automobiler.

Danmarks aktive Handelsrejsendes, Fællesrepræsentationens hovedbesty
relse består for tiden af handelsrejsende Aage Grønvold (formand), handels
rejsende Carl Christiansen, København (sekretær), handelsrejsende Aksel 
Larsen, Virum (kasserer), handelsrejsende Carlo Olin, Odense (næstfor
mand), hovedrepræsentant Kai Brødsgaard, Bramdrupdam, Kolding, han
delsrejsende Holger Nørgaard, Viborg, og handelsrejsende A. Thibert An
dersen, Randers.

Kontorets daglige ledelse forestås af kontorchef Jørgen Hansen. Redak
tør af Handelsrejsendebladet er Erik Frandsen. Juridiske rådgivere: lands
retssagfører Erik Pontoppidan, København, landsretssagfører Erik Høgsbro, 
Odense, landsretssagfører Holger E. Nielsen, Aarhus, landsretssagfører Hans 
M. Ejlersen, Viborg og landsretssagfører Axel Stoustrup, Aalborg.

Adr.: Rådhusstræde 17, København K.

DANSKE KU LIM P O R TØ R ER S 
FÆLLESREPRÆ SENTATION

Danske Kulimportørers Fællesrepræsentation blev oprettet den 15. marts 
1940 med det formål at samle de forskellige fraktioner indenfor dansk kul
handel for at søge landets tilførsler af brændsel sikret, føre forhandlinger 
med myndighederne og iøvrigt varetage branchens tarv. — Fællesrepræsen-
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tationen omfatter 11 fraktioner, d. v. s. foreninger eller sammenslutninger 
af kul- og koksimportører med ialt ca. 200 medlemmer.

Under og de første år efter krigen har fællesrepræsentationen i sam
arbejde med myndighederne fordelt det til rådighed stående udenlandske 
brændsel blandt handelsimportørerne, ligesom den i perioder med pris
ordninger efter krigen har forestået de i forbindelse hermed nødvendige 
udligningsordninger. — Fællesrepræsentationen ledes af en direktør og et 
arbejdsudvalg. Direktøren er medlem af Statens Kulfordelingsudvalg under 
Direktoratet for Vareforsyning, af CECA-udvalget under Handelsministe
riet og af den danske delegation ved kul-komiteerne i O.E.E.C., Paris, og 
E.C.E. Genève.

Adr.: Rådhuspladsen 59, København V.

DEN DANSKE HANDELSSTANDS 
FÆ LLESREPRÆ SENTATION

Denne organisation sikrer og formidler internt samvirke mellem Grosse
rer-Societetet og provinsens handelstands centralforeninger (Provinshan
delskammeret).

Der er et repræsentantskab på 50 medlemmer,men dette repræsentant
skab har i den sidste snes år ikke været indkaldt, dets forretningsudvalg, 
der består af 9 medlemmer, er tilstrækkeligt til at formidle samarbejdet.

Forretningsudvalget indkaldes, når formanden (formanden for Grosserer- 
Societetets Komite) anser det for fornødent eller 5 forretningsudvalgsmed
lemmer begærer det.

Oprindelig var Den danske Handelsstands Fællesrepræsentation tænkt 
som et udadtil optrædende organ, der kunne tilkendegive handelsstandens 
synspunkter overfor regering ,rigsdag og offentlighed. Dette skete i de første 
50 år ved afholdelse af såkaldte handelsmøder, men kun 13 gange, og i den 
sidste snes år har fællesrepræsentationen ikke fungeret udadtil. Den er nu 
kun et internt organ for samvirke mellem de tilsluttede handels-hovedorga
nisationer, således at forstå, at disses virksomhed søges koordineret gennem 
fællesrepræsentationen.

Adr.: Børsen, København K.

DE DANSKE HANDELSFORENINGERS 
FÆ LLESORGANISATION

De danske Handelsforeningers Fællesorganisation er stiftet den 14. no
vember 1890 og består af 44 brancheforeninger omfattende alle brancher 
med undtagelse af kolonial og tekstil.
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Medlemstallet andrager 21.795 aktive handlende. Hertil kommer, at der 
er etableret et tilslutningsforhold med Centralorganisationen for Storkø
benhavns lokale Handelsforeninger, der omfatter 20 lokale handelsforenin
ger med ialt 6.710 medlemmer.

Det er fællesorganisationens opgave at virke for de butikshandlendes in
teresser. Gennem samarbejde afgives samlede besvarelser og fælles indstil
linger til lovgivningsmagten og alle myndigheder i samtlige spørgsmål, der 
er af betydning for den danske handelsstand.

Fællesorganisationen afgiver responsa i næringsretlige sager.
Fællesorganisationen er af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart 

bemyndiget til at begære forfølgning af overtrædelser af lov om uretmæssig 
konkurrence og varebetegnelse samt af samme ministerium godkendt til 
afgivelse af erklæringer i næringsretlige forhold i henhold til næringsloven 
af 28. april 1931.

Organisationen ser det endvidere som sin opgave overfor forbrugerne at 
skabe good-will om butikshandelen gennem saglig og orienterende oplys
ning ved pjecer, radioforedrag og aktuelle meddelelser til fag- og dags
pressen.

Fællesorganisationen er tilsluttet »Butikshandelens Fællesråd«.
Fællesorganisationen har en fast repræsentant i handelsministeriets næ

ringslovsudvalg, indstillingsret til justitsministeriet vedrørende udpegnin
gen af handelskyndige tillidsmænd i henhold til lov om tvangsakkord uden
for konkurs. Organisationen udpeger endvidere medlemmer til vestre og 
østre landsret, til boligretterne, til sø- og handelsretten samt til landsskatte
retten, samt har repræsentanter i en række offentlige udvalg, råd, nævn og 
kommissioner.

De danske Handelsforeningers Fællesorganisation^ ledelse består af dens 
hovedbestyrelse og dens komite. Dens juridiske konsulent er overretssag
fører, dr. jur. O. K. Magnussen.

Organisationen ejer og udgiver bladet »Danmarks Handels Tidende« 
under ledelse af redaktør Anders Rasmussen.

Adr.: Trommesalen 4, København V.

DE SAMV. KØ BM ANDSFO REN IN G ER I D A N M A R K
De samvirkende Købmandsforeninger i Danmark er stiftet den 8. sep

tember som et forbund af nedenstående fire central-organisationer:
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Central-Organisationen af Købmandforeninger i Jylland med 62 lokal
foreninger,

Central-Organisationen af Købmandsforeninger øst for Storebælt med 42 
lokalforeninger.

Central-Organisationen af Købmandsforeninger i Fyns Stift med 19 lo
kalforeninger og

Central-Organisationen af Købmandsforeninger for København og Om
egn med to lokalforeninger.

Disse fire C.O.er er D.S.K.s eneste medlemmer, og de er suveræne. De 
har ingen pligt til at rette sig efter vedtagelser i D.S.K., som derfor må 
søge at tilvejebringe enighed om, hvad der skal foretages. C.o.’erne har 
egne bestyrelser, og disse har specialudvalg. De har egen økonomi og ved
tager kontingent til D.S.K., som får indbetalinger fra de fire C.O.-kasserere.

C.O.ernes øverste myndighed er repræsentantskaberne, der vælges af lo
kalforeningerne i forhold til deres medlemstal. Der afholdes et årligt re
præsentantskabsmøde i hver C.O., og hvert 10. år afholdes disse repræsen
tantskabsmøder samlet i forbindelse med en kongres i D.S.K.

De tre C.O.er i provinsen samt Frederiksberg Købmandsforening ud
giver »Dansk Handelsblad« som obligatorisk medlemsblad. Desuden ud
giver enkelte lokalforeninger mindre medlemsblade.

C. O.erne ledes af en hovedbestyrelse på 14 medlemmer. Til hovedbe
styrelsen vælger bestyrelserne for de tre C.O.er på øerne hver tre medlem
mer og C.O. i Jylland fire, hvoraf det ene er specielt sønderjydsk. Der 
tages intet hensyn til medlemstal i C.O.erne. Hovedbestyrelsen vælger for 
et år ad gangen af sin midte en formand, en næstformand og en hoved
kasserer. Den C.O., fra hvilken formanden udgår, vælger et ekstraordinært 
medlem af hovedbestyrelsen.

Hovedorganisationens daglige administration varetages af en direktør og 
et af hovedbestyrelsen nedsat forretningsudvalg, bestående af en i hoved
bestyrelsen siddende repræsentant for hver af C.O.erne — som regel for- 
mændene — samt et grovvarekyndigt hovedbestyrelsesmedlem. Direktøren 
og forretningsudvalget kan henvise en sag til forberedende behandling i 
en række specialudvalg, hvis medlemmer udpeges af C.O.ernes bestyrelser.

D. S.K. er medlem af Nordisk Købmandskomite, der oprettedes 23. ok
tober 1910, og som omfatter købmandsorganisationerne i Danmark, Sve
rige, Norge og Finland. Endvidere er D.S.K. medlem af L’Union interna
tionale des organisations de détaillant de la branche alimentaires.

I Danmark er D.S.K. medlem af Butikshandelens Fællesråd, der stiftedes 
i 1954, og som yderliger omfatter Dansk Textil Union og De danske Han-
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delsforeningers Fællesorganisation. Dette råd består af to repræsentanter 
for hver organisation, og det træder i funktion, når alle tre hovedorganisa
tioner er enige derom.

D.S.K. varetager købmændenes interesser overfor det offentlige ved af
givelse af bemærkninger til lovforslag og ved forhandlinger med kommu
nale og administrative myndigheder. Ved lovenes administration gør D.S.K. 
sin indflydelse gældende, idet organisationen har påtaleret i konkurrence
lovsager, høringsret i sager vedrørende næringslovens bestemmelser og af
giver responsa i retssager, indstiller handelskyndige meddommere ved 
landsretter, boligretter m. v.

D.S.K.s samvirkefond finansierer retssager af principiel interesse for køb
mænd.

D.S.K. er repræsenteret i mere end 50 permanente kommissioner, nævn 
og råd og har herigennem muligheden for direkte at påvirke udviklingen 
og de vilkår, hvorunder købmændene skal arbejde. De vigtigste af disse 
repræsentationer er: Monopolrådet, vareforsyningsrådet, lærlingerådet, de 
faglige udvalg for butikshandelen, handelsskolerådet, næringslovskommis
sionen, landsskatteretten, udvalget vedrørende skattemæssige afskrivninger 
m. v., udvalget vedrørende handel med foder- og gødningsstoffer, handels
ministeriets produktivitetsudvalg, handelsministeriets udvalg vedrørende 
Marshall-lån til butikshandelen og arbejdsrådet.

D.S.K. driver en omfattende konsulentvirksomhed, der beskæftiger spe
cialuddannede butikskonsulenter, arkitekter og regnskabsfolk. Konsulen
terne arbejder i direkte kontakt med købmændene ude i forretningerne. 
Gennem praktiske forsøg og studier i udlandet er lagt grundlaget for en 
standardisering af købmandsinventaret, og på basis heraf gennemføres mo
derniseringer med fuld hensyntagen til den enkelte købmands individuelle 
forhold.

Gennem normtalberegninger stiller D.S.K. hvert år et bedømmelsesma
teriale til rådighed for hele medlemskredsen. Normtalafdelingen bearbej
der hvert år regnskaber fra ca. 800 købmænd, således at man dels får gen
nemsnitstal for hele landet, dels specialtal, der gør det muligt for den en
kelte købmand at sammenholde egne driftsresultater og de væsentligste 
poster i dette med tilsvarende forretningers gennemsnitstal.

I 1955 etablerede D.S.K. de første erfa-grupper, hvori en begrænset kreds 
af købmænd med ensartede forretninger mødes med mellemrum og disku
terer praktiske problemer af fælles interesse.

D.S.K. stiller standardiserede og let overskuelige regnskabssystemer til 
rådighed for medlemmerne, og 60 revisorer landet over samarbejder med 
lokalforeningerne i regnskabsspørgsmål.
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Siden 1952 har D.S.K. drevet et institut for markedsundersøgelser af mær
kevareomsætninger under navnet »Købmands-Index«.

Hver sommer arrangerer D. S. K. kursus for yngre købmænd og med
hjælpere, der deltager i en række diskussioner med konsulenterne og eks
perter på forskellige områder og aflægger besøg i en række virksomheder.

Hovedorganisationen har også beskæftiget sig med købmændenes finan
sierings- og etableringsproblemer og har i slutningen af 1955 etableret et 
købmændenes finansierings-institut, som yder bankgaranti for lån til mo
derniseringer, nyetableringer eller forretningsovertagelser.

I 1951 startede D.S.K. en fællesavertering for alle landets købmænd un
der slogan’et »Den frie købmand — er værd at gæste«.

D.S.K.s hovedbestyrelse kan tildele særligt fortjente personer indenfor 
handelen et hæderstegn i guld efter indstilling fra en af central-organisa
tionerne.

Historisk oversigt: Den 25. september 1900 stiftedes i København De
tailhandler-Societetet, der var tænkt som en landsorganisation. Købmand 
I. G. Schjær fra Vesterbro Handelsforening, der var sjælen i foretagendet, 
blev næstformand og formand fra 1905. Den 29. september 1901 stiftedes 
Central-Organisationen af Detailhandlerforeninger i Jylland med købmand 
V. V. Aagaard, Århus, som formand. Den 7. marts 1905 stiftedes Central- 
Organisationen af Detailhandlerforeninger i Fyens Stift med købmand H. 
P. Mortensen, Nyborg, som formand. I 1913 ændrede Detailhandler-Socie
tetet sit navn til Central-Organisationen af Detailhandlerforeninger paa 
Øerne øst for Storebælt. Den 8. september 1907 oprettede de tre Central- 
Organisationer ved et fællesmøde i Nyborg De samvirkende Detailhandler
foreninger i Danmark.

I 1911 overdrog C.O. Jylland sit blad »Jydsk Handelsblad« til alle tre 
centralorganisationer som fælleseje, og bladets navn ændredes til »Dansk 
Handelsblad«. Det var en økonomisk værdifuld foræring fra den jydske 
C.O., kun med den statutmæssige klausul, at bladets domicil skal være 
Århus.

På D.S.K.s kongres i København den 18. august 1919 besluttedes det at 
ændre betegnelsen »detailhandlerforeninger« til »købmandsforeninger«.

I 1923 deltes Central-Organisationen paa Øerne øst for Storebælt i Cen
tral-Organisationen for København og Omegn og Central-Organisationen 
øst for Storebælt. I 1930 udtrådte C.O. København af D.S.K. og tilsluttede 
sig De københavnske Handelsforeningers Fællesorganisation i den hensigt 
at få de to store butikshandelsorganisationer sluttet sammen. Dette lykke
des, forsåvidt som Fællesrepræsentationen i 1932 indtrådte i D.S.K., fore
løbig med en delegation på fire medlemmer i hovedbestyrelsen, men sam-
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arbejdet ophørte igen i 1932. Fællesrepræsentationen omdannedes derefter 
til De danske Handelsforeningers Fællesorganisation (se denne).

I 1948 lykkedes det D.S.K. at få hovedstaden med igen. Københavns 
Købmandsforening og Frederiksberg Købmandsforening udmeldte sig af 
De danske Handelsforeningers Fællesorganisation, dannede Central-Orga
nisationen af Købmandsforeninger i København og Omegn, og denne ind
trådte fra 11. januar 1948 i D.S.K.

D.S.K. har haft følgende formæd: 1907—1912 Wilkens Hjort, Nyborg, 
1912—1914 Carl Laursen, Århus, 1914—1934 I. G. Schjær, København, 
1934—1941 A. S. H. Jeppesen, Helsingør, 1941—1953 Chr. H. Olesen, Aal
borg, og fra 1953 I. P. Jensen, Rungsted Kyst.

Adr.: Rådhuspladsen 16, København V.

GROSSERER-SOCIETETET 
OG GROSSERER-SOCIETETETS K O M IT E

Lige siden Christian IV i 1623—24 byggede Børsen — der for ca. 100 år 
siden købtes af Grosserer-Societetet — har københavnske groshandlere haft 
mødested dér for at gøre forretning og drøfte fælles anliggender, men det 
var Christian VI, der ved Commerce forordningen af 4. august 1742 skabte 
grundlaget for det nuværende Grosserer-Societet. De såkaldte indskrevne 
groshandlere skulle vælge en formand og to ældste, og det var kongens hen
sigt dermed både at fremme handelen og skabe et organ, som såvel engros
handelen som autoriteterne kunne holde sig til.

Ved kgl. plakat af 1818 bestemtes, at alle indehavere af grossererborger
skab i København skulle være medlem af Grosserer-Societetet, en bestem
melse, der er optaget i næringsloven både i 1857 og 1931. I den sidste 
næringslov fastsattes, at det årlige kontingent, for tiden 135 kr., skal god
kendes af handelsministeriet. — Societetet har ca. 7.500 medlemmer.

Oprindelig lededes groshandelen som nævnt af et formandsskab, men 
ved kgl. anordning af 23. april 1817 oprettedes Grosserer-Societetets Komité, 
først med 13 medlemmer, siden 1914 med 17. Komiteen vælges på Grosserer- 
Societetets generalforsamling, 5 medlemmer hvert år.

Komiteen ledes af en formand og 4 næstformænd, der tilsammen danner 
præsidiet, som komiteen vælger på det første møde efter generalforsamlin
gen Komiteens formand er også ex officio formand for repræsentantskabet, 
der oprettedes i 1931, og som danner et led mellem komiteen og societetets 
medlemmer. Repræsentantskabet vælges med en fjerdedel hvert år af socie
tetets generalforsamling.
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Komiteens formand er — valgt 1954 — direktør, cand. polit. C. V. Jerner t. 
Komiteens generalsekretær er landsretssagfører B. Høeg-Guldberg.

Komiteen er det lovfæstede organ, der skal varetage de forskellige plig
ter, som oprindelig påhvilede societetet, og som er fastlagt i societetets ved
tægter og i love og forskrifter. Komiteen skal således afgive betænkninger og 
responsa, deltage i valg af medlemmer til Sø- og Handelsretten, vælge med
lemmer til fondsbørsens bestyrelse, fastsætte børsordenen, bestyre børsbyg 
ningen og societetets midler m. v. og i det hele varetage den københavnske 
grossererstands interesser.

I tilslutning hertil følger Grosserer-Societetets Komite det lovgivende ar
bejde både med hensyn til nye lovforslag og revision af gældende love og 
hævder overfor regering og folketing engroshandelens synspunkter, når det 
drejer sig om lovgivning, der er af kommerciel betydning. — Grosserer- 
Societetets Komite er i stadig og nøje forbindelse med ministerierne og en 
række andre offentlige autoriteter og fremsætter udtalelser overfor disse 
ikke blot om lignende forhold som de nævnte, men også om en række 
spørgsmål af administrativ karakter. — Grosserer-Societetets Komite’s med
lemmer er tillige som medlemmer af en række offentlige udvalg, kommis
sioner etc. talsmænd for handelsstanden. Komiteen deltager også i arbejdet 
i forskellige fællesudvalg o. 1. sammen med andre erhvervs hovedorganisa
tioner.

Komiteen arbejder for en stor del gennem stående udvalg — ca. 30 —, der 
forbereder sagerne for komiteen. — Præsidiet har normalt møde hver tirs
dag, komiteen normalt hver torsdag, udvalgene efter, hvor mange sager, 
der foreligger og hvor hurtigt der skal træffes afgørelse; flere udvalg har 
faste ugentlige møder. Repræsentantskabet har møde 4—5 gange om året.

Blandt Grosserer-Societetets medlemmer — undertiden også med med
lemmer udenfor København — er der oprettet en talrig række faglige sam
menslutninger, de såkaldte brancheforeninger, der hver repræsenterer sin 
særlige varebranche, og med hvilke komiteen samarbejder i spørgsmål ved
rørende de pågældende brancher.

Grosserer-Societetets Komite vælger årlig medlemmerne til en række af 
komiteen på Københavns Børs oprettede bedømmelses- og voldgifts-udvalg 
for særlige brancher, bl. a. for korn og foderstoffer, frø, kaffe, jern og me
taller, kolonialvarer, smør og mel, ligesom den har oprettet en »almindelig 
bedømmelses- og voldgiftsret på Københavns Børs«. — i forbindelse med 
disse udvalg har Grosserer-Societetets Komite ladet udfærdige blanketter 
til slutsedler for handelen i disse brancher. Komiteen træffer, når et firma 
ikke opfylder en kendelse afsagt af et af disse udvalg i henhold til slut-
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seddelens bestemmelser, afgørelse med hensyn til eventuelt opslag af det 
pågældende firmas navn på den såkaldte »sorte tavle« i Børssalen.

Grosserer-Societetets Komite udsender med visse mellemrum Komiteens 
responsa; der foreligger 4 samlinger for årene 1874—1952.

Ved nytårstid udgiver komiteen en økonomisk årsoversigt, Verdensmar
kedet og Danmark (og et resumé på engelsk) og i juni sin egentlige års
beretning: Handelsberetningen. Komiteen udsender ved given lejlighed for
skellige oplysende pjecer og foredrag m. v. — Siden 1947 har komiteen 
normalt hver fredag udsendt meddelelser på de såkaldte »Komite-sider«, i 
dagbladet Børsen, der på de pågældende dage udsendes til alle societetets 
medlemmer. Af de pågældende sider udgives et særtryk »Komiteens med
delelser«, på hvilket der kan tegnes abonnement.

Komiteens sekretariat, der ledes af generalsekretæren, er delt i forskellige 
afdelinger, en juridisk-administrativ afdeling, en handelspolitisk afdeling, 
en eksportafdeling, en importafdeling, pressesekretariatet og børskontoret.

Adr.: Børsen, København K.

HANDELS- OG KONTORFUNKTIONÆ RERNES 
FORBUND I D A N M A R K

Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark — populært HK 
— er handels- og kontorfunktionærernes faglige organisation. Forbundet er 
stiftet den 23. september 1900 og har afdelinger i 81 byer.

HK optager som medlemmer alle kategorier af handels- og kontorfunk
tionærer samt handels- og kontorlærlinge.

Det er forbundets formål at højne handels- og kontorfunktionærernes 
økonomiske og sociale niveau og i øvrigt at søge tilvejebragt bedre forhold 
i alle retninger for handels- og kontorfagets udøvere. Dette søges bl. a. nået 
gennem oprettelse af kollektive overenskomster om løn- og arbejdsforhold 
m. v., ligesom forbundet ser det som sin opgave at arbejde for en forbed
ring af de love, handels- og kontorfunktionærerne er omfattet af.

Af forbundets historie fremgår det da også, at det første mål, forbundet 
søgte at løse, var indførelse af hel-søndagslukning i butikkerne, hvilket gen
nemførtes ved helligdagsloven af 22. april 1904. Det vil føre for vidt her 
at gå i detailler med forbundets videre arbejde for en afkortelse af arbejds
tiden i butikkerne med 7-lukning om aftenen, senere 6-lukning og frem til 
de nugældende lukketider med week-end.
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Efter at arbejdsløshedsrisikoen var blevet et spørgsmål, som også handels- 
og kontorfunktionærerne måtte regne med, oprettedes i 1908 en arbejds
løshedskasse, og denne fik statsanerkendelse i 1915.

Det egentlige arbejde for en forbedring af løn- og arbejdsforhold havde 
forbundet i de første år af sin eksistens ikke kræfter til at løfte, men i 1916 
gennemførtes den første lønoverenskomst. Dette arbejde er op gennem 
årene blevet videreført, og forbundet har nu overenskomster med alle 
handels- og kontorfagets arbejdsgiverorganisationer, og over 6.000 firmaer 
og institutioner er i dag direkte omfattet af overenskomst med HK.

Forbundets medlemsmæssige udvikling ses måske bedst af nedenstående 
oversigt:

1900: 700 medlemmer
1906: 797
1912: 2.370
1918: 9.456 -
1925: 11.777
1935: 23.397
1945: 48.860
1955: 72.810

Udover det løn- og arbejdsmæssige område og arbejdsløshedskassen har 
forbundet gratis retshjælp for medlemmerne, ligesom forbundet har et 
særligt ungdomsarbejde. Desuden har forbundet gratis pladsanvisning for 
sine medlemmer. Henvendelser fra principaler, der søger arbejdskraft, ret
tes til nærmeste HK-afdeling.

Endvidere driver forbundet et omfattende oplysningsarbejde for med
lemmer og tillidsmænd, og som officielt medlemsorgan udgives HK-bladet.

Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund er medlem af De samvir
kende Fagforbund i Danmark, Den nordiske Samarbejdskomité for han
dels- og kontorfunktionærer samt International Federation of Commercial, 
Clerical and Technical Employees.

Forbundet er repræsenteret i bl. a. Arbejdsrådet, Erhvervenes Skoleud
valg, Udvalget vedrørende Folkehøjskolen, Foreningen til Unge Handels- 
mænds Uddannelse, Handelshøjskolernes Tilsynsråd, Handelsskolerådet, 
Lærlingerådet, Fællesudvalget for Butikslærlinge, Fællesudvalget for Han
delslærlinge, Fællesudvalget for Kontorlærlinge, Lærlingelovskommissio
nen, Næringslovskommissionen, Låneudvalget for Detailhandelen og Han
delsministeriets Produktivitetsudvalg for Handelen.

Desuden indstiller forbundet handelskyndige medhjælperdommere til de 
lokale handelsretter, landsretterne og Sø- og Handelsretten.
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Forbundet ledes af en hovedbestyrelse på 27 medlemmer, og leder af or
ganisationen er forbundsformand Erling Dinesen.

Hovedkontor: H. C. Andersens Boulevard 43, København V.

PR O V IN S H A N D E LS K A M M E R E T
Fra gammel tid har de større provinsbyer haft købmandsgilder eller 

handelslaug. Imidlertid blev alle disse laug og de for disse bestående for
ordninger ophævet ved næringsloven af 1857. Alene laugsrettighedeme for 
Aalborg, Odense og Helsingør overlevede for en tid den frigørelse af han
delen, som loven iøvrigt førte med sig.

Af loven fremgik det endvidere, at indenrigsministeren kunne stadfæste 
vedtægter for nye frivillige foreninger af handlende. De gamle laugsmæs- 
sige obligatoriske organisationsformer blev imidlertid likviderede med næ
ringsloven, og det tog sin tid, forinden handelsstanden fandt frem til nye 
former for organisation på helt frivillig basis.

Provinsens handelsstandsforeninger er i den form, de i dag har, steds
begrænsede organisationer, hvis medlemskreds rekrutteres fra handelsstan
den i sin helhed. Nogle hviler på gammel historisk grund, idet de danner 
fortsættelsen af fortidens laug som f. eks. foreningen i Helsingør, der som 
»Kræmmer-lauget« oprettedes i 1744. Andre foreninger er dog af nyere 
dato.

I en årrække virkede foreningerne kun lokalt og stort set uden organi
sationsmæssig kontakt med andre byers købmænd. I 1877 lykkedes det at 
oprette en fælles handelsstandsforening for Lolland-Falsters købstæder, der 
senere omdannedes til centralforening for selvstændige lokale handels
standsforeninger. I 1883 dannedes Jyllands og i 1884 Sjællands central
foreninger af handelsforeninger, og i 1892 sammensluttedes de fynske han
delsforeninger i en lignende organisation.

Tanken om et videregående samarbejde lå dog nær for, og på »handels
mødet« i 1899 i København kom et forslag herom til debat. Det endelige 
forslag blev senere forelagt i Nykøbing Mors i juni 1901, hvorefter »Pro
vinshandelsforeningernes Fællesudvalg« endeligt kunne konstitueres på et 
møde i København den 7. august 1901.

Af de første vedtægter fremgår det, at »møderne lededes af de 4 for- 
mænd for centralforeningerne efter omgang 1 år ad gangen«, en ordning 
der dog viste sig vanskelig at praktisere, hvorfor konsul Cloos fungerede 
som formand i perioderne 19Ö6—1908, 1910—1914 og derefter uafbrudt fra 
1915, til han i 1932 udtrådte af ledelsen. De oprindelige vedtægter blev
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reviderede i 1917 i anledning af, at den sjællandske og den lolland-falster- 
ske centralforening i oktober 1916 blev sluttet sammen i een forening.

Fællesudvalgets virksomhed havde i de forløbne 16 år strakt sig langt 
videre end forudset i vedtægterne af 1901. Adskillige bestemmelser viste sig 
efterhånden utidssvarende, og det var derfor naturligt, at forslaget til nye 
vedtægter blev affattet på grundlag af de i tidens løb indvundne erfaringer.

En af de nye bestemmelser i lovene var, at de af centralforeningerne 
omfattede lokalforeninger ikke måtte lade sig optage i andre centrale han
delsorganisationer.

I 1918 ændredes Fællesudvalgets navn til »Provinshandelskammeret«. 
Anledningen hertil var oprettelsen af foreningsregistret og ønsket om gen
nem dette at erhverve eneret på handelsorganisationernes navnebetegnelse.

Lokalforeningerne blev opfordret til at antage navnet »handelsstands
forening«, eftersom navnet »handelsforening« ikke kunne indregistreres. I 
1919 blev centralforeningernes navne ændret i overensstemmelse hermed.

I 1940 gennemførtes en omfattende ændring af lovene for at bringe dem 
i samklang med den udvikling indenfor Provinshandelskammeret, der fak
tisk havde fundet sted, fra blot at være et eksekutivt udvalg til at fungere 
som samtlige handelsstandsforeningers talerør overfor offentligheden og 
myndighederne. Denne centralisation måtte anses for aldeles uomgængelig, 
og de nye love gav derfor udtryk for forskydningen af organisationens 
tyngdepunkt mod Provinshandelskammeret.

I lovenes første paragraffer slås der herefter fast, at varetagelse af central
foreningernes opgaver, udover de rent lokale, sker i fællesskab med de 
øvrige centralforeninger, således at den højeste myndighed i fælles anlig
gender ligger hos en enkelt forsamling, der benævnes Den Danske Provins
handelsstands Landsmøde, medens fælles anliggender iøvrigt varetages af 
Provinshandelskammeret. Landsmødet består af de tre centralforeningers 
repræsentantskaber. Oprindelig afholdtes det hvert andet år, men siden 
1946 har det fundet sted hvert år.

De nye love gav adgang for en udvidelse af Provinshandelskammerets 
medlemstal fra 6 til 9, idet det stadig er således, at forretningsudvalget for 
Den jydske Handelsstands Centralforening, formanden og næstformanden 
for Sjælland og Lolland-Falsters Handelsstands Centralforening samt for
manden for den fyenske Handelsstands Centralforening er fødte medlem
mer. Landsmødet kan herudover vælge indtil tre af Provinshandelskamme
ret foreslåede medlemmer, og af sådanne er for tiden valgt to, repræsen
terende henholdsvis kolonialgrossisterne og eksportørerne.

Ved de nye centralforenings-love blev der åbnet mulighed for, at det 
allerede bestående samarbejde med brancheforeningerne udvikledes be-
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tydeligt derigennem, at der skabtes basis for direkte tilslutning til organi
sationen. En forudsætning for tilslutning er det, at samtlige de branche
foreningsmedlemmer, der opfylder betingelserne for medlemsskab af en 
lokal handelsstandsforening, tillige er medlemmer af en sådan.

I årenes løb har Provinshandelskammerets virksomhed ændret karakter, 
idet forholdene har medført, at det, udover de mange generelle og centrale 
spørgsmål, der stadig har stået på dagsordenen, har været nødvendigt for 
sekretariatet at tage stilling til et stadigt voksende antal individuelle sager 
fra medlemmerne. Med den omfattende erhvervslovgivning og med de 
dybtgående indgreb i erhvervslivets dispositioner, er det naturligt, at or
ganisationens medlemmer i stigende omfang har haft råd og vejledning 
behov til løsning af de spørgsmål, der opstår under udøvelsen af deres virk
somhed.

En historisk gennemgang af Provinshandelskammerets virksomhed viser, 
at Kammeret i årenes løb har gjort sin indflydelse gældende i ikke ubetyde
ligt omfang på lovgivningsområdet, og herunder naturligvis først og frem
mest de love, der vedrører erhvervene. Herudover giver Provinshandels
kammeret indstillinger til Handelsministeriet om andragender om dispen
sationer fra næringslovens bestemmelser og har i henhold til konkurrence
loven påtaleret, hvor der er tvivl om lovligheden af anvendte konkurrence
metoder.

Siden 2. verdenskrigs afslutning har Provinshandelskammeret aktivt del
taget i handels- og toldforhandlinger, når hensyn til provinshandelens in
teresser har gjort det ønskeligt — ligesom Provinshandelskammeret også 
herudover har nær kontakt med administrationen både for at vejlede og 
rådgive og for at fremføre provinshandelens ønsker.

En sag, der i særlig grad har ligget Kammeret på sinde, er beskatnings
spørgsmålet og herunder særligt beskatningen af brugs- og andelsforeninger 
sammenholdt med aktieselskaberne og andre private virksomheder.

Også under folketingets behandling af de forskellige afgiftslove og told
loven søger Provinshandelskammeret at gøre sin indflydelse gældende, og 
for på bedst mulig måde at koordinere byerhvervenes interesser i skatte- og 
afgiftsspørgsmålene medvirkede Provinshandelskammeret til etableringen 
af Erhvervenes Fællesudvalg om Skattespørgsmål, der siden 1933 har haft 
som særopgave at behandle disse spørgsmål.

For provinsens erhvervsdrivende er trafik- og postforholdene af stor be
tydning; omend mange spørgsmål i denne forbindelse løses lokalt gennem 
de enkelte handelsstandsforeningers og centralforeningers initiativ, bliver 
tilbage dog en række generelle sager, der må behandles af hovedorganisa
tionen.
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Et særligt kapitel udgør havne- og brotaksterne, der gentagne gange har 
været til revision, hvilket hver gang har krævet Provinshandelskammerets 
medvirken. Ved besættelsen af vejer- og målerembeder samt mæglerembe
der påkalder myndighederne Provinshandelskammerets og de lokale han
delsstandsforeningers medvirken. Det samme er tilfældet ved meddelelsen 
af autorisationer som handels- og regnskabskyndige tillidsmænd. Oprettel
sen af handelsretter udenfor København skyldes et initiativ fra provinshan
delens side.

Et centralt spørgsmål i Provinshandelskammerets arbejde har uddannel
sen af handelens unge været. Kammeret deltager i arbejdet i Handelsskole
rådet, i Lærlingerådet og i de faglige fællesudvalg for handels- og kontor
lærlinge, men desuden følger Provinshandelskammeret og navnlig de lokale 
handelsstandsforeninger landet over arbejdet i handelsskolerne med intens 
interesse, og de fleste af disse skoler drives direkte af handelsstandsforenin
gerne. Købmændene på de forskellige pladser gør i mange tilfælde et sær
deles fortjenstfuldt arbejde ved at føre tilsyn med skolernes drift m. v.

I efterkrigsperioden har spørgsmålet om rationalisering eller arbejdsfor- 
enkling stået på dagsordenen, og Provinshandelskammeret har gennem et 
omfattende oplysningsarbejde søgt at delagtiggøre provinsens købmænd i 
de erfaringer, der er indhøstet på dette område i andre lande. I forbindelse 
hermed forestår kammeret tilrettelæggelsen af foredrag, rundbordskonfe
rencer og egentlige kurser for provinsens købmænd og deres medarbejdere.

Hertil kommer, at Provinshandelskammeret gennem udsendelse af cirku
lærer til handelsstandsforeningerne og direkte til medlemmerne søger at 
holde disse orienteret om import- og eksportspørgsmål og andre problemer, 
der er af særlig interesse for købmændene.

Siden 1946 har organisationen udsendt det trykte medlemsblad »Han
dels-Nyt«, der nu tilgår alle medlemmerne gratis en gang månedlig.

Med de øvrige hovedorganisationer her i landet har Provinshandelskam
meret et frugtbart samarbejde, der rent praktisk ofte er nedfældet i særligt 
etablerede fælleskontorer, som f. eks. Erhvervenes Oplysningsråd, Erhver
venes Indsamlingskontrol og Erhvervenes fælles Skatteudvalg.

Med de nordiske landes erhvervsorganisationer plejer Provinshandelskam
meret et mangeårigt, traditionelt samarbejde, bl. a. ved afholdelse af De 
nordiske Handelsmøder og De nordiske Grossistforbunds Centralraadsmø- 
der. Hertil kommer det videregående internationale samarbejde indenfor 
handelen, hvis tråde samles i Det internationale Handelskammer.

Siden sammenslutningen af provinsens handelsstandsforeninger fandt 
sted, har medlemstallet været i støt og stadig vækst, og omkring nytår 1955
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havde organisationen i de 80 handelsstandsforeninger, der er tilsluttet, ialt 
9.610 medlemmer, der landsdelsvis fordeler sig som følger:

Den Jydske Handelsstands Centralforening:
42 handelsstandsforeninger med 5.645 medlemmer.

Den Fyenske Handelsstands Centralforening:
9 handelsstandsforeninger med 1.578 medlemmer.

Den Sjællandsk-Lolland/Falsterske Handelsstands Centralforening:
29 handelsstandsforeninger med 2.387 medlemmer.

Adr.: Ved Stranden 2, København K.
Jyllandsafdeling: Ny Banegårdsgade 45, Århus.
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BU TIKSH AN D ELEN S FÆLLESRAAD
Indenfor butikshandelens organisationer har man i en årrække arbejdet 

på at etablere et organ, som på den samlede butikshandels vegne kunne 
optræde i fællesanliggender overfor regering og folketing, offentlige myn
digheder og lign. Et sådant organ stiftedes den 13. august 1954 af de tre 
hovedorganisationer indenfor butikshandelen, Dansk Textil Union, De 
danske Handelsforeningers Fællesorganisation og De samvirkende Køb
mandsforeninger i Danmark og fik navnet Butikshandelens Fællesraad.

Fællesraadet ledes af et præsidium, der består af formændene for de 3 
hovedorganisationer og yderligere en repræsentant for hver af disse. Fælles- 
raadets daglige arbejde ledes af en generalsekretær, der deltager i præsidie
møderne; i disse deltager endvidere en sekretær fra hver af de tilsluttede 
organisationer.

Formandshvervet i præsidiet og dermed i Fællesraadet går i to-årige pe
rioder på skift mellem formændene for de 3 hovedorganisationer. Som 
Fællesraadets første formand er udpeget manufakturhandler Chr. Grøn. 
Generalsekretær er højesteretssagfører Kjeld Rørdam.

Fællesradet er repræsenteret i alle betydende nævn og udvalg.
Fællesraadet har etableret kontakt og samarbejde med butikshandelens 

organisationer i de øvrige nordiske lande.

Adr.: Bredgade 41, København K.

CENTRAL-ORGANISATIONEN FOR DE SAM VIRKENDE 
OPLYSNINGSFORENINGER I D AN M AR K

For godt 25 år siden så »Centralorganisationen for de samvirkende Op
lysningsforeninger i Danmark« » Silkeborg-Systemet «, dagens lys, og der
med blev der skabt et sikkert og godt grundlag for et virkeligt værn mod 
tab ved usolide debitorer.

Købmændene havde i tidens løb, på forskellig vis, søgt at finde en løs
ning på dette problem, men noget effektivt kom der ikke ud af det. I 1930 
var det så, at revisor Gottlieb Lorentzen, Silkeborg, »opfandt« et »System«,
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som straks fik fodfæste i denne by, — og i samarbejde med den kendte or
ganisationsmand, købmand Carl Sørensen, Silkeborg, og flere andre — ført 
ud til andre byer, således at det blev nødvendigt med en Central-Organisa
tion, der skulle være som en fast ramme om »Systemet«s virksomhed frem
over.

Naturligvis måtte man gennem visse børnesygdomme, men af de ind
høstede erfaringer udarbejdedes der faste arbejdsregler, således at »Syste
met« arbejdede ens alle steder, hvilket iøvrigt fastslåes i »Sterm’s Handels
lære« side 54 foroven.

»Systemet« bød på den store fordel, at det samlede alle tænkelige bran
cher indenfor detailhandelen til samarbejde, for kun ved at løfte i flok 
ville opgaven kunne løses med 100 pct. effektivitet, her kan det i sandhed 
siges, at det gjaldt kræfternes sammenspil, alle måtte være med.

Vor C.O. opnåede den anerkendelse, at C.O.’s formand i 1937, i et radio
foredrag, fik lov til overfor offentligheden at redegøre for vor organisations 
virksomhed og formål. For »Systemet« som sådant var det rart ved denne 
lejlighed at kunne sige, at »Systemet« også arbejdede for den samfunds
gavnlige mission at opdrage mere elle mindre letsindige debitorer til gode 
og stabile købere, da der, hvis der vistes god vilje, også fandtes udveje.

»Systemet« var i vækst, da den anden verdenskrig brød ud og vendte op 
og ned på det hele. — Nu var der pludselig ikke brug for kredit, man kunne 
end ikke skaffe varer nok, så det skulle jo gå ud over det opbyggede kredit
værn. Vi må dog fremhæve, at medlemmerne holdt godt sammen om for
eningerne de fleste steder, det var værst med de svageste led.

Rygraden i »Systemet« er, dels de stedlige bestyrelser, dels de ansatte 
ledere af de respektive kontorer, og da tiden vi nu er inde i, atter viser en 
»leven over evne«, som delvis skaffes gennem øget kredit, viser det sig, at 
der er øget tilslutning til »Systemet«s lokalforeninger, og vi er i fuld gang 
med at søge bødet på de skader, der var sket, derved at der finder en re
organisation sted, hvorved enkelte lokalforeninger får et større område, 
som dels danner en sundere økonomisk basis, og hvad der er lige så vig
tigt, skaber bedre oplysningsmuligheder for en større kreds.

Adr.: Købmand Aage Wraae, Hjørring. Formand for Central-Organisa
tionen.

DANSK AN N O N C Ø R -FO R EN IN G
Dansk Annoncør-Forening, som er en sammenslutning af store lands

averterende firmaer, blev stiftet den 21. januar 1947, og dens formål er at
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varetage erhvervslivets interesser i forbindelse med de meget store beløb, 
som gives ud til reklame. Det er således en sammenslutning udelukkende 
af reklamekøbere, og foreningens praktiske arbejde samles om medlem
mernes naturlige interesse i at gennemføre deres reklame på den mest for
målstjenlige og udbyttegivende måde. Der foretages i den forbindelse un
dersøgelser af de forskellige reklamemidler ikke mindst for at klarlægge, 
om de hviler på et sundt, økonomisk grundlag.

På foreningens initiativ er Erhvervenes Indsamlingskontrol oprettet, og 
foreningen har nært samarbejde med Erhvervenes Udstillingsudvalg, Indu
strirådets Export Bureau, Dansk Salgs- og Reklameforbund samt en række 
andre af erhvervslivets organisationer. Foreningen virker endvidere i nær 
kontakt med Nordisk Annoncør Forbund og International Union of Ad
vertisers Association.

Dansk Annoncør-Forening ledes af en bestyrelse, hvis formand er fabri
kant P. Heering.

Direktør Harry Larsen er foreningens direktør.

Adr.: Vesterbrogade 55 A, København V.

DANSK G ALLUP
Dansk Gallup Institut oprettedes i begyndelsen af fyrrerne med det for

mål at foretage opinions-undersøgelser og markedsanalyser. I årenes løb er 
forståelsen af og efterspørgslen efter markeds-undersøgelser vokset så meget, 
at det pr. 1. januar 1955 fandtes hensigtsmæssigt at opdele Instituttets funk
tioner mellem Dansk Gallup Institut, der fortsat foretager opinionsunder
søgelser, der offentliggøres i de abonnerende dagblade, og Gallup Markeds
analyse A/S, til hvilket alle undersøgelser af markedsanalytisk karakter 
henlagdes.

Dansk Gallup har udbygget sin organisation således, at de til en under
søgelse — hvad enten den er landsomfattende eller kun berører et begræn
set geografisk område — nødvendige oplysninger kan fremskaffes hurtigt 
og korrekt gennem Instituttets faste stab af godt 120 interviewere fordelt 
over hele landet.

I de forløbne år har Instituttet foretaget undersøgelser for klienter af 
enhver kategori: offentlige myndigheder, landsomfattende erhvervsorgani
sationer, store og små industrivirksomheder, bladhuse og en lang række 
handelsvirksomheder.

Undersøgelserne har været af enhver tænkelig art, som store dybtgående
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undersøgelser af markedet for et produkt, prøvning af forbrugernes mening 
om nye varer (vareprøvning), kontrol med annoncers effektivitet (annonce
test), undersøgelser med henblik på en virksomheds eller en erhvervsgrens 
»public relations« o.s.v.

En meget stor del af arbejdet er naturligvis faldet indenfor det område, 
hvor købmandsstanden er interesseret. Af generelle undersøgelser kan f. eks. 
nævnes den af Provinshandelskammeret i 1950 foretagne om forbrugernes 
indstilling til den private handlende, som er publiceret i en række artikler 
i kammerets blad »Handels Nyt«, samt den i 1954 for Handelsministeriets 
Produktivitetsudvalg foretagne undersøgelse: »Hvad ønsker husmødrene 
af detailhandelen« (publ. 1955).

Mange af de private undersøgelser har også haft til formål at undersøge 
de almindelige forbrugervarers stilling på markedet, ikke mindst de mange 
mærkevarer, som føres af enhver købmand, ligesom Instituttet i en halv 
snes år har udarbejdet det såkaldte mærkevare-index, hvor en række mærke
varers markedsandel m. v. gøres op hvert halve år. Som eksempler på varer, 
hvis marked er undersøgt, kan nævnes: sæbe, vaskemidler, kiks, toiletartik
ler, øl og spiritus m. v.,

Indenfor købmændenes interesseområde falder ikke mindst de undersø
gelser, som udføres for den enkelte købmand indenfor hans naturlige kun
dekreds: kvarteret, gaden el. lign.

Gallup Markedsanalyse A/S ledes af direktør Chr. Ditlev Reventlow og 
direktør Gert Poulsen.

Adr.: Bredgade 37, København K.

DANSK P R IN C IP A LFO R E N IN G
Foreningen er stiftet den 1. maj 1919 af Den danske Handelsstands 

Fællesrepræsentation som Handelens Arbejdsgiverforening og som den 
naturlige modpart til Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund.

Foreningens formål er:

at samle handelens arbejdsgivere i en landsorganisation til særlig vare
tagelse af arbejdsgivernes forhold til deres funktionærer og herunder

at virke for gennemførelsen af gode og sunde arbejdsvilkår, dels ved 
at søge lovgivningen præget på en for erhvervslivet sund og hensigts

mæssig måde, dels ved
at bistå arbejdsgiverne med tilrettelæggelse af hensigtsmæssige løn- og 

arbejdsforhold,
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at sikre arbejdsgiverne oplysning og vejledning om de for funktionær
forholdet gældende love og administrative bestemmelser,,

at forhandle om og om fornødent at formidle oprettelsen af kollektive 
overenskomster vedrørende løn- og arbejdsforhold til opnåelse af ens
artede og tilfredsstillende betingelser.

Foreningen har gennem årene haft et intimt og naturligt samarbejde 
med handelens organisationer, der manifesterer sig ved at f. ex. De sam
virkende Købmandsforeninger til stadighed har været repræsenteret i for
eningens bestyrelse, og foreningen har gennem sit medlemsskab af De nor
diske Handelsarbejdsgiverforeningers Samarbejdskomité og Conseil Inter
national des Employeuers du Commerce et intimt samarbejde med tilsva
rende organisationer i andre lande. Foreningen vælger medlemmer til Pen
sionsforsikringsanstaltens repræsentantskab, og foreningens direktør har 
siden november 1951 været formand for Fællesudvalget for Butikslærlinge.

Adr.: Nørregade 13, København K.

DANSK SALGS- OG R EKLAM EFO R BU N D
I 1924 blev foreningen: Dansk Reklame-Forening stiftet. Indtil 1949 

dækkede denne forening både de lokale københavnske interesser og lands
interesserne. Dette var i længden ikke tilfredsstillende, og man fandt det 
praktisk at udskille landsinteresserne. Man stiftede da Dansk Salgs- og 
Reklameforbund, der fremtidigt skulle varetage alle til forbundet knyt
tede foreningers interesser. Denne tanke har vist sig at være rigtig, og 
Dansk Salgs- og Reklameforbund fungerer nu tilfredsstillende som lands
organisation, hvorunder er tilsluttet salgs- og reklameforeningerne over 
hele landet. Foruden de lokale salgs- og reklameforeninger er desuden 
tilsluttet Dansk Vinduesreklame Forening og Tegnerforbundet.

Forbundets formål er:
a. at arbejde for ærlig og rationel reklame hos købere, formidlere og 

sælgere af reklame i overensstemmelse med den internationale kodex 
for god reklamepraksis,

b. at arbejde for rationalisering af salgs- og distributionsmetoder i over
ensstemmelse med erhvervslivets og forbrugernes fælles interesse,

c. at understøtte, stimulere og drive oplysnings-, forsknings- og under
visningsvirksomhed på salgets og reklamens område.
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Til fremme af disse formål virker forbundet med følgende opgaver:

a. varetager de tilsluttede 16 foreningers interesser og støtter oprettel
sen af lokale salgs- og reklameforeninger, hvor dette findes rimeligt,

b. udgiver fagbladet Dansk Reklame samt bøger og skrifter om salg og 
reklame,

c. driver et responsumudvalg til afgivelse af udtalelser til vejledning 
for lovgivning, administration, domstole, erhvervsliv og forbrugere,

d. arrangerer foredrag, kurser og studiekredse,

e. afholder udstillinger, kongresser og konferencer,

f. udskriver prisopgaver og konkurrencer,
g. indsamler og tilrettelægger statistik og andet fagligt materiale,

h. driver Dansk Oplagskontrol og Dansk Oplagstælling — en oplagskon
trolvirksomhed med hensyn til annonceorganer,

i. repræsenterer danske salgs- og reklameinteresser i Nordisk Salgs- og 
Reklameforbund og i det internationale samarbejde.

Dansk Salgs- og Reklameforbund samarbejder med institutioner og or
ganisationer, hvis arbejdsfelt berører forbundets arbejdsområde, såsom:

Handelshøjskolens Institut for Salgsorganisation og Reklame, Handels
videnskabelig Reklameklub, Den grafiske Højskole, Bladudgiverorganisa
tionerne, Dansk Annoncør-Forening, Danske Reklamebureauers Branche
forening, Danske Salgslederes Fællesråd.

Dansk Salgs- og Reklameforbund er repræsenteret i følgende perma
nente komiteer og organisationers ledelse:

Dansk Nationalkomite for rationel Organisation.
Det danske Selskab's plakatudvalg.
Det danske Selskab's repræsentantskab.
Erhvervenes Indsamlingskontrol.
Erhvervenes Udstillingsudvalg.
International Chamber of Commerce — Committee on Advertising. 
Fagkomiteen for Kunsthåndværkerskolen's reklameklasser.
Tegnerforbundet's eksamenskomite.
Turistrådet.

Adr.: Krystalgade 3, København K.
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E R H V E R V S A R K IV E T
Erhvervsarkivet er en selvejende institution oprettet 1948. Forud for 

oprettelsen var gået et betydeligt indsamlingsarbejde udført gennem den 
i 1942 nedsatte »Komite til oprettelse af et erhvervsarkiv i Århus«.

Erhvervsarkivets formål er dels at indsamle, ordne og registrere arkiver 
hidrørende fra dansk erhvervsliv i videste forstand for at gøre disse til
gængelige for forskningen, dels at drive videnskabelige studier inden for 
økonomisk og social historie. Erhvervsarkivet rummer og modtager ar
kiver fra hele landet fra organisationer, erhvervsvirksomheder og privat
personer, hvis virke fortrinsvis falder inden for erhvervslivet. De indsam
lede arkiver, der i tid spænder fra midten af det 17. århundrede til 1949, 
er tilgængelige i den udstrækning, som de hidtidige ejere har fastsat ved 
arkivernes aflevering.

Erhvervsarkivet har lokaler med magasiner, der rummer omkring 
3.000 m hylder, i Aarhus universitets bygninger. Læsestuen med hånd
bibliotek (ca. 11.000 bd.), der findes i Fysisk instituts bygning, er åben 
10-15, lørdag 10-13.

Om arkivets virksomhed gives der årligt meddelelser i »Erhvervs
historisk årbog«. Årbogen bringer også erhvervshistoriske artikler og be
handler arkivspørgsmål.

Formand: Borgmester Sv. Unmack Larsen.
Næstformand og tilsynsførende: Rigsarkivar, dr. phil. Axel Linvald.
Arkivarer: Mag. art. Vagn Dybdahl (leder),

Cand. mag. Finn H. Lauridsen.
Registrator: Sigurd Jensen.

Adr.: Universitetsparken, Århus.

ERHVERVENES OPLYSNINGSRÅD
Erhvervenes Oplysningsråd er stiftet den 6. august 1945 af erhvervenes 

hovedorganisationer. Ved en ændring af vedtægterne i 1951 blev der for
uden for hovedorganisationer også givet mulighed for underorganisationer, 
brancheorganisationer og private firmaer til at blive medlemmer.

Erhvervenes Oplysningsråd ledes af et repræsentantskab, der består af 
repræsentanter for de i oplysningsrådet optagne hovedorganisationer og 
eventuelt repræsentanter for andre medlemmer. Repræsentantskabets for
mand, der vælges af repræsentantskabet, kan være en uden for organisa
tionerne stående person. Repræsentantskabet vælger af og blandt sine med-
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lemmer en bestyrelse, der består af en repræsentant for hver af de i oplys
ningsrådet optagne hovedorganisationer, eventuelt suppleret med repræsen
tanter for andre medlemmer. Formanden for repræsentantskabet er sam
tidig formand for bestyrelsen.

I øjeblikket har bestyrelsen følgende sammensætning: Højesteretssagfører 
N. J. Gorrisen, formand, generalkonsul, grosserer Victor B. Strand, Gros
serer-Societetets Komite, Konsul S. Warrer, Provinshandelskammeret, di
rektør A. W. Holm, De danske Handelsforeningers Fællesorganisation, 
redaktør Hemmer Hansen, De samvirkende Købmandsforeninger i Dan
mark, skibsreder Aage Vollmond, Dansk Dampskibsrederiforening, murer
mester Rasmus Sørensen, Håndværksrådet, direktør H. W. Sprechler, As
surandør-Societetet, bankdirektør Harald Knudtzon, De københavnske Ho
vedbanker, apoteker Sv. E. Bjørn, Danmarks Apotekerforening.

Oplysningsrådets daglige arbejde ledes fra et sekretariat, hvis chef er di
rektør, cand. polit. Chr. Gandil.

Erhvervenes Oplysningsråds formål er at fremme forståelsen mellem de 
forskellige erhvervsgrene ved at meddele oplysninger angående de enkeltes 
forhold og at sprede oplysning om de på det personlige initiativ hvilende 
frie erhvervs betydning for samfundets velstand og sunde økonomi.

Rådet har taget en række forskellige oplysningsmidler i sin tjeneste, 
hvoriblandt særlig må nævnes en kontinuert pressetjeneste om erhvervs
mæssige spørgsmål, afholdelse af foredrag, udsendelse af pjecer, fremstilling 
af film, afholdelse af kursus m. v.

Erhvervenes Oplysningsråd har nært samarbejde med de erhvervsorgani
sationer, der er tilknyttet rådet.

Adr.: St. Kannikestræde 14, København K.

FORENINGEN T IL
HANDELSUNDERVISNING ENS FREM M E 

er den danske afdeling af den internationale forening:

La Société Internationale pour L'Enseignement Commercial, 
der har hovedsæde i Svejts.

Den internationale forening blev stiftet i 1901, og den danske afdeling 
i 1927.

Foreningens formål er at fremme det internationale samarbejde på han
delsundervisningens område.

Med henblik herpå udgives et internationalt tidsskrift, og der arrangeres
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kongresser samt såkaldte erhvervskursus skiftevis i de forskellige lande (i 
Danmark i 1930 og 1950). I disse kursus deltager handelsskolelærere og 
unge forretningsmænd, ligesom foreningen søger sin tilslutning blandt 
handelsskolelærere og erhvervsfolk og -firmaer.

Foreningen har et internationalt samarbejde med søsterforeningerne i 
udlandet, medens de nationale interesser på disse områder varetages af 
andre bestående organisationer.

Adr.: Kristianiagade 8, København 0 .

FORENING EN T IL
UNGE HANDELSMÆ NDS UDDANNELSE

I 1880 tog de københavnske erhvervsfolk uddannelsesspørgsmålet i de
res hænder og skabte »Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse«, 
hvis formål det var at tilrettelægge »en alsidig kommerciel uddannelse 
såvel i indland som i udland«.

Foreningens undervisning begyndte i lejede lokaler med 73 elever, nu er 
der næsten 14.000 elever og studerende, hvoraf hovedparten undervises i 
foreningens egne store skolebygninger på Nørre Vold og på Julius Thom
sens Plads.

Foreningen driver nu tre skoler: Købmandsskolen med dens mange af
delinger, Handelshøjskolen og i samarbejde med Grosserer-Societetets Ko
mites skoleudvalg Niels Brocks Handelsskole.

Undervisningsplanerne har været under stadig udvikling, idet forenin
gen har bestræbt sig på at udnytte de muligheder for specialisering af un
dervisningen, som en storbys elevtal frembyder; men ved siden heraf har 
man ikke tabt »all-round« uddannelsen af syne.

Undervisningen ved foreningens skoler afsluttes med anerkendte — over
vejende statskontrollerede — eksaminer, og foreningen modtager fra privat 
og offentlig side store tilskud, der muliggør særdeles rimelige skolepenge 
og sætter foreningen i stand til at knytte de bedst mulige lærerkræfter 
til sig.

I henved 75 år har Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse nu 
søgt at varetage den opgave, som den gamle generation af københavnske 
købmænd frivilligt påtog sig: at lade det private erhvervs initiativ yde sit 
bidrag til standens egen uddannelse.

Som medlem af foreningen kan optages firmaer, institutioner, selvstæn
dige erhvervsdrivende samt personer i ledende og overordnede stillinger
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inden for erhvervslivet imod et årligt bidrag af mindst 20 kr. eller et bi
drag een gang for alle af mindst 500 kr. (livsvarige medlemmer). Alle med
lemmer deltager i valg af foreningens bestyrelse og revisorer, hver med 1 
stemme. Der afholdes en gang om året (i november) ordinært medlems
møde. Medlemmerne får bl. a. tilsendt foreningens årsberetning.

Foreningen ledes af en bestyrelse på indtil 15 medlemmer, hvoraf han
delsministeriet og Københavns magistrat hver udpeger eet og Grosserer- 
Societetets Komite to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er søgt sammen
sat på en sådan måde, at alle de vigtigste grene indenfor det merkantilt be
tonede erhvervsliv er repræsenteret, således engroshandel, detailhandel, in
dustri, banker, sparekasser, skibsfart og forsikring.

Bestyrelsen består for tiden af:

Direktør Paul Tillge, R. p.p., formand (valgt af medlemmerne).
Direktør F. Løppenthien, K. DM. p.p., MAS., næstformand (valgt af 

medlemmerne).
Direktør Poul E. Hansen, H.D., R., MSH. (valgt af medlemmerne).
Direktør P. Andersen, R. p.p. (valgt af medlemmerne).
Bankdirektør Olaf Hedegaard, K. DM. p.p. (valgt af medlemmerne).
Hovedkasserer Harald Heie (valgt af handelsministeriet).
Direktør, generalkonsul E. Høyvald, R. DM. p.p. (valgt af medlem

merne).
Direktør, fru Else Ilium (valgt af medlemmerne).
Skibsreder Axel Kampen, R.1 (valgt af medlemmerne).
Boghandler Ove Rømer, R., DHF. (valgt af medlemmerne).
Grosserer, generalkonsul Victor B. Strand, R. p.p., MSH., MGSK. (valgt 

af Grosserer-Societetets Komite).
Direktør, konsul L. Tholstrup, R. DM. p.p., MSH., MGSK. (valgt af 

Grosserer-Societetets Komite).
Direktør, cand. polit. Jens Toftegaard, K. DM. p. p. (valgt af medlem

merne).
Borgmester, fh. handelsminister Ove Weikop, K. p.p. (valgt af Køben

havns magistrat).

Direktør, cand polit. Jens Toftegaard, K. DM. p.p. (valgt af medlem
len og Niels Brocks Handelsskole af direktør, cand. mag. Aage Rasmussen, 
R. DM. p.p., og vicedirektør, cand. mag. Jens Vibæk, for Handelshøjskolen 
af direktør, professor, dr. phil. Christen Møller, R. DM. p.p.

Undervisningen ved foreningens skoler omfatter følgende:
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Købmandsskolens lærlingeskoler:

3-årige aften-, morgen- eller dagkursus til handelsmedhjælpereksamen, 
I uden fremmede sprog og II med fremmede sprog.

Købmandskolens fagskoler:
Boghandler-, shipping-, bank-, forsikrings- og sparekasseskole.

Købmandsskolens fagkursus:

Provinskursus for bankassistenter,
sparekasseassistenter, 
boghandlermedh j ælpere.

Købmandsskolens valgfri undervisning:

Forberedelse til de statskontrollerede afgangsprøver i engelsk, fransk og 
tysk,
de statskontrollerede udvidede prøver i stenografi og 

maskinskrivning,
statskontrolleret afgangsprøve i bogføring, 
statskontrolleret afgangsprøve i fabriksbogføring, 
statskontrolleret prøve i handelslære,
bogholderprøve.

Undervisning i dansk, engelsk og tysk stenografi, 
maskinskrivning, 
varekundskab, 
samfærdselsgeografi, 
skilteskrivning, 
søret,
arbejdsinstruktion,
telefonering.

Kursus: et handelsfirmas organisation,
arkivering og registrering, 
repræsentantkursus,, 
brug af regnestok, 
dansk,
ej endomsmæglerkursus, 
salg og reklame.

2-årigt aftenkursus til handelseksamen.

Købmandsskolens Medhjælperskole: 
l-årigt dagkursus til handelseksamen.
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Niels Broeks Handelsskole:
2- årigt dagkursus til højere handelseksamen for realister.
1-årigt dagkursus til højere handelseksamen for studenter.
1-årigt dagkursus til højere handelseksamen for dimittender med han 

delseksamen (m. 2 sprog).

Den danske Købmandsskole i London:
3 måneders kursus for unge danske forretningsfolk.

Købmandsskolens kursus i Frankrig:
3 måneders kursus ved Institut de Touraine, Tours.

Købmandsskolens kursus i Tyskland:
3 måneders kursus i Berufsbildungszentrum, Bremen.

Handelshøjskolen.
Handelshøjskolens erhvervsøkonomiske studier:

3- årigt dagstudium til den erhvervsøkonomiske eksamen (H.A.).
5-årigt aftenstudium til den erhvervsøkonomiske eksamen (H.A.).
4- årigt aftenstudium til diplomprøver (H.D.) i

bankvæsen,
forsikring,
regnskabsvæsen,
salgsorganisation og reklame,
udenrigshandel.

Forberedelse til den handelsvidenskabelige kandidateksamen (cand. 
mere.),
revisoreksamen.

Handelshøjskolens sprogstudier:
2-årigt dagstudium til den tresproglige korrespondenteksamen,
2-årigt aftenstudium til den eensproglige korrespondenteksamen i en

gelsk, fransk, portugisisk, spansk og tysk.
Forberedelse til translatøreksamen.
2-årigt aftenstudium til prøver i portugisisk og spansk.

Handelshøjskolens frie forelæsninger og interessefelter: 
matematik, erhvervsgeografi, kulturhistorie.

Handelshøjskolens adgangsprøver:
Forberedelse i engelsk, tysk, handelsregning.
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Foruden gennem skolernes undervisning udfører Foreningen til Unge 
Handelsmænds Uddannelse også på en række andre områder et arbejde til 
dygtiggørelse af erhvervslivets ungdom.

Således virker Udvalget til Unge Handeismænds Uddannelse i Udlandet 
for anbringelse af unge danske forretningsfolk i stillinger i udlandet.

Foreningen administrerer en række legater både til uddannelse her
hjemme og i udlandet.

Navnlig gennem Købmandsskolen udføres en betydelig almendannende 
virksomhed for eleverne ved afholdelse af foredrags-, musik- og filmafte
ner, ligesom der arrangeres studierejser og ferierejser for eleverne.

Endelig kan peges på den betydning elev- og dimittendforeningerne har, 
både ved deres faglige og mere almene virksomhed. Blandt elevforeninger 
af den sidstnævnte kategori skal særlig nævnes Købmandsskolens Gymna
stikforening, der har erobret en smuk plads i den danske sportsverden.

Adr.: Julius Thomsens Plads 10, København V.

FÆ LLESUDVALGET AF 1. MARTS 1917
Dette udvalg blev oprettet den 1. marts 1917 for på spirituserhvervenes 

vegne at nedlægge protest over for regeringen i anledning af et midlertidigt 
forbud mod handel med og udskænkning af drikkespiritus, som pludselig 
blev indført den 27. februar 1917 på grund af de vanskelige forsynings
forhold under krigen. Efter at det nævnte forbud var hævet, blev udvalget 
opretholdt for at varetage spirituserhvervenes interesser over for myndig
hederne. Udvalget beskæftiger sig i denne forbindelse særligt med spørgs
mål angående beskatningen af de alkoholholdige drikke, bevillingslovgiv
ningen m. v. Gennem H. P. Ludvigsens bureau, 33, Vester Farimagsgade, 
København V., ydes vederlagsfri bistand til købmænd og restauratører i 
spørgsmål angående opnåelse af ny eller fornyelse af bestående bevillinger 
til handel med eller udskænkning af stærke drikke. I Fællesudvalget er re
præsenteret samtlige de i produktion og omsætning af stærke drikke inter
esserede erhverv: Bryggerier, spritfabrikker, engros- og detailhandel, restau
ratører m. fl. Formand: Direktør Chr. H. Olesen.

Adr.: Havnegade 29, København K.

H AN D ELEN  OG BANKERNE
Bankernes finansieringsvirksomhed.

Det er de færreste virksomheder, der ikke på et eller andet tidspunkt
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har et behov for kredit. Dette behov kan være ret stærkt svingende alt 
efter, om de løbende indbetalinger er større eller mindre end de løbende 
udbetalinger. Variationer i kreditbehovet træffes ikke mindst i handelsvirk
somhederne, hvad enten det drejer sig om importører, grossister eller de
tailhandlere. Finansieringsproblemerne vedrører dels anlægsudgifterne, dels 
omkostningerne i forbindelse med selve driften. For handelen spiller an
lægsomkostninger dog gennemgående mindre rolle end f. eks. i industri 
og landbrug. Derimod har handelen et stort kapitalbehov til driftens fi
nansiering og herunder til oparbejdelsen af et varelager af passende stør
relse. Størrelsen af varelageret er naturligvis stærkt afvigende fra branche 
til branche; jo større lager desto større kapital kræves alt andet lige til virk
somheden. I de brancher, hvor omsætningen er stor, udnyttes kapitalen 
stærkt, og renteudgifterne er derfor målt med omsætningen af en relativ 
mindre størrelsesorden. Det er jo klart, at hvis omsætningen er 10 gange 
årlig, udgør renteudgifterne kun en tiendedel målt med omsætningen. I de 
fleste brancher kræves der imidlertid, at lageret er relativt stort, således 
at kunderne møder et tilfredsstillende udvalg i kvantitativ og kvalitativ 
henseende. Det er jo også upraktisk og uøkonomisk at købe i for små par
tier. Hertil kommer endelig det spekulative moment, at de handlende 
under hensyn til forventningerne om prisfald og prisstigning tilpasser lag
rene herefter.

De fire kilder, hvorfra finansieringen kommer, er:

a. Virksomhedens egenkapital.
b. Prioritetslån ydet af kredit-, hypotekforeninger eller sparekasser.
c. Leverandørkreditter.
d. Bankkreditter.

En samlet regnskabsmæssig opgørelse over, hvilken rolle de fire led spiller 
for handelens finansiering, findes imidlertid ikke, og man er derfor i nogen 
grad henvist til et skøn, som bygger på mere tilfældige iagttagelser. Under 
besættelsen skrumpede varelagrene ind til praktisk talt ingen ting, og kre
ditbehovet faldt i samme omfang; resultatet var derfor, at de ledige penge 
fyldte op i bankernes kasser. Da varehungeren efter krigens afslutning fik 
mulighed for at tilfredsstilles, voksede omsætningen kraftigt, og efterhånden 
opbyggedes igen et varelager af nogenlunde normal størrelse. Dette skete 
imidlertid til stigende priser, og handelens kapitalbehov steg derfor over
ordentligt stærkt. I dag kan man regne med, at danske banker har udlånt 
ca. P/2 milliard til handelens virksomheder til finansiering af vareomsæt
ningen. Af dette tal vedrører godt halvdelen engroshandelen og lidt under
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halvdelen detailhandelen; målt med bankernes samlede udlån andrager ud
lånene til handelen ca. 28 pct.

Handelens kreditter har gennemgående kortfristet karakter, og man fin
der dem navnlig under udlånskategorierne: Veksler, kassekredit og konto
kurant. Vekslerne er den traditionelle kreditform for handelen og er i det 
hele taget den klassiske form for bankkredit. I de danske bankers barndom 
var det praktisk talt den eneste udlånsform, hvad der også afspejledes i, at 
mange af de første danske banker havde navnet diskonto knyttet til deres 
navn.

Fra bankernes synspunkt er det en fordel, at handelens kreditter er af 
forholdsvis kortvarig karakter. De er, hvad man kalder selv-likviderende, 
idet en vareomsætning betyder, at sælgeren får mulighed for at afvikle sin 
kredit, hvorimod køberen overtager finansieringsbyrden. Finansieringspro
blemet flyttes således et led i omsætningen. Det er naturligvis ikke altid, 
at denne kreditomflytning finder sted inden for den enkelte bank, ofte 
bliver det en anden bank, der må overtage finansieringen for sin kunde. 
For banksystemet som helhed er den samlede kredit nogenlunde uændret. 
På den anden side er det en ulempe, at kreditterne er ret svingende i om
fang, og selv om svingningerne, som nævnt ovenfor, for banksystemet er 
knapt så store, betyder det dog, at den enkelte bank må have en relativt 
stor likviditetsreserve for at kunne imødegå det skiftende kreditbehov. Det 
er imidlertid indysende, at banksystemets evne til at imødekomme han
delens finansieringsbehov i høj grad er betinget af, at handelsvirksomhe
derne anbringer deres ledige penge inden for banksystemet. Bankernes ud
lånsmuligheder er rundt regnet for ni tiendedeles vedkommende afhængige 
af indlånsmidlerne, og erhvervene er derfor selv med til at skabe lånemu
ligheder ved at benytte bankerne ved indsættelse af indlån.

Andre bankfunktioner.
Bankerne udfører en meget vigtig funktion med hensyn til betalings

formidlingen i samfundet. En stor del af pengeomsætningen formidles så
ledes gennem checksystemet, der er meget stærkt udbygget i Danmark; ban
kerne yder her en overordentlig billig service, sammenlignet med mange 
andre lande, f. eks. USA der tager store gebyrer for administrationen af 
konti med stor checkomsætning. Gennem bankernes inkassoafdelinger sker 
en stor del af handelens afregninger. Bankinkassoen har vist sig at være 
meget effektiv og hensigtsmæssig, dels fordi bankerne er forgrenet over 
hele landet, dels fordi erfaringen viser, at ingen ønsker at give banken 
indtryk af at være en dårlig betaler. I forbindelse med eksport og import
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gør bankerne en betydelig indsats gennem valutahandelen, rembursforret
ninger og i det hele taget i den internationale betalingsformidling.

Bankernes organisationer.
Organisationstanken opstod først blandt provinsbankerne, der i 1905 

dannede De danske Provinsbankers Forening. 15 år senere stiftede de min
dre og mellemstore københavnske banker, Københavnske Bankers Forening 
af 1920. Først i 1950 etableredes et permanent samarbejde mellem samtlige 
banker ved dannelsen af Danske Bankers Fællesrepræsentation, der således 
nu er fællesorganet for de danske banker, og som består af:

de 3 private hovedbanker i København,
De danske Provinsbankers Forening,
Københavnske Bankers Forening af 1920,
Andelsbanken.

Fællesrepræsentationens formål er at arbejde for en sund udvikling i 
dansk bankvæsen og at fremme samarbejdet mellem de danske banker ved 
at varetage deres interesser over for folketing, regering samt offentlige myn
digheder, og i øvrigt i forhold, hvor det skønnes naturligt, at de danske 
banker optræder i fællesskab. De enkelte bankgrupper varetager derimod 
deres egne medlemmers særlige interesser, hvorimod forhold, der berører 
to eller flere af grupperne, skal behandles af Fællesrepræsentationen. Ban
kerne har endnu en landsorganisation, nemlig Danske Bankers Forhand
lingsorganisation, der oprettedes i 1949, og som varetager bankernes in
teresser i alle spørgsmål, der vedrører bankfunktionærers løn- og arbejds
vilkår.

Fællesrepræsentationens nuværende formand er bankdirektør Johs. 
Green, Privatbanken i Kjøbenhavn, og næstformanden bankdirektør J. W. 
Palludan, Varde Bank, Esbjerg.

Adr.: Nybrogade 10, København K.

KØ BEN H AVN S HANDELSSTANDS K L U B  AF 1841
Københavns Handelsstands Klub af 1841, tidligere Handels- og Konto

rist-Foreningen, er som det fremgår af navnet, stiftet i 1841. Klubbens for
mål er at skabe et samlingssted for handelsstanden og hermed beslægtede 
erhverv til oplysning og adspredelse samt til fremme af standens almene 
interesser. Den ejer ejendommen Bispetorvet 1—3 med egne klublokaler, 
hvori afholdes foredrag og diskussionsmøder, foranstaltes selskabelige sam-
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menkomster og yder af legatformuer, henlagt under klubbens administra
tion, rejse- og uddannelseslegater til unge handelsmænd.

Formand for klubben er direktør Aage Rasmussen (R. DM. p. p.), næst- 
formænd er direktør Aksel Nielsen og direktør Aage S. Nilsson.

Til klubben er endvidere knyttet et understøttelsesselskab, der i ejen
dommen »Købmandsbo« dels yder fribolig til ældre medlemmer eller disses 
enker, dels disponerer over betydelige legatmidler, hvis renter anvendes til 
understøttelser.

Formand for understøttelsesselskabet er direktør Alb. Jørgensen.

Adr.: Bispetorvet 1—3, København K.

SAM M EN SLU TN IN G EN  AF
HAVNE- OG KØ BM ANDSO R G AN ISATIO N ER 

I  D AN M ARK
De arbejdsgivere, som er interesseret i losning og lastning i de danske 

havne, har for praktisk talt samtlige havnes vedkommende tilknytning til 
Dansk Arbejdsgiverforening. Disse arbejdsgivere danner i hver enkelt by 
en lokal organisation, idet dog enkelte arbejdsgivere — nemlig på sådanne 
pladser, hvor der ikke findes tilstrækkeligt mange i de herhenhørende for
hold interesserede arbejdsgivere, til at der kan dannes en lokal organisa
tion — står tilsluttet arbejdsgiverforeningen som »enkeltvirksomheder«.

De pågældende Dansk Arbejdsgiverforening tilsluttede organisationer og 
enektlvirksomheder, der er interesseret i havnearbejdsforholdene, og andre 
af handelens arbejdsgivere bestående organisationer er samlet indenfor 
»Sammenslutningen af Havne- og Købmandsorganisationer i Danmark«, 
som omfatter 66 organisationer og 34 enkeltvirksomheder eller ialt 1290 
enkelte arbejdsgivere.

Sammenslutningen af Havne- og Købmandsorganisationer i Danmark er 
stiftet den 15. juni 19117 på initiativ af konsul H. Pagh, Esbjerg, og da
værende revisor, senere dampskibsekspeditør N. L. Petersen, D.F.D.S.

Sammenslutningens formål er i dens love beskrevet således:

»at samle de foreninger og enkeltvirksomheder, der er interesserede 
i arbejdsforholdene ved losning og lastning samt lager-, plads- og pak
husarbejde, for at varetage deres fælles faglige interesser, særlig i alle 
spørgsmål overfor arbejderne eller disses organisationer, for at tilveje
bringe den størst mulige ensartethed ved afgørelsen af sådanne spørgs-
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mål, for at skabe et organ til forhanding med arbejderne og disses 
organisationer om faglige spørgsmål af fælles interesse og for at yde 
de enkelte medlemmer — foreninger eller enkeltvirksomheder eller 
grupper af medlemmer — bistand under uoverensstemmelser med ar
bejderne eller disses faglige organisationer«.

Sammenslutningen ledes af en bestyrelse, der for tiden består af: For
manden, konsul T. G. Krøyer, R. af Dbg., p. p., A/S Aug. Freuchen & Co., 
T. G. Krøyer, Nakskov, næstformanden direktør P. Ørum-Pedersen, R. af 
Dbg., A/S Mammen & Drescher, Aalborg, samt overingeniør E. W. Ander
sen, R. af Dbg., A/S Aarhus Oliefabrik, Aarhus, konsul P. Falkenberg, R. 
af Dbg., p. p., A/S Det danske Gødnings-Kompagni, Sønderborg, direktør 
Knud Frederiksen, A/S Østerbros Trælasthandel, København, købmand 
E. W. Holm, I/S C. J. Boserup, Fakse, grosserer O. Ancher Nielsen, A/S 
Hellerup Kulimport, Hellerup, direktør H. Ohlsen, A/S Randers Korn- 
og Foderstof-Forretning, Randers, direktør J. E. Olesen, R1. af Dbg., Jydsk 
Andels-Foderstofforretning, København, direktør Emil Olsen, Det forenede 
Dampskibs-Selskab A/S, København, direktør E. Skibsted, A/S Odense 
Tømmergaard, Odense, generalkonsul Victor B. Strand, R. af Dbg., p. p., 
firmaet Vald. Tørsleff Se Co., København, fhv. frihavnsdirektør O. Thiel- 
sen, København.

Indenfor bestyrelsen er nedsat et forretningsudvalg bestående af forman
den og næstformanden samt købmand E. W. Holm, Fakse, og grosserer 
O. Ancher Nielsen, Hellerup.

Sammenslutningens daglige ledelse forestås af direktør, overretssagfører 
Johan Schrøder, R. af Dbg., og underdirektør, landsretssagfører Jens Mor
tensen.

Adr.: Ny Kongensgade 16 A, København K.

TH E-PR O PAG AN D AKO N TO R ET 
(Section Scandinavia)

Kontoret er oprettet og finansieret af The Ceylon Tea Propaganda 
Board, Colombo, hvori Ceylons regering og theindustri har sæde.

Kontorets geografiske arbejdsområde er Danmark, Norge og Sverige; ho
vedparten af arbejdet udføres dog i Danmark.

Pr. 1. juli 1954 indgik Ceylon og de danske theimportører en overens
komst om fremtidig ved fælles tilskud at gennemføre en kraftig kampagne 
udover kontorets normale drift.
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Kontorets formål er uden økonomisk udbytte på neutral og saglig basis 
at øge kendskabet til the, og det henvender sig derfor til alle, der handler 
med, serverer eller drikker the, eller på anden måde har med theen at gøre. 
For butikshandelens vedkommende bliver dette især: Plakater og lignende 
til udstillingsbrug, undervisning i varekundskab i handelsskolerne, film og 
foredrag for de handlende m. v.

Leder: Direktør U. Meinert Jørgensen, H. D.

Adr.: Christian IX’s Gade 1, København K.
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BRANCHEFORENINGEN AF BEN ZIN -IM P O R TØ R E R  
OG -GROSSISTER I D AN M AR K

Foreningen blev stiftet den 2. april 1936.
Foreningens formål angives i dens loves § 2 således:

»Foreningens formål er:
at samle alle betydende importører og grossister af benzin, 
at varetage branchens interesser i merkantile og tekniske forhold, 
at fremme et godt kollegialt forhold mellem medlemmerne indbyrdes

og befordre samarbejdet imellem disse, 
at virke for gode forhold i branchen og modarbejde usund konkur

rence i enhver form«.
Foreningen har gennem årene og ikke mindst under krigen samarbejdet 

med benzinimportørselskaberne, bl. a. ved repræsentation i Indkøbscentra
len for Benzin, Petroleum og Brændselsolier.

Foreningens nuværende formand er direktør Jens Andersen, Lolland- 
Falster Nafta Benzin A/S, Nykøbing F., og dens juridiske sekretær lands
retssagfører Hermod Lannung, København.

Adr.: Skindergade 32, København K.

BRANCHEFORENINGEN FOR DANSKE SUKKERVARE
M AR C IPAN  OG C H O C O LAD EFABR IKKER

Foreningen er stiftet den 22. juni 1948, efter at det var blevet vedtaget 
at udskille merkantile opgaver fra den i 1898 oprettede forening, »Forenin
gen af danske Chocolade- og Sukkervarefabrikanter«.

Brancheforeningens formål er at samle alle større danske virksomheder, 
der fremstiller varer, som falder ind under lov nr. 254 af 12. juni 1922, 
nu lov nr. 22 af 11. februar 1955, for at varetage medlemmernes interesser 
i alle kommercielle og branchemæssige anliggender vedrørende afgiftsplig
tige chocolade- og sukkervarer og under forhandling med offentlige myn
digheder o. 1.
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Foreningen er opdelt i 3 sektioner, nemlig:
Sektion A omfattende bolche-, karamel-, dragé-, chocoladevare-, lakrids- 

og lignende sukkervarefabrikker.
Sektion B omfattende marcipanfabrikker, d. v. s. fabrikker, der fremstil

ler marcipan af mandler, kærner og lignende.
Sektion C omfattende chocoladefabrikker, det vil sige sådanne fabrikker, 

der producerer chocolade af rå cacaobønner.
Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle foreningens an

liggender.
Den styrende myndighed er henlagt til en bestyrelse på fem medlemmer, 

blandt hvilke er formændene for de ovenfornævnte tre sektioner.
Foreningen er tilsluttet Industriraadet.
Adr.: Nørrevoldgade 34, København K.

BRANCHEFO RENINGEN FOR PAR FU M ER I- OG 
T O ILE T A R T IK LE R

I efteråret 1931 var parfumebranchens mærkevarer genstand for et vold
somt undersalg, der truede med at ødelægge den normale handel, og til be
skyttelse af denne og tilskyndet af detailhandelen besluttede en kreds af fa
brikanter, importører og grossister at skabe et værn mod denne illoyale 
konkurrence, hvis virkninger var til skade for alle omsætningens led, og 
den 9. september 1931 stiftedes Brancheforeningen for Parfumeri-og Toilet
artikler med det formål at skabe ordnede forhold i branchen.

Ved indførelse af et reverssystem, der forpligtede kontrahenterne til ikke 
at levere varer til forretninger, der på grund af anvendelse af branchens 
varer som »slagvarer« eller »lokkevarer« var karakteriseret som undersæl
gere, lykkedes det foreningen efter års arbejde at etablere et sundt avance
niveau og en rolig udvikling for branchen.

I årenes løb er foreningens arbejdsområde i takt med indførelsen af stats
administrationens restriktive foranstaltninger naturligt blevet udvidet til 
at omfatte varetagelsen af branchens fællesinteresser i alle disse forhold, og 
som den første prøvesten kan nævnes det daværende Priskontrolråds bestræ
belser i 1938 for at få underkendt lovligheden af det oprettede reverssystem.

Ved en påfølgende retssag opnåedes imidlertid et forlig om denne sag, 
der fastslog lovligheden af reverssystemet.

I 1940 udvidedes forbrugsafgifterne til også at omfatte parfumebranchens 
varer, og store og krævende opgaver blev hermed føj et til de allerede be
stående.
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Parfumeafgiften består endnu, og foreningens formand har sæde i det i 
henhold til parfumeafgiftsloven oprettede nævn, hvor administrationens 
embedsmænd i samarbejde med branchen behandler sager, der falder under 
lovens område.

Krigens år bragte opgaver af ekstraordinær karakter, rationering og for
deling af råvarer og færdigvarer af såvel indenlandsk som udenlandsk op- 
rindels og mange andre hverv, som andre grene af erhvervslivet også ken
der til, og det må tages som udtryk for branchens samarbejdsvilje og soli
daritet, at opgaverne i disse vanskelige år kunne løses forbilledligt.

Foreningens formålsparagraf i de gældende vedtægter omfatter følgende 
punkter:

a) at varetage branchens og medlemmernes interesser overfor offentlige 
myndigheder,

b) at fremme kollegialt samarbejde inden for branchen og beskytte denne 
mod »undersalg« af de over for foreningen anmeldte mærkevarer,

c) at medvirke til at hævde den størst mulige agtelse for branchen ved at 
bekæmpe forkert vare- og kvalitetsbetegnelse, vildledende eller man
gelfuld reklamering, såvel ved etikettering og pakning som i annon
cer, cirkulærer, på skilte og ved enhver anden form for reklamering,

d) at medvirke til at fremme salget af branchens præparater bl. a. ved at 
udbrede kendskabet til disses anvendelse.

Bestyrelsen har følgende sammensætning: grosserer Erik Vogt, (formand), 
grosserer Th. E. Groesmeyer, direktør J. Kristensen, prokurist Ove Mossin, 
direktør Ths. P. Olesen, grosserer Ejler Ruge, direktør Marius Schou, 
gruppedisponent M. Ulrichsen og grosserer C.-E. Wivel.

Leder af sekretariatet: sekretær Erik Borup.

Foreningens sekretariat: Amaliegade 6, København K.

BRYGGERIFORENINGEN
Bryggeriforeningen blev stiftet den 6. september 1899, efter at der forud 

for den tid allerede havde været adskillige tilløb til samarbejde mellem 
bryggerierne, således særligt Dansk Bryggeriforening, der blev stiftet i 1894, 
men som blev ophævet dagen efter, at Bryggeriernes Arbejdsgiverforening, 
— som Bryggeriforeningen dengang hed — blev stiftet.
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Arbejdsforholdene har siden foreningens stiftelse været et af de vigtigste 
virkefelter og var ved oprettelsen det, der bestemte foreningens navn. 
Lovenes formålsparagraf siger herom, at foreningens formål er at bidrage 
til en rolig og besindig udvikling af arbejdsforholdene i bryggerierne, der
under de til disse hørende egne aftapningsanstalter, mineralvandsfabrikker 
og maltgørerier, samt iøvrigt at varetage sine medlemmers fælles forret
ningsinteresser. Dens væsentligste opgave blev derfor at finde midler til at 
forhindre eller at afgøre opstående stridigheder i arbejdsspørgsmål ved 
mægling eller voldgift.

Forhandlingerne med arbejderorganisationerne har ofte været vanskelige, 
men kun een gang har forhandlingrne måttet afbrydes, således at arbejds
standsning indtrådte. Det var i 1924, hvor der etableredes en strejke, der 
varede i 4 uger. Opstår der uenighed på arbejdspladserne, tager foreningen 
sagen op til mægling og eventuelt voldgiftsafgørelse, men det har forøvrigt 
kun været nødvendigt at afholde et ringe antal møder om sådanne forhold.

Inden for Bryggeriforeningen har det altid været et bærende princip, at 
det ville være forkasteligt at ophæve konkurrencen mellem de enkelte bryg
gerivirksomheder. De konkurrerer livligt med hinanden, bl. a. om at frem
stille de bedst mulige produkter og sælge dem i så vidt omfang som muligt. 
Der har gennem næsten alle årene været noteret faste priser, på hvilke 
rabat ikke ydes, men aftalerne herom har aldrig været fastere, end at de 
enkelte medlemmer med blot een måneds varsel kan løse sig. Allerede ved 
foreningens stiftelse blev en række utiltalende konkurrenceformer afskaf
fet, og i de år, der er gået, har Bryggeriforeningen stedse fulgt samme ret
ningslinier.

Bryggeriforeningen og dens medlemmer har altid lagt stor vægt på et 
godt og tillidsfuldt samarbejde både med de enkelte kunder og med disses 
organisationer.

Gennem årene har Bryggeriforeningen taget talrige af bryggeriernes fæl
les interesser op til behandling overfor myndighederne, særligt naturligvis 
i kritiske tider, specielt under de to verdenskrige og de urolige efterkrigsår.

Bryggeriforeningen har også deltaget i internationalt samarbejde, særligt 
med henblik på teknisk samarbejde. F. eks. må det fremhæves, at de tre 
nordiske bryggeriforeninger i fællesskab i året 1924 har oprettet Brygger
højskolen i København. I forbindelse med Bryggerhøjskolen er indrettet 
et biologisk laboratorium til rådighed for bryggerierne, og der er i de 
senere år ansat en teknisk konsulent, der i samarbejde med laboratoriet 
kan være til støtte for bryggerierne.

Bryggeriforeningen er tilsluttet Dansk Arbejdsgiverforening og Industri- 
raadet og har iøvrigt været repræsenteret i en række offentlige valg m. v.
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Foreningen har siden 1930 haft kontorlokaler i ejendommen Frederiks- 
berggade 11.

Foreningen ledes af en bestyrelse, hvis formand er direktør H. P. A. 
Jerichow, og hvori direktør H. Povelsen og direktør K. Skat-Rørdam er 
viceformænd. Direktør A. L. Østerberg er foreningens direktør.

Adr.: Frederiksberggade 11, København K.

CIG AR- OG TOBAKSFABRIKANTERNES FORENING 
AF 20. J U N I 1875

I årene omkring og efter 1870 vandt organisationstankerne betydeligt 
terræn blandt de danske arbejdere, og de indenfor tobaksindustrien be
skæftigede arbejdere var nogle af de første, der oprettede deres egen fag
organisation til varetagelse af medlemmernes lønmæssige interesser. For
holdenes udvikling — og herunder ikke mindst en række strejker, der i 
begyndelsen af 1870-erne etableredes indenfor tobaksindustrien — med
førte, at også tobaksfabrikanterne snart indså nødvendigheden af at samle 
sig i en organisation, der kunne danne modvægt mod de stadig voksende 
krav, der fremsattes fra arbejderside. De indenfor fabrikantkredse førte 
drøftelser resulterede i stiftelsen af »Cigar- og Tobaksfabrikanternes For
ening af 20. Juni 1875«.

I den første snes år af foreningens levetid varetog foreningen således i 
første række tobaksfabrikanternes faglige interesser og førte på medlem
mernes vegne en række lønforhandlinger med tobaksarbejdernes organisa
tion. Omkring århundredskiftet medførte udviklingen imidlertid, at der 
indenfor tobaksindustrien stiftedes flere rent faglige foreninger. »Cigar- 
og Tobaksfabrikanternes Forening af 20. Juni 1875« fortsatte dog sit ar
bejde med at samle fabrikanterne om alle ikke-faglige spørgsmål og gik 
efterhånden over til at blive bindeleddet mellem de faglige foreninger, der 
var stiftet indenfor tobaksindustriens forskellige brancher (cigar- og cigaril
losbranchen, skrå- og røgtobaksbranchen og cigaretbranchen). Efter en re
vision af foreningens love blev hele den danske tobaksindustri i 1923 samlet 
indenfor rammerne af »Cigar- og Tobaksfabrikanternes Forening af 20. 
Juni 1875«.

Foreningens virkeområde, der siden da stort set ikke er forandret, kan i 
korthed siges at være varetagelse af tobaksindustriens forhold overfor myn
dighederne (Finansministeriet, Handelsministeriet, Direktoratet for Vare
forsyning, Priskontrolrådet o. s. v.) samt overfor de organisationer, der re-

275



præsenterer handelens folk — herunder navnlig Tobakshandlernes Lands
forening og De samvirkende Købmandsforeninger i Danmark.

Foreningens formålsparagraf har i dag følgende ordlyd:
Foreningens formål er i alle spørgsmål med undtagelse af arbejder

spørgsmål at varetage den frie, selvstændige tobaksfabrikations interes
ser, og det vil som følge heraf også være foreningens formål at be
kæmpe ethvert forsøg, der måtte blive gjort på indførelse af tobaks
monopol.

»Cigar- og Tobaksfabrikanternes Forening af 20. Juni 1875« er direkte 
repræsenteret i Industriraadet og i Toldrådets Appeludvalg. Herudover har 
foreningen delegerede i Industriforeningen i København samt i repræsen
tantskabet for Håndværkerforeningen i København og Håndværksrådet.

Adr.: Vester Voldgade 111, København V.

C H O K O LA D E - & S U K K E R V A R E -B R A N C H E N S  
FÆ LLES-U D VALG

Fælles-Udvalget er stiftet d. 21. marts 1941 med det formål at vare
tage chokolade- og sukkervarebranchens fælles interesser, dog ikke løn- og 
arbejdsforhold.

Til organisationen kan som medlemmer knyttes foreninger (sammen
slutninger), hvis medlemmer for en væsentlig del importerer, fremstiller, 
forarbejder eller forhandler chokolade- og sukkervarer.

Fælles-Udvalget er en hoved-organisation, hvortil er knyttet følgende for
eninger:

Landsforeningen af Chokolade- og Sukkervarefabrikanter af 1930.
Foreningen af Chokolade- og Sukkervare-Grossister i København.
Foreningen af Chokolade- og Sukkervare-Grossister i Provinsen.
Dansk Konfektureforening.
Foreningen af danske Eksportører i Chokolade- og Konfekture-Branchen.
Foreningen af danske Importører i Chokolade- og Konfekture-Branchen.
Foreningen af Kolonial-Grossister i København.
Dansk Provins Kolonial Grossist Forening.
Sukkervare- og Chokoladearbejdernes Forbund.

Fælles-Udvalget oprettedes under den anden verdenskrig, der nødvendig
gjorde en kraftig restriktions-politik, og det har til opgave at forhandle med 
og at samle de interesserede parter om alle de problemer af fælles interesse, 
der måtte opstå i og omkring branchen. Fælles-Udvalget er derved blevet et
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betydningsfuldt bindeled mellem branchens udøvere, og det led der udvir
ker, at en enkelt gruppe eller en enkelt virksomhed inden for branchen 
ikke på en anden gruppes bekostning høster fordele af bestemmelser, dei 
træffes af myndighederne el. lign. De tilsluttede organisationers ledere har 
erkendt, med hvor langt større kraft man kan forhandle med de forskellige 
myndigheder, og med hvor meget større vægt man kan fremføre sine be
tragtninger og meninger, når man ved, man har alle branchens folk bag sig.

De tilsluttede foreninger repræsenteres i udvalget ved delegerede. For- 
mændene i de tilsluttede foreninger er faste delegerede og udgør sammen 
med de øvrige repræsentanter for de enkelte foreninger et repræsentant
skab.

Repræsentantskabet vælger hvert år 1 formand, 2 næstformænd, 1 kasse
rer og 1 revisor samt 1 suppleant. De 4 førstnævnte udgør et forretnings
udvalg.

De fleste sager behandles i almindelighed af forretningsudvalget, men 
ved behandling af principielle sager, der har særlig interesse for bestemte 
grupper, tilkaldes de delegerede fra disse grupper.

Fælles branchemøder til drøftelse af branchens forhold afholdes når re
præsentantskabet finder anledning dertil. I disse møder kan deltage alle 
medlemmer af de tilsluttede foreninger, og forhandlingerne og beslutnin
gerne på disse møder er vejledende for repræsentantskabet.

Fælles-Udvalget er repræsenteret i det nævn, der er nedsat af finansmini
steriet vedr. loven om omsætningsafgift af chokolade- og sukkervarer.

Grosserer Alfr. C. Schrøder, der tillige er formand for Importørforenin
gen, var formand for Fælles-Udvalget fra dettes start og indtil april 1955, 
hvor han trak sig tilbage.

Den nuværende formand er direktør K. E. Kruuse-Jénsen, A/S Lagerman 
junr. Direktør Kruuse-Jensen er desuden formand for Landsforeningen af 
Chokolade- og Sukkervarefabrikanter af 1930.

Forretningsudvalget, der varetager Fælles-Udvalgets daglige ledelse, be
står af:

Direktør K. E. Kruuse-Jensen, Landsforeningen af Chocolade- og Suk
kervarefabrikanter af 1930.

Grosserer Alfr. C. Schrøder, Foreningen af danske Importører i Chok.- og 
Konfekture-Branchen.

Grosserer Chr. Christensen, Foreningen af Chokolade- og Sukkervare- 
Grossister i København.

Konfekturehandler H. W. Christensen, Dansk Konfektureforening. 
Fælles-Udvalgets sekretariat: Dalgas Boulevard 59, København F.
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DAN SK K O N F E K T U R E F O R E N IN G
er stiftet d. 22. juni 1915 og tæller konfekturehandlere over hele Danmark. 
Formålet er at varetage medlemmernes interesser, hvilket der har været 
rigelig lejlighed til ved rigsdagens behandling af næringslov, butikslukke
lov, omsætningsafgift på chokolade- og sukkervarer, sundhedsvedtægter, 
funktionærloven og meget mere.

Næringsbrevet, der oprindelig lød på »Kagebager- og Sukkervarefabri
kant«, idet det er udgået fra konditorfaget som en specialafdeling, lyder 
nu på »Industridrivende« for de konfekturehandlere, der fremstiller og 
sælger de såkaldte hjemmelavede konfekturer, medens de, der ikke frem
stiller varer, har næringsbrev som »Handlende«, og begge kategorier må i 
henhold til butikslukkeloven holde åbent for salg ud af huset til kl. 22, 
forudsat de udelukkende fører chokolade- og sukkervarer samt kiks og 
biscuit.

Foreningen udgiver et medlemsblad, der sendes gratis til alle medlem
mer.

Foreningens bestyrelse er følgende:
Hans W. Christensen, formand, fru Agnes Vefling, næstformand, fru M. 

Geertz-Hansen, E. Lyngsie, frk. Cathr. Petersen, Holger Rittmeyer, Bernh. 
C. Frandsen.

Foreningens hjemsted er København.

Adr.: Gothersgade 8 C, København K.

DANSK PAPIRGROSSIST OG PAPIRVAR EFABRIKANT 
FORENINGEN

Foreningen er stiftet i 1942. Som medlemmer kan optages ethvert firma 
og enhver person, der er indehaver af dansk næringsbevis, og som her i 
landet driver virksomhed med fabrikation af danske papirvarer, eller hvis 
væsentligste formål er handel engros for egen regning med papir.

Foreningens formål er at virke for handel med dansk papir og danske 
papirvarer på rimelige og ensartede handelsbetingelser og vilkår; at søge 
størst mulig tilslutning af og gensidigt rationelt samarbejde mellem fabri
kanter og grossister samt at fremme egnede bestræbelser for billiggørelse af 
dansk papir og papirvarer til forbrugerne.

Ledelsen af foreningen forestås af en bestyrelse, og et sekretariat vare
tager de løbende forretninger. T il sekretariatet er knyttet særligt sagkyn
dige, der udøver konsulentvirksomhed i alle spørgsmål af faglig interesse
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for branchen. Foreningen kan ikke tilsluttes eller underordnes andre or
ganisationer indenfor branchen, og den er ikke tilknyttet offentlige insti
tutioner eller organisationer.

Adr.: Howitzvej 5—7, København F.

DANSK PROVINS K O L O N IA L  GROSSIST FO R ENING
Dansk Provins Kolonial Grossist Forening er stiftet den 28. august 

1939. Den var en sammenslutning af Jydsk Kolonial Grossist Forening 
og Øernes Provins Kolonial Grossist Forening.

Anledningen til sammenslutningen var, at de to foreninger, der hver 
for sig havde arbejdet for sine interesser — omend i samarbejde — fandt 
det formålstjenligt, at deres interesser for fremtiden blev varetaget af een 
forening.

Foreningens første formand var konsul Georg Rasmussen, Lund &: Ras
mussen A/S, Helsingør, der fungerede som sådan til 1946. Han afløstes 
af grosserer Harry A. Jensen, Christensen & Jensen, Roskilde. Siden 1952 
har grosserer Emil Ruge, I. P. Jensen & Co.„ Aalborg, været foreningens 
formand.

Foreningens formål er:
— at varetage standens interesser og at arbejde for et godt kollegialt for

hold mellem medlemmerne,
— at varetage standens interesser direkte overfor myndighederne,
— at drage omsorg for et bedst muligt samarbejde med landets industri 

og detailhandelens organisationer og i standens interesse søge at skabe de 
bedst mulige salgsformer.

Foreningen beskæftiger sig ikke med indkøb på medlemmernes vegne 
og må ikke ved aftaler binde medlemmerne til køb hos enkelte virksom
heder.

Foreningen er repræsenteret i provinshandelskammeret.

Adr.: H. C. Andersens Boulevard 38, København V.

DANSKE M INERALVAND SFABRIKANTERS 
FÆ LLESFORENING

Foreningen blev stiftet i 1910 som en fælles forening for de eksisterende 
lokale mineralvandsfabrikantforeninger i Danmark. Fællesforeningen be-
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står nu af: Mineralvandsfabrikanternes Forening, Den sjællandske Mineral- 
vand-Fabrikan tforening af 1935, Foreningen af jydske Mineralvandsfabri
kanter, Foreningen af Mineralvandsfabriker i Fyens Stift.

Fællesforeningen ledes af et repræsentantskab og en bestyrelse. Repræ
sentantskabet består af samtlige bestyrelsesmedlemmer for de foreninger, 
som er medlem af fællesforeningen, og bestyrelsen dannes af formændene 
for ovennævnte 4 foreninger.

Fællesforeningens formål er at samle mineralvandsfabrikantforeningerne 
i Danmark for at varetage deres fælles interesser, og alle bestående lokale 
foreninger er i øjeblikket medlemmer. De enkelte fabrikantforeninger har 
selvstyre, og fællesforeningen kan aldrig ved sine beslutninger gribe ind i 
den enkelte fabrikants drift af hans forretning.

Fællesforeningen arbejder i sagens natur sammen med de lokale fabri
kan tforeninger og er desuden medlem af Industriraadet. I det ved § 19 i 
lov nr. 44 af 14. marts 1955 om forskellige forbrugsafgifter oprettede nævn 
har fællesforeningen udpeget 2 branchekyndige medlemmer samt 2 sup
pleanter.

Fællesforeningens formand er for tiden direktør Einar Dessau, R. af D.

Adr.: H. C. Andersens Boulevard 22, København V.

DANSKE Æ BLEMOSTERIERS K O N T R O L-S E K T IO N
Kontrol-sektionen blev oprettet den 19. januar 1951. Den omfatter fø

rende danske æblemostfabrikker, der frivilligt har underkastet deres pro
dukter løbende laboratoriekontrol med indkøb i detailforretnniger af fa
brikkernes kvalitetsmærkede varer. Indkøbene foretages af autoriserede 
prøveopkøbere.

Formålet med kontrollen er ved gennemførelse af en kollektiv kvalitets
kontrol af medlemmernes produktion af æblemost at sikre en ensartet, god 
og velsmagende handelsvare, såvel til hjemmemarkedet som til eksport.

Som fælles vare- og garantimærke for de kontrollerede produkter anven^ 
des en indregistreret afbildning af det historiske, gamle guldhorn, der 
er betegnende for noget fint og ædelt. Mærket findes præget i kapslen på 
enhver flaske guldhorn-garanteret dansk æblemost.

Adr.: Fabrikant Vald. Olsen, Tølløse.
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FORENINGEN AF B ISC U IT- KAGE- OG 
VAFFELFABR IKER

stiftedes 1952 af en kreds af engros bagerier med formål at gavne og bistå 
medlemmerne i forhandlinger om råvarer med Direktoratet for Varefor
syning, samt senere ved forhandlinger med Prisdirektoratet.

I krigsårene og de nærmeste år efter talte foreningen op imod 100 med
lemmer, fordelt over hele Danmark. De senere års vanskelige forhold hal
verede dette antal, således at en hel del usunde virksomheder faldt bort, 
og de tilbageværende fik derved bedre vilkår at arbejde under.

Foreningen er ikke tilsluttet Dansk Arbejdsgiverforening, men varetager 
direkte sine medlemmers interesser ved forhandling med Fagforeningen af 
Kiks- og Biscuitarbejdere.

Bestyrelsen består af følgende: V. Rose-Olsen, formand, Chr. Nielsen, 
Biscuitfabriken »National«, Jørgen Jegsen, E. Møller, Biscuitfabriken 
»Tarta«, J. Lund-Hansen, Fa. Brdr. Lund-Hansen.

Foreningens Hjemsted: København.

Adr.: Forhaabningsholms Allé 47, København V.

FORENINGEN AF C H O K O LA D E - OG SUKKERVARE
GROSSISTER I PROVINSEN

Foreningen er stiftet i Århus den 27. juni 1936 af 26 chokoladegrossister. 
Foreningens medlemstal er i dag 56. Foreningens første bestyrelse bestod 
af formanden, grosserer Stampe Danielsen, Horsens, grosserer William 
Slottboe, Slagelse, grosserer Brinch Nielsen, Aalborg, grosserer Adolf Lyhne 
i Odense samt grosserer Henry Jakobsen, Århus.

Ifølge foreningens love, § 2, er foreningens formål følgende:

a. at varetage interesserne for grossister indenfor chokolade- og sukker
vare-branchen i provinsen overfor importører og fabrikanter samt 
overfor myndighederne, f. eks. Direktoratet for Vareforsyning, Depar
tementet for Told- og Forbrugsafgifter, Priskontrolraadet og Inspek
toratet for Tobaksbeskatningen.

b. at søge øget standens indflydelse.
c. at arbejde for indbyrdes forståelse og samvirke (fællesoptræden) i alle 

vigtige anliggender, herunder evt. at træffe aftale om prisoverholdelse, 
rabatgivning og lignende.

d. at søge disse formål fremmet ved samarbejde med andre sammenslut-
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ninger og institutioner, herunder navnlig Chokolade- og Sukkervare- 
Branchens Fælles-Udvalg og Centralorganisationen.

Foreningen er igennem Chokolade- og Sukkervarebranchens fællesudvalg 
i nøje samarbejde med de offentlige myndigheder, herunder rigsdag, sund
hedspolitiet, tolddepartementet m. fl. og med de øvrige brancheforeninger, 
der er tilsluttet Fællesudvalget, herunder f. eks. Chokolade- og Sukkervare
grossisterne i København, Kolonialgrossisterne i København, Kolonialgros
sisterne i Provinsen, Landsforeningen af Chokolade- og Sukkervarefabri
kanter af 1930, Foreningen af Importører af Chokolade og Sukkervarer, 
Foreningen af Eksportører af Chokolade- og Sukkervarer m. fl.

Foreningens formand er grosserer Bruno Schilling.
Adr.: Nykøbing Sj.

FO R ENING EN AF D AN M AR KS IM P O R TØ R E R  OG 
GROSSISTER I MELBRANCHEN

Foreningen blev stiftet den 13. juni 1917 til varetagelse af branchens 
interesser overfor de af myndighederne under krigen 1914—1918 indførte 
restriktioner.

Foreningens formål er gennem stadige forhandlinger med myndighederne 
at varetage branchens interesser særlig med henblik på bevarelsen af den 
frie import og derigennem bevarelsen af den frie konkurrence.

Adr.: Kastelsvej 27, København 0.

FORENINGEN AF DANSKE H AN D ELSM Ø LLER
Foreningen af Danske Handelsmøller er stiftet den 18. september 1922 

og omfatter, efter at der den 5. juli 1929 skete en sammenslutning med 
Foreningen af større Handelsmøller i Danmark, den overvejende del af 
dansk mølleindustri. Foreningens 36 medlemsselskaber og firmaer for
maler årlig ca. 95 pct. af Danmarks hvedemelsproduktion, ca. 85 pct. af 
sigtemelsproduktionen og ca. 60 og ca. 80 pct. af produktionen af groft og 
halvsigtet rugmel, samt hele havregrynsproduktionen.

Foreningens formål er i al almindelighed at varetage dens medlemmers 
fællesinteresser af økonomisk og teknisk art.

Produktion af mel, brød, gryn etc. har altid i høj grad påkaldt myndig
hedernes interesse og såvel for helheden som for de enkelte virksomheder 
er der både i krigstid og under normale forhold altid en række problemer
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om forholdet til kornlove, kornordning, priskontrol, fabrikstilsyn, sund
hedsstyrelse, sundhedskommissioner o. s. v., som det er foreningens opgave 
at tage sig af.

Herudover er det også naturligt, at der med købmændenes og bagernes 
organisationer opretholdes et samarbejde af både indad- og udadvendt ka
rakter, såvel som foreningen har nær forbindelse med tilsvarende forenin
ger i andre lande og iøvrigt er medlem af Association Internationale de 
Meunerie.

Løn- og overenskomstforhold ligger udenfor foreningens arbejdsområde, 
idet disse spørgsmål ordnes af Danske Handelsmøllers Arbejdsgiverforening 
og Københavnske Handelsmøllers Arbejdsgiverforening, der begge er til
sluttet Dansk Arbejdsgiverforening, medens Foreningen af Danske Han
delsmøller er tilsluttet Industrirådet.

Foreningen af Danske Handelsmøller ledes af en bestyrelse, hvis formand 
er direktør, konsul Kai Blicher, Aarhus. Foreningens direktør er civilinge
niør A. P. Ranløv.

Adr.: Handelsmøllernes Fælleskontor, Shellhuset, Kampmannsgade 2, 
København V.

FORENINGEN AF DANSKE KAFFEBRÆ NDERIER
Foreningen af danske Kaffebrænderier blev stiftet den 11. april 1917 

under kaffebranchens vanskelige forhold.
Foreningens formål er at varetage og fremme de danske kaffebrænderiers 

interesser.
Den første store opgave, foreningen måtte tage sig af, var at medvirke til 

fordeling af den rationerede kaffeimport, en opgave foreningen atter måtte 
gå igang med under og i de første år efter den anden verdenskrig.

Foreningen har gennem årene været repræsenteret ved utallige forhand
linger og møder med myndighederne og branchens andre foreninger for at 
varetage kaffebrænderiernes interesser.

Foreningen er som brancheforening tilsluttet Provinshandelskammeret, 
med hvilket den særlig efter anden verdenskrig har haft et nært samarbejde.

Foreningens formand er konsul Byrge Eistrup.
Adr.: postbox 256, Randers.

FORENINGEN AF DANSKE M A R G A R IN E FA B R IK E R
Foreningen er stiftet den 13. marts 1954 og er en sammenslutning af de 

tre tidligere foreninger: »Foreningen af danske en gros Margarinefabri-
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ker«, »Foreningen af lokale Margarinefabriker i Danmark« og »Margarine
fabrikernes Sammenslutning«.

Den omfatter i øjeblikket 40 margarinefabriker og repræsenterer så godt 
som alle frie margarinefabriker.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes faglige interesser over
for myndighederne, andre faglige organisationer eller hvor samlet optræ
den er af betydning for medlemmerne, således at der skabes de bedst mulige 
forhold for medlemmerne i udøvelsen af deres erhverv.

Foreningen har samarbejde med Margarineindustriens Fællesudvalg og 
er repræsenteret i dette.

Foreningens hjemsted er det sted, hvor den til enhver tid værende for
mand har forretningsadresse, subsidiært privat bopæl.

Adr.: Margarinefabriken Vestfyn, Glamsbjerg.

FORENINGEN AF DANSKE M A T E R IA L IS T E R
Efter at denne branche, som kan skrive sin alder helt tilbage til apo

tekervæsenets første dage, i en periode over flere tiår havde fristet en 
kummerlig tilværelse på grund af den stadig stigende monopolisering af 
medicinalhandelen ved statens indgriben overfor apotekerne som frit 
erhverv, enedes 17 jydske materialhandlere under ledelse af Rasmus Mad
sen, Holstebro, den 21. november 1926 om at stifte en brancheforening- 
under ovenstående navn.

Netop på det tidspunkt var en apotekeranordning ført ud i praksis, 
hvorved der blev tillagt apotekerne en udvidet eneret, og samtidig for
beredtes en ny lovgivning om giftstoffer.

Foreningen havde således allerede fra starten problemer at tumle med, 
og foreningen fik hurtigt stor tilslutning fra resterne af den tidligere så 
store og velanskrevne branche.

Foreningens første handling var en henvendelse til indenrigsministeriet 
med anmodning om, at foreningen blev repræsenteret i den kommission, 
der behandlede apotekervare-anordningen, hvilket dog blev afslået, mens 
man under behandlingen af forslaget til giftloven fik et mere positivt re
sultat, idet det lykkedes foreningen at udvirke, at dens medlemmer blev 
stillet på lige fod med apotekerne. Det viste sig i de kommende år, at det 
blev materialisterne, der fik førerstillingen i det pionerarbejde, der blev 
gjort ved fremkomsten af de nye kemiske plantebeskyttelses- og insekt
bekæmpelsesmidler, der i de kommende år dukkede op.
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Allerede på et tidligt tidspunkt i sin levetid udbyggede foreningen et 
kredsarbejde, der gennem årene har udvirket en meget aktiv medarbejden 
fra de enkelte medlemmers side.

I 1939 holdt foreningen på Teknologisk Institut i København sit første 
fagkursus, som i de senere år er udbygget ganske væsentligt. Det omfatter 
i dag: farmakognosi — organisk og uorganisk kemi — laboratoriearbejder, 
analyser og synteser, lovkendskab, bandageringslære (anatomi), struktur
lære og lidt fysik, plantebeskyttelses- og insektbekæmpelseslære. Kurserne 
har siden 1950 været afholdt på Jydsk teknologisk institut i Aarhus.

Foreningen blev tidligt tilsluttet De danske Handelsforeningers Fælles
organisation.

Omkring 1945 påbegyndtes internt arbejde i mindre grupper efter erfa- 
systemet, og dette er næsten helt udbygget i dag.

Foreningen har i de forløbne år ført en bitter kamp for branchens ret
tigheder, oftest i modsætning til apotekermonopolet. Bedst huskes vel 
vitaminsagen, hvorunder foreningen hævdede, at et af indenrigsministe
riet og sundhedsstyrelsen udstedt forbud mod frit salg af vitaminkosttil
skudstabletter ikke var lovmedholdeligt. Et fortsat salg af disse varer fra 
samtlige materialhandlere og en stor del købmænd affødte et sagsanlæg 
mod foreningens formand. Sagen førtes sammen med De samvirkende 
Købmandsforeninger, og den endte med en frifindelse både i byret og 
landsret.

Trods denne frifindelse søgte indenrigsministeriet den 22. september 
1954 ad administrativ vej ved en bekendtgørelse at indskrænke salget 
af de frie vitaminpræparater, hvilket har medført, at foreningen har ud
taget stævning mod indenrigsminister Kjærbøl for at tilpligte ministeren 
at anerkende frifindelsesdommen. Denne sag er ikke afgjort, da dette 
skrives.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes erhvervsmæssige inter
esser og at virke for dygtiggørelse af fagets udøvere.

Foreningen er tilsluttet De danske Handelsforeningers Fællesorganisa
tion, men den er i de flest sager i nøje kontakt med de øvrige erhvervs
organisationer.

Gennem sin hovedorganisation er branchen repræsenteret i alle udvalg 
og kommissioner, der berører branchens områder. Foreningen har repræ
senteret den samlede detailhandlerstand bl. a. i landbrugsministeriets ud
valg ang. farlige plantebeskyttelsesmidler og indenrigsministeriets kom
mission vedr. apotekervare-anordningens revision.

Under navnet »Danske Materialister« udsendes hver måned et af for-
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eningen ejet og drevet blad, der dels holder medlemmerne underrettet og 
dels virker for fremme af foreningens synspunkter udadtil.

Adr.: Kronprinsensgade 9, København K.

FORENINGEN AF DANSKE SPIR ITU SFABR IKAN TER
Foreningens navn er Foreningen af danske Spiritusfabrikanter. Den dan

nedes den 20. juni 1876 under navn af Foreningen af Spiritusfabrikanter i 
kongeriget Danmark. Den var imidlertid ret passiv i de første år, og på 
generalforsamlingen i 1879 vedtoges det på forslag af bestyrelsen foreløbig 
at suspendere foreningens love. Foreningens virksomhed blev igen lagt i 
fastere rammer i 1891, da det på et møde den 19. august efter forslag af 
direktør C. A. Olesen vedtoges at ophæve den gamle forening og i stedet 
stifte en ny forening under det nuværende navn Foreningen af danske 
Spiritusfabrikanter. Direktør C. A. Olesen blev valgt til formand, og det 
fremgår af de ny love, at foreningens formål skulle være »at værne om de 
interesser, der knytter sig til fabrikationen samt rektifikationen af spiritus 
og gærfabrikationen i Danmark«. Gennem foreningen oprettes overens
komster mellem medlemmerne om vilkårene for handel med gær og spiri
tus og herunder navnlig priserne for disse varer. Foreningen har endvidere 
interesseret sig for begrænsning af spiritusfabrikationen, der i årene om
kring århundredskiftet var blevet for stor til landets behov. Begrænsnin
gen fandt sted dels ved fastsættelse af produktions- og salgskvoter for med
lemmerne og dels ved begrænsning af de producerende virksomheders an
tal. Under koncentrationen af gær- og spiritusindustrien i 1918 blev også 
den økonomiske side heraf ført over foreningen. Den 12. februar 1904 op
rettedes Foreningen af danske Spiritusfabrikanters Arbejdsgiverafdeling, 
der straks tilsluttedes Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforening.

Efter koncentrationen af gær- og spiritusindustrien er Foreningen af 
danske Spiritusfabrikanter stadig opretholdt; men foreningens virksomhed 
som erhvervsorganisation er ifølge sagens natur begrænset. Foreningen be
skæftiger sig bl. a. med administrationen af gæroverenskomsterne samt med 
arbejderspørgsmål, og der er på disse områder et nært samarbejde med 
bager- og købmaridsorganisationerne samt med Dansk Arbejdsgiverfor
ening. Siden 1939 har direktør Chr. H. Olesen været formand for forenin
gen.

Adr.: Hovedkontor: Havnegade 29, København K.
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FO RENING EN AF DANSKE TH E IM P O R TØ R E R
Foreningen af danske Theimportører, som er en sektion under For

eningen af Kolonial Grossister i Kjøbenhavn, blev stiftet den 3. december 
1935 på initiativ af grosserer, generalkonsul Victor B. Strand. Som for
mand valgtes grosserer Harald R. Melchior, der har fungeret som formand 
siden. De øvrige bestyrelsesmedlemmer var ved stiftelsen: grosserer Henri 
Odewahn, grosserer Chr. P. Iversen og grosserer, generalkonsul Victor B. 
Strand. Den nuværende bestyrelse består af: grosserer Harald R. Melchior, 
grosserer, generalkonsul Victor B. Strand, grosserer O. Schacke, direktør 
Fin Christoffersen og grosserer Johs. Petersen.

Ifølge lovene for kolonialgrossistforeningen skal ethvert medlem, hvis 
firma importerer og forhandler the som specialartikel, være medlem af 
sektionen, i hvilken ikke kan optages københavnske firmaer, som ikke er 
medlem af kolonialgrossistforeningen. Derimod kan optages theimportø
rer, der har sæde i provinsen.

Foreningens formål er på enhver måde at støtte theimportørerne, spe
cielt i alle spørgsmål vedrørende import-, fordelings-, prisforhold etc. For
eningen søger også at yde et bidrag til opnåelse af gode og sunde kollegiale 
forhold indenfor branchen.

løvrigt kan henvises til de bemærkninger om foreningen, som er ind
flettet vedrørende Foreningen af Kolonial Grossister i Kjøbenhavn.

Foreningens sekretariat varetages af højesteretssagfører Kjeld Rørdam, 
København.

Adr.: Bredgade 41, København K.

FORENINGEN AF DANSKE TOVVÆ RKSFABRIKER
Foreningen er stiftet den 19. juli 1910 og har i 1955 følgende, medlem

mer: Jacob Holm & Sønner A/S, Reberbanegade 3, København S., Esbjerg 
Tovværksfabrik A/S, Vardevej, Esbjerg, A/S Randers Rebslaaeri, Vinkel
vej 1, Randers, Fa. L. P. Weidemann &: Sønner, Rudkøbing, Fa. G. Fun
ders Rebslageri og Børstefabrik, Fundersvej 6, Mølholm, Vejle.

Vedtægternes formålsparagraf er sålydende:

»Foreningens formål er at samle alle virksomheder i tovværksfaget 
for at varetage deres fælles faglige interesser, særlig i alle spørgsmål

overfor arbejderne eller deres organisationer, 
for at tilvejebringe den størst mulige ensartethed indenfor tovværks

faget ved afgørelsen af sådanne spørgsmål,
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for at frembyde et organ til forhandling med arbejderne og deres or
ganisationer om faglige spørgsmål af fælles interesse, og

for at yde de enkelte medlemmer eller grupper af medlemmer bistand 
under uoverensstemmelser med arbejderne eller deres faglige 
organisationer«.

Foreningen ledes af en bestyrelse, og det daglige arbejde varetages af for
eningens sekretær i Industrifagene, hvoraf foreningen er medlem.

Foruden at være tilsluttet Industrifagene er foreningen tilsluttet Dansk 
Arbejdsgiverforening og Industriraadet.

Adr.: Nørrevoldgade 34, 1., København K.

FO R EN IN G EN  AF EDD IKEBRYG G ER E I D AN M AR K
Foreningen er stiftet 11. april 1896. Dens første formand var konsul 

Christian Nielsen, Klintebjerg. Foreningen har senere været ledet af fabri
kant Emil Bähncke, W. Bähncke 8c Co.s Fabriker, fabrikant Carl Petersen, 
De forenede Eddikebryggerier, direktør Aage Møller, De danske Vin- og 
Konservesfabriker, og fra 1937 af direktør Knud Strandberg, W. Bähncke 
& Co.s Fabriker A/S.

Foreningens formål er gennem et kollegialt samarbejde at virke for bran
chens interesser.

Foreningen er medlem af Industriforeningen, København.

Adr.: Jagtvej 115, København N.

FO R ENING EN AF FA B R IK A N TE R  AF BUDDING - OG 
CREM EPULVER SAMT K R Y D D E R IP A K K E R IE R

Den 5. juni 1935 stiftedes på initiativ af fabrikant P. Baunsgaard, Aar
hus, og grosserer, generalkonsul Victor B. Strand, København, »Landsfor
eningen af Buddingpulver og Cremepulver Fabrikanter«. I 1947 blev 
navnet ændret til det nuværende, »Foreningen af Fabrikanter af Budding- 
og Cremepulver samt Krydderipakkerier«, idet foreningen udvidede sin 
interessesfære til også at omfatte krydderier.

Foreningens første bestyrelse bestod af fabrikant P. Baunsgaard, Aar
hus, grosserer Skovgaard-Petersen, København, direktør A. F. Friis, Vejle, 
konsul K. I. Kragelund, Aalborg, og direktør Schmahl, København, som 
konstituerede sig med fabrikant P. Baunsgaard som formand. Fabri-
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kant P. Baunsgaard var formand indtil 1947, hvor han afløstes af fa
brikant Henry Larsen, København, der siden har været formand. For
eningens nuværende bestyrelse består af fabrikant Henry Larsen, fabri
kant E. Baunsgaard, Aarhus, direktør H. K. Friis, Odense, fabrikant A. 
Grimm, København, direktør K. Raude, København, og grosserer Skov- 
gaard-Petersen, København.

Foreningens formål er i alle forhold vedrørende import, fordeling etc. 
af krydderier og af de for fremstilling af budding- og cremepulver nød
vendige råvarer samt med hensyn til offentlige prisfastsættelser, kvalitets
mærkningsspørgsmål etc. at varetage medlemmernes interesser. Under og 
efter krigen, hvor importen af majsstivelse var standset, respektive var 
stærkt begrænset, forestod foreningen efter aftale med handelsministeriet 
fordelingsopgaver med hensyn til den her i landet fremstillede hvedesti
velse samt med hensyn til de mindre partier af majsstivelse, som kunne 
importeres.

Foreningen har i de senere år taget initiativ til, at der søges bragt klar
hed over de rette betegnelser for krydderier, som helt eller delvis frem
stilles af erstatningsstoffer og lign., idet foreningen går ind for fastsæt
telse af præcise deklarationer i så henseende.

Foreningen er ikke tilsluttet nogen hovedorganisation, men har i for
skellige henseender haft samarbejde med Grosserer-Societetets Komite og 
Industrirådet, ligesom foreningen har haft kontakt med Foreningen af 
Kolonial Grossister i Kjøbenhavn og Dansk Provins Kolonial Grossist 
Forening.

Foreningens sekretariat varetages af højesteretssagfører Kjeld Rørdam, 
København.

Adr.: Bredgade 41, København K.

FORENINGEN AF FAGLÆRTE KØBMÆ ND 
I D A N M A R K

Faglærte Købmænd stiftedes af en kreds københavnske købmænd den 
12. maj 1932, men opnåede gennem de første leveår kun ringe tilslutning. 
Baggrunden for starten var særlig utilfredshed med de øvrige organisa
tioners på daværende tidspunkt ofte i højere grad selskabelige end egent
lig faglige karakter. Den nye forening gjorde sig dog ikke særlig bemær
ket udadtil, før man i 1936 startede Købmandens Fagblad, som gennem 
de første år udsendtes til alle købmænd i Stor-København. Dette sattes
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bl. a. fra første færd kraftigt ind i den da højst aktuelle lukkelovskam
pagne, og gik skarpt ind for en revideret lukkelov, der bl. a. skulle om
fatte weekend-lukning. Denne kampagne skaffede foreningen den første 
større medlemstilslutning. Også ved indførelse af huslejelovene i 1937 søgte 
foreningen at gøre sig gældende, hvilket i hvert fald gav sig udslag i den 
siden da gældende begrænsning i udlejernes ret til at vælte fortovsrenhol
delsespligten over på butikslejerne.

Gennem skrift og tale, henvendelser til og forhandlinger med myndig
hederne og — når andre udveje ikke fandtes farbare — gennem en række 
retssager har foreningen iøvrigt gennem de forløbne år arbejdet for at 
gavne købmændenes kår, og dens arbejde i så henseende har skaffet den 
en betydelig tilslutning navnlig i Stor-København, hvor den hovedsagelig 
har virket. På nuværende tidspunkt omfatter foreningen mellem 900 og 
1000 medlemmer, hvoraf de ca. 800 i hovedstadsområdet. Resten er på få 
undtagelser nær fordelt i nogle mindre afdelinger i nogle af de nærmest 
hovedstaden liggende byer. Bortset fra ca. 25 passive medlemmer består 
foreningen udelukkende af aktive kolonial-købmænd.

Faglærte Købmænds formål går i korthed ud på følgende:
Gennem møder m. m. at samle medlemmerne til kollegial forståelse af 

købmandsmæssige problemer, samt varetagelse af standens interesser i det 
hele taget til gavn for dens aktive udøvere. Foreningen vil søge gennem
ført betingelser om handelsmæssige kvalifikationer for fremtidig opnåelse 
af næringsret. Man bekæmper monopoler, trustdannelser o. 1., og forenin
gen må ikke modtage nogen art af bonus eller gaver, som vil kunne virke 
hæmmende på dens tale- eller handlefrihed. Disse hovedprincipper i for
eningens formålsparagraf, som fortolkes meget strengt, har uanset flere 
mellemliggende lovændringer været de bærende grundregler lige fra for
eningens start.

Som medlemmer optages kun aktivt udøvende kolonial-købmænd, som i 
h. t. lærlingeloven har personlig ret til at uddanne lærlinge. Det sidste 
fortolkes strengere end af myndighederne, idet man kræver, at et medlem 
skal være udlært eller have drevet selvstændig forretning i det i lærlinge
loven fastsatte åremål indenfor branchen. Passive medlemmer optages ikke. 
Kun aktive medlemmer, som er ophørt med at drive forretning, har val
get mellem at udtræde eller at lade sig overføre til passive medlemmer 
uden stemmeret. — Foreningens afdelinger ledes i rent lokale anliggender 
af en bestyrelse. Afdelingerne vælger desuden efter deres størrelse et nær
mere fastsat antal medlemmer til foreningens repræsentantskab, som igen 
vælger en formand for — og af sin midte 6 medlemmer til et forretnings-
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udvalg, som udgør foreningens egentlige ledelse. Den daglige drift vare
tages dog på forretningsudvalgets vegne af foreningens kontor, som ledes 
af en forretningsfører.

Baggrunden for og forholdene omkring starten af Faglærte Købmænd 
medførte forståeligt nok, at der vanskeligt kunne finde samarbejde sted 
med andre organisationer. Der har dog gentagne gange gennem årene væ
ret ført forhandlinger om foreningens samarbejde med eller tilslutning 
til både den ene og den anden organisation, uden at det dog har givet 
andet end negativt resultat, idet forhandlingerne endda sikkert ved flere 
lejligheder kun har bevirket, at modsætningerne skærpedes. Gennem nogle 
år har man dog været på venskabelig talefod med De danske Handelsfor
eningers Fællesorganisation, og i sommeren 1954 fandt der tilnærmelser 
sted mellem De samvirkende Købmandsforeninger i Danmark og Faglærte 
Købmænd. Denne kontakt er siden da blevet uddybet, og der har på for
skellige områder fundet et regulært samarbejde sted. En egentlig tilslut
ning af Faglærte Købmænd til D.S.K. er ganske vist ikke sket, men der er 
dog truffet en ordning, hvorefter den af D.S.K. startede propagandaafde
ling for »Den frie Købmand« nu også omfatter Faglærte Købmænd og 
altså er en fællesnævner for begge organisationer.

Selv om Faglærte Købmænd gennem sit arbejde, bl. a. også ved en 
ret omfattende responserede virksomhed til brug både for private og of
fentlige myndigheder, ofte har øvet indflydelse i vigtige spørgsmål, gik 
der dog mange år, før foreningen opnåede nogen officiel anerkendelse 
som repræsentationsberettiget organisation. Den første indrømmelse i så 
henseende skete i 1951, da foreningen af bolig- og indenrigsministeriet 
godkendtes som forhandlingsberettiget organisation ved udpegelse af læg
dommere til boligretterne, og foreningen har nu egne repræsentanter i 
boligretterne indenfor alle de retskredse, hvor man har den i lejelovgiv
ningen fastsatte tilslutning.

Om foreningen vil finde det nødvendigt at søge officiel anerkendelse 
og repræsentation også indenfor andre områder, vil antagelig komme til 
at afhænge af udviklingen i det samarbejde til anden side, der som allerede 
nævnt nu er etableret.

Adr.: Mikkel Bryggersgade 2, København K.

FO RENING EN AF FR U G T-IM P O R TØ R E R  
I KØ BENHAVN

Foreningen er stiftet den 17. maj 1932. Foreningen er en faglig organi-
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sation, der har til formål at varetage såvel medlemmernes faglige interessei 
som forholdet til myndighederne.

Som medlemmer af foreningen kan optages grosserere eller firmaer, der
under aktieselskaber, forudsat at vedkommende er importør af frisk frugt 
og/eller grønsager i Storkøbenhavn og ikke driver forretning fra åben bod 
samt ikke er medlem af anden importør- eller grossistforening indenfor 
frisk-frugt branchen i Storkøbenhavn.

Foreningen har samarbejde med Foreningen af Frugt-Importører i Pro
vinsen, Foreningen af Kolonial Grossister i Kjøbenhavn og Foreningen af 
Eksportører af dansk Frugt og Grønsager.

Adr.: Frederiksborggade 11, København K.

FORENINGEN AF FR U G TVIN SFABR IKAN TER  
I D A N M A R K

Da der i 1942 begyndte at dukke virksomheder op på det danske marked, 
som i ly af vareknapheden søgte at bringe frugtvin af meget ringe kvalitet 
på markedet, blev foreningen i slutningen af året dannet med deltagelse af 
praktisk talt alle danske frugtvinsfabriker, dog med undtagelse af de nævnte 
»outsider’s«, som iøvrigt alle er bukket under i den følgende tid, ganske 
særlig på grund af de af dem fremstillede ringe kvaliteter. Foreningen om
fatter i dag praktisk talt alle danske frugtvinsfabriker.

Foreningens formål er at virke til gavn for et højt stade for den danske 
frugtvinsproduktion. Dette formål søges opnået rent praktisk ved, at med
lemmerne jævnlig indsender prøver af deres produktion til et responsum
udvalg, der derefter afgiver en vejledende udtalelse herom.

Desuden arbejdes der også rent videnskabeligt på en kvalitetsforbedring 
igennem forskning på videnskabelig basis i samarbejde med Akademiet for 
de tekniske Videnskaber, der har nedsat et særligt frugtvinsudvalg, hvori 
følgende er medlemmer: professor, dr. Holger Jørgensen, laboratoriedirek- 
tør Albert Hansen, professor Anton Pedersen, professor, dr. H. Baggesgaard 
Rasmussen, professor, dr. Stig Veibel, civilingeniør Ove Høybye, civilinge
niør Axel Petri og direktør W. Reinhard.

Foreningen er tilsluttet Industriraadet og er repræsenteret af følgende 
udvalg under Akademiet for de tekniske Videnskaber: Frugtvinsudvalget 
og Konserveringsudvalget, begge steder af direktør W. Reinhard og civil
ingeniør Axel Petri. Iøvrigt er foreningen repræsenteret i Fællesudvalget 
af 1. Marts 1917 samt i Tilsynsraadet for Forskningslaboratoriet for indu-
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striel Udnyttelse af Frugt og Grøntsager ved Den polytekniske Læreanstalt. 
Endelig er foreningen tilsluttet Commission Internationale des Industries 
Agricoles, Paris.

Adr.: Bredgade 6, København K.

FORENINGEN AF
GROSSISTER I H U S H O LD N IN G S -A R T IK LE R

Foreningen, der er anerkendt af Grosserer-Societetet som responsumbe
rettiget brancheforening, er stiftet den 2. maj 1919 og har som formål: »at 
samle herværende grossister i fabrikations- og husholdnings-artikler inden
for kolonial-branchen, at varetage medlemmernes interesser og ved jævn
lige møder at forhandle emner, der har interesse på forskellige områder at 
søge sådanne reformer fremmede, som har betydning for foreningens med
lemmer«.

Foreningens gennemsnitlige medlemsantal er 25; bestyrelsen består af 5 
medlemmer, for tiden: grosserer Børge Nielsen, firmaet Chr. Baches Efter
følger, formand, grosserer William Holtoft, firmaet Chr. Lyngbyes Efter
følger, næstformand, grosserer Knudsen jun., A/S Paulsen 8c Hansen, kas
serer, grosserer Ib Hamann, firmaet Viggo Hamann 8c Søn, sekretær, og 
grosserer Viggo Nielsen, firmaet af samme navn.

Grosserer Viggo Hamann, der døde i 1954, var den enkeltperson, der har 
haft størst betydning for foreningen lige siden dens start. Han var med til 
stiftelsen, med i den første bestyrelse og medlem af bestyrelsen lige til sin 
død. Hans aldrig svigtende interesse for sin branches trivsel savner side
stykke. Af bi-interesse skal især fremhæves hans oprigtige omsorg for be
boerne i »Købmandsforeningens Stiftelse«. Andre veltjente bestyrelsesmed
lemmer gennem tiderne er grosserer Chr. Bache (mangeårig formand) og 
grosserer Rasmus Andersen.

Kolonialbranchens mærkevarer har været hovedobjektet for denne bran
cheforenings handelsområde, og foreningen er kendt og anerkendt for sit 
gode samarbejde, med såvel den danske mærkevareindustri, som med dens 
detailaftagere.

Adr.: St. Kongensgade 75, København K.

F O R E N IN G E N  AF H Ø R K R A M  GROSSISTER 
I K Ø B E N H A V N

Foreningen er stiftet d. 17. maj 1918 — altså under den første verdens-
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krig — med det formål at varetage standens interesser, specielt med hen
blik på opretholdelse af importen.

Foreningen, som er tilsluttet Grosserer Societetet, har under den sidste 
verdenskrig deltaget i myndighedernes forhandlinger i forbindelse med 
importen her til landet af klipfisk, saltfisk, saltsild og kryddersild.

Adr.: Nyhavn 63, København K.

FORENINGEN AF IM PO R TØ R ER  AF RÅVARER 
T IL  N Æ R IN G SM ID D ELIN D U STR IEN

Foreningen stiftedes i 1939 til varetagelse af fælles interesser blandt im
portørerne af råvarer og halvfabrikata til næringsmiddelindustrien, men 
opdeltes ret hurtigt i sektioner med særlige specialer:

Sektionen af saft- og marmeladefabrikanter i Danmark, Sektionen for 
pektin, Sektionen for kunsthonning og Sektionen for grønt- og frugtkon
serves.

Sektionerne varetager medlemmernes specialinteresser inden for bran
chen, medens foreningen som sådan varetager importørernes fællesinteres
ser.

Krigstidens restriktioner og importvanskeligheder gav foreningen mange 
arbejdsopgaver, hvoraf sukkertildelinger, blikemballage-tildelinger, pris
bestemmelser og fabrikationsforskrifter var de vigtigste.

Disse problemer fortsatte i adskillige år efter krigens ophør, idet indfør
selsmulighederne for de fleste varers vedkommende var stærkt begrænsede 
og måtte fordeles retfærdigst muligt.

Efterhånden som disse krigsbestemte opgaver er løst, har foreningen taget 
nye felter op, idet man har sat ind på den teknisk-videnskabelige udvikling 
ved støtte til oprettelsen og driften af »Laboratoriet for industriel udnyt
telse af frugt og grøntsager m. v.« under Danmarks tekniske højskole.

Gennem laboratoriets arbejde søges der tilvejebragt grundlag for kvali
tetsforbedringer, ændrede produktionsmetoder indenfor saft- og marme
ladefabrikationen og optagelse af helt nye fabrikationer.

Gennem sit kvalitetskontroludvalg og voldgiftsudvalg arbejder forenin
gen på en sanering af handels- og fabrikationsforholdene inden for frugt
konservesindustrien, og man har netop optaget forarbejder til oprettelse af 
en frivillig kvalitetsmærkning af marmelade.

Foreningen er tilsluttet Grosserer-Societetet og Industrirådet.
Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer. Formand er direk

tør Kaj Lundby, som har ledet foreningen siden dens oprettelse.
Adr.: Nørre Farimagsgade 33, København K.
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FORENINGEN AF IM PO R TØ R ER  OG GROSSISTER 
I KONSERVESBRANGHEN

Foreningen blev stiftet 18. marts 1932 af en kreds af importører og gros
sister med konserves som speciale.

Den direkte årsag var Valutacentralens oprettelse og de deraf følgende 
begyndende vanskeligheder med hensyn til importen ud fra ønsket om at 
etablere en slagkraftig organisation, der kunne forhandle med myndig
hederne om branchens forhold, udtrykt i foreningens vedtægter: At vare
tage branchens interesser.

Foreningen bestod i starten af 11 firmaer, men voksede hurtigt med til
slutning både fra provinsens og København, og foreningens medlemstal er 
idag 73.

Foreningens stiftere var grossererne C. Møller-Nielsen, Frode Petersen og 
Børge Sieverts, men ved den konstituerende generalforsamling indtrådte 
grosserer Orla Davidsen i bestyrelsen i stedet for grosserer Frode Petersen, 
og grosserer C. Møller-N ielsen blev formand.

I 1933 udtrådte grosserer C. Møller-N ielsen af bestyrelsen og grosserer 
Viggo Hansen valgtes i stedet for, og samtidig valgtes grosserer Orla David
sen til formand.

I 1936 trådte grosserer Orla Davidsen tilbage, hvorefter formandsskabet 
blev overtaget af grosserer Børge Sieverts, som har været foreningens for
mand siden da. Bestyrelsens øvrige medlemmer er i dag grosserer Pries-Jen- 
sen (sekretær) og grosserer Fin Poulsen (kasserer).

Foreningen er medlem af Sammenslutningen af Brancheforeninger under 
Grosserer-Societetets Komite og arbejder som sådan i meget nær tilknyt
ning til Grosserer-Societetet med responderende virksomhed i de sager, der 
vedrører branchen.

Under de vanskelige mellemkrigsår og ikke mindst under krigen og be
sættelsen har brancheforeningen øvet sin indflydelse i forhandlingerne med 
myndighederne under fastlæggelsen af de mange pris- og fordelingsord
ninger.

Adr.: Sigurdsgade 39, København N.

FO R E N IN G E N  AF K O LO N IA L-G R O S S IS T E R  
I KJØ BENH AVN

Foreningen er stiftet den 23. marts 1901. Foreningens stiftere var gros
sererne Ferd. Andersen, Chr. Gelert, C. Lillienschiold, Louis Meyer, Axel
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Petersen og Hans Styhr, som på et møde på Børsen den 7. februar 1901 
foreslog stiftelsen af en forening af Kaffe Grossister i København. Det viste 
sig imidlertid på mødet, at der var interesse for at udvide en eventuel for
ening til at omfatte alle importører i kolonial-engros-branchen, og på dette 
grundlag stiftedes foreningen som nævnt den 23. marts 1901. Foreningens 
første bestyrelse bestod af grossererne Kröyer Christensen, Hartvig Dessau, 
Chr. Gelert, C. Lillienschiold og Carl Richter, som konstituerede sig med 
grosserer Lillienschiold som formand. Foreningens formænd har udover 
grosserer Lillienschiold — der senere blev formand for Grosserer-Societetets 
Komite — været grosserer Ernst Meyer, der ligeledes blev formand for 
Grosserer-Societetets Komite, grosserer Ferd. Andersen, grosserer Carl Pe
tersen, grosserer Vilhelm Albertsen og grosserer Theodor Jensen, der idag 
er formand.

Foreningens nuværende bestyrelse består af grosserer Theodor Jensen, 
firma Ferd. Andersen & Co., grosserer Valdemar Fredsted, firma Fredsted 
& Co., direktør R. V. Sommerset, Sthyr 8c Kjær A/S, grosserer Chr. Chri
stensen, Christensen 8c Jensen, bageriartikler en gros A/S, og grosserer H. 
Jacobsen, Jacobsen og Saabye’s Eftf. Foreningens sekretær er højesterets
sagfører Kjeld Rørdam.

Medens foreningen i starten som medlemmer kun optog importører af 
kolonialvarer, besluttedes det i 1911, at også agenter, der havde borgerskab 
som grosserere, kunne optages som medlemmer af foreningen.

Foreningen har beskæftiget sig med en række opgaver, der berører kolo- 
nial-grossisternes fælles interesser. Fra de første år kan nævnes toldspørgs
mål i tilslutning til den nye toldlov af 1906 og endvidere at der på forenin
gens initiativ i året 1905 blev stiftet »Kreditor-Foreningen af 2. August 
1905«; foranledningen til stiftelsen af nævnte forening var gennemførelsen 
af lov af 14. april 1905 om tvangsakkorder udenfor konkurs. I 1909 frem
kom foreningen med forslag til nye kaffeslutsedler, der vedtoges af komi
teen og var gældende i en meget lang årrække. Samme år fremkom for
eningen med forslag til lov imod illoyal handelskonkurrence. Foreningen 
beskæftigede sig endvidere med arbitragespørgsmål, kaffeklarering, opret
telsen af Købmandsstandens Oplysningsbureau etc.

Den linie, der blev lagt for foreningens arbejde ved dens start har været 
fulgt siden; foreningen har således taget stilling til ethvert lovgivnings
spørgsmål og ethvert generelt administrationsspørgsmål, som har haft in
teresse for kolonial-engros-handelen. Foreningens udtalelser til Grosserer- 
Societetets Komite har dannet grundlag for komiteens responsa vedrørende 
kolonial-engros-branchen og for komiteens standpunkttagen iøvrigt til pro
blemer af interesse for kolonial-engros-handelen.
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Under verdenskrig nr. 1 og i endnu højere grad under og efter verdens
krig nr. 2 blev foreningen draget ind i den store række af problemer af 
forsynings- og prismæssig art m. v., som verdenskrigene — og besættelsen 
under verdenskrig nr. 2 — naturligt måtte føre med sig. Foreningen deltog 
under verdenskrig nr. 2 i talrige forhandlinger med myndighederne, således 
Handelsministeriet, Prisdirektoratet og Direktoratet for Vareforsyning. For
eningen var medstifter af Kolonialbranchens Fordelingscentral, som i årene 
1945—1952 forestod importen af kaffe og i en række år importen af andre 
kolonialvarer, såsom the, kakao, ris og svesker. Grosserer Theodor Jensen 
var formand for fordelingscentralen og forestod kaffeindkøbene.

Under foreningen er oprettet en særlig sektion for theimportører, kaldet 
Foreningen af danske Theimportører, der stiftedes 3. december 1935. Sek
tionen har udført et stor arbejde under krigs- og efterkrigsårenes vanskelige 
forhold, og det kan i høj grad tilskrives denne forening, at the så hurtigt 
blev frigivet for rationering og iøvrigt som en af de første vigtige kolonial
varer blev underkastet fri import. Foreningen har medvirket til, at den 
internationale thepropagandas organisation har oprettet kontor i Danmark 
(The-Propagandakontoret), og foreningen forestår til stadighed indsamling 
af midler til thepropagandaen.

Vedtægterne for Foreningen af Kolonial Grossister i Kjøbenhavn giver 
mulighed for dannelse også af andre sektioner, men sådanne er hidtil ikke 
dannet.

Foreningen er tilsluttet Grosserer-Societets Komite og Sammenslutningen 
af Brancheforeninger under Grosserer-Societetets Komite. Foreningen sam
arbejder med Dansk Provins Kolonial Grossist Forening, Foreningen af 
Kaffebrænderier i København, Foreningen af danske Kaffebrænderier, For
eningen af Frugt-Importører i København, Foreningen af Danske Import- 
Agenter i Kolonialvare-Branchen, Foreningen af Danmarks Importører og 
Grossister i Melbranchen m. fl. — Foreningen har venskabelig forbindelse 
med tilsvarende foreninger i bl. a. Finland, Norge og Sverige.

Igennem årene har et eller flere medlemmer af foreningen altid haft 
sæde i Sø- og Handelsretten. For tiden har foreningens formand, grosserer 
Theodor Jensen sæde i Sø- og Handelsretten samt direktør Erik Trock- 
Jansen og grosserer Frode Jensen, der begge er medlemmer af foreningen.

Adr.: Bredgade 41, København K.
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FORENINGEN AF KONSERVESFABRIKANTER 
I D A N M A R K

(Grønt- og Frugtkonservesindustrien)

Den 9. september 1913 blev foreningen stiftet med etatsråd Mads Ras
mussen som formand og med følgende virksomheder som medlemmer:

A/S De Danske Vin- & Konservesfabriker (Beauvais) 
Conservesfabriken DANICA,
A/S De forenede Conservesfabriker,
A/S Fyens Konservesfabrik,
Københavns Frugtsaft, Vin- og Konservesfabriker,
Firmaet Formann 8c Co.

I de forløbne år indtil 1940 har formandsposten været beklædt af hen
holdsvis direktør Mich. Wiehe (Formann & Co.), direktør Aage Møller 
(Beauvais) og direktør E. Momberg (De forenede Conservesfabriker).

Som følge af udmeldelser i foreningen bestod denne i 1939 ved den an
den verdenskrigs udbrud kun af 4 sjællandske virksomheder, hvorimod de 
fynske fabriker ikke var tilsluttet organisationen. Da man var klar over 
nødvendigheden af at have en landsorganisation under de vanskelige for
hold, som ville opstå som følge af krigen, og da direktør Orla Davidsen i 
forvejen var formand for fiskekonservesindustrien, og som uvildig leder 
ikke tilknyttet nogen konserves virksomhed, blev der den 18. januar 1940 
indkaldt til møde, hvor det lykkedes at samle hele Danmarks Grønt- og 
Frugtkonservesindustri. Direktør Momberg overlod herefter formandspo
sten til direktør Orla Davidsen, der siden reorganisationen har ledet for
eningens arbejde.

Ved rekonstruktionen blev foreningen tilknyttet Industriraadet og er så
ledes underorganisation af denne.

Foreningens formål er varetagelse af såvel standens faglige interesser som 
forholdet til myndighederne og Industriraadet.

Da foreningen ikke omfatter arbejdsforhold, er der i tilknytning til 
Dansk Arbejdsgiverforening oprettet en særlig forening Danske Konserves
fabrikanters Arbejdsgiverforening til varetagelse af disse forhold, og for 
hvilken direktør Orla Davidsen er formand.

Det er naturligt, at foreningen har nøje tilknytning til fiskekonserves
industrien, med hvem den har kontor- og formandsfællesskab. Ligeledes 
har den et udmærket samarbejde med Kødindustriens Fabrikantforening i 
alle de spørgsmål, der har fælles interesse.
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Under medvirken af foreningen fik man gennemført, at der med tilskud 
fra industrien blev oprettet et laboratorium under Danmarks tekniske Høj
skole til industriel udnyttelse af frugt og grøntsager, for hvilket professor 
Holger Jørgensen er leder.

Foreningens formand er således medlem af laboratoriets tilsynsråd, hvis 
formand er departementchef i Landbrugsministeriet Paul Stahlschmidt.

Endvidere har foreningen samarbejde med Landbrugsministeriet og In
denrigsministeriet angående kvalitets- og mærkningsbestemmelser såvel for 
eksport som hjemmemarkedet samt med Prisdirektoratet med hensyn til 
industriens vejledende priser.

Endelig er der under foreningen oprettet et teknikerudvalg med forstan
der, civilingeniør Frode Bramsnæs som formand og med deltagelse af pro
fessor, dr. Holger Jørgensen samt alle de på virksomhederne ansatte inge
niører og driftsledere.

Dette udvalg behandler samtlige tekniske forhold inden for industrien 
og holder sig i kontakt med den udvikling, der sker i udlandet vedrørende 
fremstillingen af konserves af frugt og grøntsager.

Adr.: Østbanegade 9, København 0.

FORENINGEN AF KO RN OG FODERSTOF
IM PORTØRER I JY LLA N D  OG FYN

Foreningen blev stiftet den 4. februar 1902 i Århus. Den første bestyrelse 
bestod af: direktør Chr. G. Hansen, Århus, direktør Chr. Jensen, Horsens, 
grosserer N. P. Stenderup, Kolding, konsul Chr. Cloos, Frederikshavn, gros
serer Valdemar Gædecken, Odense og direktør L. J. Larsen, Fåborg. Til 
formand valgtes konsul Chr. G. Hansen, og denne fungerede uafbrudt som 
formand, indtil han i 1915 flyttede til København.

Foreningen har i sin tid beskæftiget sig med utallige saglige spørgsmål 
såsom kontraktforhold, losseregier, kreditforhold, ja kort sagt alt, hvad der 
er forbundet med import af korn og foderstoffer.

Foreningens formål er at varetage standens interesser, at fremme et godt 
kollegialt samarbejde blandt medlemmerne indbyrdes og derigennem at 
virke for tilvejebringelsen af sunde forhold i korn- og foderstofhandelen.

Foreningen varetager naturligvis medlemmernes interesser f. eks. overfor 
myndighederne og har i dette spørgsmål nøje samarbejde med hovedorga
nisationen, Danske Korn- og Foderstof-Importørers Fællesorganisation, Kø
benhavn. Endvidere samarbejder foreningen med en søsterforening, der 
dækker importørerne på Sjælland og Lolland-Falster.

Adr.: Direktør Harald Eriksen, Eriksen & Christensen A/S, Esbjerg.
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FO R ENING EN AF SENNEPSFABRIKANTER 
I D A N M A R K

Foreningen er stiftet 23. november 1914. Blandt dens formænd kan næv
nes fabrikant Chr. E. Christiansen, Københavns Sennepsfabrik, fabrikant 
V. Hey, A/S Nissens Fabriker, og fra 1950 direktør Knud Strandberg, W. 
Bähncke & Co.s Fabriker A/S.

Foreningens formål er varetagelse af standens interesser.

Adr.: Jagtvej 115, København N.

FORENINGEN FOR
DAN M ARKS F ISKE-KO N SER VESIN D U STR I

Indtil den 4. december 1935 havde der eksisteret en organisation »For
eningen af Fiskekonservesfabrikanter i Danmark«, hvis formand var afdøde 
grosserer Peder Lykkeberg.

Denne forening omfattede i særdeleshed halvkonservesfabriker og var 
hverken tilsluttet Industriraadet eller Dansk Arbejdsgiverforening. Den 
beskæftigede sig således hovedsagelig med handelsmæssige opgaver og blev 
ophævet, da nærværende forening blev stiftet.

Efter fiskekonservesindustriens store opsving, der begyndte i 1930, hvor 
der efterhånden blev oprettet flere og flere helkonserves- (hermetik) fabri
ker, og hvor bl. a. også arbejdsforhold og import af råvarer kom stærkt i 
forgrunden, tog direktør Orla Davidsen, der på daværende tidspunkt var 
medindehaver af firmaet P. Lykkeberg, og foreningens nuværende næst
formand, grosserer Børge Sieverts (indehaver af Bornholms Konservesfabrik 
og firmaet Carl Lange & Co.) initiativet til at stifte nærværende forening. 
Denne er underorganisation af såvel Industriraadet som Dansk Arbejds
giverforening.

Foreningens første bestyrelse kom således til at bestå af de to stiftere 
samt direktør Holger Guldmann (A/S Beauvais).

Også den tekniske side af sagen havde betydelig interesse for den vok
sende industri. Et held var det, at Fiskeriministeriets Forsøgslaboratorium 
i 1930 var blevet oprettet. Dets daværende forstander, afdøde civilingeniør 
J. A. van Deurs var ikke alene en meget dygtig tekniker, men han gik med 
ildhu ind for Fiske-konservesindustrien. Han medvirkede til dennes ud
vikling, således at hans arbejde fortsat har dannet grundlaget ved plan
læggelsen og opførelsen af nye virksomheder.
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I dag ledes laboratoriet af civilingeniør Frode Bramsnæs, i hvem indu
strien har en meget stor støtte.

Også med Fiskeriministeriets Industritilsyn har man en meget nøje kon
takt.

En af foreningens første opgaver var at søge gennemført ensartede ar
bejderoverenskomster inden for industrien samt gennem myndighederne 
at sikre indførsel af de nødvendige maskiner, råvarer og hjælperåstoffer.

Da der opstod flere og flere hermetikfabriker, voksede foreningens om
fang i en sådan grad, at direktør Orla Davidsen, der siden stiftelsen 
havde ledet foreningen som dennes formand, i 1936 trådte ud af firmaet 
P. Lykkeberg for fuldt ud at kunne hellige sig organisationsarbejdet.

Foreningens formål er varetagelse af såvel standens faglige interesser som 
forholdet til myndighederne, Industriraadet og Dansk Arbejdsgiverforening 
samt arbejderne og disses organisationer.

Foreningen har et udmærket samarbejde med myndighederne, herunder 
Fiskeriministeriet, hvor formanden har sæde i Fiskeriministeriets Eksport
udvalg, kvalitetsudvalg, ankeudvalg og bevillingsudvalg, kommissionen ved
rørende Fiskeriministeriets Forsøgslaboratorium, Handelsministeriets Kom
mission angående kvalitetsmærkning m. v., Indenrigsministeriets Kommis
sion vedrørende oprettelse af et levnedsmiddelinstitut samt medlem af Fi
skerirådet.

Endelig kan tilføjes, at foreningen også samarbejder med samtlige orga
nisationer inden for levnedsmiddelbranchen.

Foreningen omfatter samtlige fiskekonservesfabriker af industriel karak
ter i Danmark.

Adr.: Østbanegade 9, København 0.

FORENINGEN FOR
DAN M ARKS F ISKE M E L- OG F IS K E O L IE IN D U S T R I
På foranledning af afdøde civilingeniør J. A. van Deurs, der var for

stander for Fiskeriministeriets Forsøgslaboratorium, fik direktør Orla Da
vidsen i 1941 anmodning om at medvirke til dannelse af en organisation 
for fiskemelsindustrien, da han i forvejen var formand for såvel Fiske- som 
Grønt- og Frugtkonservesindustrien.

Ingeniør van Deurs havde et åbent blik for denne industris fremtidige 
udvikling og betydning for Danmark og i særlig grad under landets isole
rede stilling som følge af den tyske besættelse. Det viste sig også, at indu-
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striens udvikling langt oversteg ingeniør van Deurs forventninger, idet 
fiskemelsindustrien i dag er en betydelig faktor ikke alene hvad angår for
syning af hjemmemarkedet, men også med hensyn til eksporten.

Det var under de daværende forhold en betydelig opgave at sikre land
bruget de nødvendige foderstoffer og de tekniske fabriker fiskeolien. Her
til kom yderligere befolkningens behov for vitamintilskud i form af torske
levertran.

Den 17. september 1941 blev der indkaldt til konstituerende generalfor
samling, hvor det lykkedes at samle hele industrien og få stiftet nærværende 
forening, der er tilsluttet såvel Industriraadet som Dansk Arbejdsgiverfor
ening.

Foreningens bestyrelse er stadig den samme som fra stiftelsen, nemlig: 
grosserer Holger Matthiessen (Bornholms Fiskemelsfabrik I/S), direktør 
Jens Bagh (Fiskemelsfabriken Nordjylland A/S) og direktør Orla Davidsen, 
der er formand for foreningen.

Foreningens formål er varetagelse af såvel standens faglige interesser som 
forholdet til myndighederne, Industriraadet og Dansk Arbejdsgiverforening 
samt arbejderne og disses organisationer.

De første opgaver, som foreningen måtte løse, var bl. a. arbejdsoverens- 
komster, forhandlinger med prismyndighederne, Statens Foderstofkontrol, 
Statens Kornkontor, Landbrugsministeriet og Fiskeriministeriet. Ligeledes 
optoges forhandlinger med Indenrigsministeriet og Sundhedsstyrelsen an
gående fremstillingen og leverancerne af torskelevertran.

Foreningen er repræsenteret i forskellige udvalg i Fiskeriministeriet.
Foreningen omfatter samtlige fiskemelsfabriker i Danmark.

Adr.: Østbanegade 9, København 0.

FORENINGEN FOR
DAN M ARKS LA K - OG FARVEINDU STR I

Foreningen blev startet i 1935 under navnet Brancheforeningen for Lak
og Farveindustri. Dette navn blev bl. a. som følge af det udvidede interna
tionale samarbejde ændret i 1954 til: Foreningen for Danmarks Lak- og 
Farveindustri.

Før 1935 var lak- og farveindustriens interesser blevet varetaget dels gen
nem organisationen: Københavns Farvehandlerforening, og dels gennem: 
Foreningen af danske Farve- og Lakfabrikanter.

Københavns Farvehandlerforening varetog de merkantile interesser, me-
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dens Foreningen af danske Farve- og Lakfabrikanter alene beskæftigede sig 
med overenskomstspørgsmål o. lign.

Som følge af den rivende udvikling og deraf følgende vækst indenfor lak
og farveindustrien her i landet trængte spørgsmålet om en selvstændig or
ganisation sig mere og mere på, og som allerede nævnt oprettedes Branche
foreningen for Lak- og Farveindustri i 1935 med det formål at varetage 
fælles interesser bortset fra overenskomstspørgsmål, der fortsat skulle be
handles af Foreningen af danske Farve- og Lakfabrikanter.

På vor forenings initiativ og i nært samarbejde med Industriraadet, Aka
demiet for de tekniske Videnskaber og Danmarks tekniske Højskole blev 
Lak- og Farveindustriens Forskningslaboratorium grundlagt i 1946. Dette 
laboratorium beskæftiger sig med forskning og virker som rådgiver for in
dustrien og har som følge heraf et nært samarbejde med tilsvarende kon
tinentale og oversøiske institutter.
europæiske lak- og farveindustriorganisationer er nu medlemmer af orga 
nisationen.

På Lak- & farveindustriens initiativ og i nært samarbejde med Industri
raadet, Akademiet for de tekniske Videnskaber og Danmarks tekniske Høj
skole blev Lak- og Farveindustriens Forskningslaboratorium grundlagt i 
1946. Dette laboratorium beskæftiger sig med forskning og virker som råd
giver for industrien og har som følge heraf et nært samarbejde med til
svarende kontinentale og oversøiske institutter.

Foreningen har et nært samarbejde med Industriraadet, som foreningens 
medlemmer samtidig skal være tilsluttet. Endvidere er foreningen tilsluttet 
Comité Européen des Associations de Fabricants de Peintures et d’Encres 
d’imprimerie. Denne organisation har fast domicil i Paris, og samtlige vest
europæiske lak- og farveindustriorganisationer er medlemmer af organisa
tionen.

Under krigen og i de første efterkrigsår var foreningen repræsenteret i 
samtlige de af myndighederne nedsatte udvalg og nævn, der havde tilknyt
ning til lak- og farveindustrien.

Af de bestående udvalg kan der være grund til at fremhæve Lak- og 
Farveindustriens Terminologiudvalg, der arbejder i nær tilknytning til 
Ingeniørforeningens udvalg vedr. plasticnomenklatur, samt til International 
Farve- og Lakterminologikomite, i hvilken Danmark repræsenterer det 
øvrige Skandinavien.

Det kan også nævnes, at et andet udvalg beskæftiger sig specielt med 
undersøgelse af linolier. I dette udvalg er foruden lak- og farveindustrien, 
olieindustrien, malermestrene og malersvendene repræsenteret.
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Endvidere findes et Standardiseringsudvalg, der beskæftiger sig med 
spørgsmålet: standardisering af lak- og farveindustriens emballage.

Foreningen er desuden repræsenteret i det af Håndværksrådet nedsatte 
udvalg, der — foranlediget af Justitsministeriet — beskæftiger sig med æn
dringsforslag til Justitsministeriets bekendtgørelser om opbevaring og trans
port af brandbare vædsker samt indretning af sprøjtemalingsværksteder.

Endelig kan det nævnes, at foreningen repræsenterer lak- og farveindu- 
strien i udvalget til behandling af spørgsmål vedr. sundhedsfare m. v. i ke
miske industrivirksomheder. I dette udvalg sidder tillige arbejdere og ar
bejdsledere fra de forskellige industrier, ligesom Direktoratet for Arbejds- 
og Fabrik tilsynet er repræsenteret.

Adr.: Nyropsgade 28, København V.

G R O SSIST-SAM M EN SLU TN IN G EN  AF 1930
Det var irritation og harme over den fordyrende told, som fik en kreds 

af grosserere til at tage initiativet til at stifte »Grossist-Sammenslutningen 
af 1930«. På et møde, hvortil faktisk alle forretningsfolk inden for engros
handelen kunne komme, blev de fælles synspunkter trukket op, og det 
endte med dannelsen af »Grossist-Sammenslutningen af 1930«. Den første 
bestyrelse kom til at bestå af Poul Bihesen (formand), Georg Holch, P. T. 
Nielsen, Wiliam Prieme og Carl Stagsted. Senere har følgende været sam
menslutningens formænd: William Prieme, P. M. Plum, Erik C. Nissen, 
Henry L. W. Jensen, Alfred S. Halland, Carl Thorup, J. C. Just, Anker 
Lau, E. Lund Pedersen og Otto Friis-Jensen.

Man gik straks i gang med at organisere arbejdet, men man mærkede 
hurtigt savnet af et fælles meddelelsesorgan. Derfor planlagde man udsen
delsen af Dansk Grossist Tidende, og det første nummer udkom knapt halv
andet år efter sammenslutningens start. Det blev redigeret af cand. polit. 
J. T. Juhl, der blev efterfulgt af grosserer, cand. polyt. Alfred S. Halland, 
grosserer Axel Premer og nu sagfører, cand. jur. Gunnar Ran torp.

Ser man på foreningens arbejde i de 25 år, synes der at have været en 
særlig bestandig faktor, nemlig valutacentralen, der senere blev til vare
direktoratet, som organisationen har bekæmpet med stor kraft, ligesom man 
er gået ind for en afvikling af alle restriktioner, såsnart det var betimeligt. 
Man har igennem alle 25 år fulgt den samme linje og kæmpet for sund, 
fri handel til gavn for hele det danske samfund.

En væsentlig ting i organisationens virksomhed har gennem årene været 
mødearrangementer med fremtrædende talere og saglige diskussioner.
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»Grossist-Sammenslutningen af 1930« ledes af et forretningsudvalg, som 
i jubilæumsåret består af følgende: grosserer Dan Bjørner (formand), direk
tør C.-/. Marhauer (1. viceformand), grosserer Otto Friis-Jensen (2. vice
formand), grosserer Erhard Andersen (kasserer) og direktør, cand. polit. 
Aage V. Strøm Tejsen (sekretær).

Adr.: Helgolandsgade 1, København V.

KAFFE- & TEHANDLERNES LANDSFORENING
blev stiftet den 23. oktober 1911 under navnet »Kaffehandlerforeningen 
af 1911«.

Omkring århundredskiftet dukkede der flere og flere kaffeforretninger 
op, hvilket førte til en forstærket konkurrence, der tilsidst udartede i et 
ganske uhæmmet tilgiftssystem, der bevirkede, at publikum tilsidst mere 
så på, hvad der blev ydet i tilgift end på den købte vares kvalitet.

For at komme dette uvæsen til livs og skabe ordnede forhold inden for 
branchen enedes en række københavnske kaffehandlere om at slutte sig 
sammen i en forening til varetagelse af fælles interesser. Dette har der 
gennem årene været rig lejlighed til, idet foreningen gennem to verdens
krige med deraf følgende rationeringer og avancebestemmelser har været 
repræsenteret i forhandlinger med de respektive myndigheder.

Foreningens første formand var kaffehandler S. E. Sørensen, som uden 
afbrydelse besad denne post i 39 år. Den 18. februar 1918 blev foreningens 
navn ændret til »Københavns Kaffehandlerforening«, og i febr. 1951 blev 
foreningen omdannet til en landsforening under navnet »Kaffe- & Tehand
lernes Landsforening«. Landsforeninges første formand var kaffehandler 
fru Kirsten Jørgensen, der i 1953 afløstes af kaffehandler Stig Ulrich.

Foreningens medlemsblad »Kaffehandlerbladet«, der udsendes gratis til 
alle medlemmer, blev stiftet i 1924 af red. Jac. Lund-Hansen, der stadig 
varetager bladets redaktion.

Kaffe- & Tehandlernes Landsforening er tilknyttet De Danske Handels
foreningers Fællesorganisation.

Adr.: H. C. Ørstedsvej 38, København V.

K Ø D IN D U S TR IE N S  F A B R IK A N TFO R E N IN G
Under navn af Foreningen af Pølsefabriker og Fedevaregrosssister i Kø

benhavn oprettedes den 16. december 1909 en arbejdsgiverforening, hvis 
formål fortsat er gældende for foreningens virke idag, nemlig at tilveje-
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bringe fredelige arbejdsforhold i faget ved opretholdelse af den naturlige 
og retfærdige ligevægt mellem arbejder og arbejdsgiver, samt at yde gen
sidig bistand under arbejdskonflikter.

Allerede under første verdenskrig viste det sig at være af overordentlig 
betydning, at branchen stod sammen om disse opgaver, hvortil kom, at de 
særlige forhold førte til, at man på medlemmernes vegne påtog sig en række 
opgaver i forbindelse med de daværende restriktions- og kvoteringsord
ninger.

I årene mellem de to store krige virkede foreningen først og fremmest 
som arbejdsgiverforening, men søgte naturligt herudover at løse en række 
opgaver af fælles interesse ved forhandlinger med de respektive myndig
heder, institutioner og lign.

I 1950 tog foreningen navneforandring til Kødindustriens Fabrikant
forening og i forbindelse med en række lovændringer blev det samtidig 
bestemt, at foreningen skulle varetage en brancheforenings opgaver. Sam
tidig skifede foreningen struktur fra at være en ren københavnsk forening 
til at omfatte de private fabriker i hele landet.

Medens opgaven som arbejdsgiverforening fortsat anses som det primære, 
har forholdene imidlertid ført til, at branchemæssige opgaver af en ganske 
anden karakter i højere grad end tidligere beskæftiger foreningens ledelse.

Foreningen har altid ønsket at virke for så frie handelsvilkår som vel 
muligt, og man har derfor i vid udstrækning vendt sig imod efterkrigs
tidens restriktioner, hvad enten det drejede sig om de nu ophævede ratio
neringsordninger m. v. på hjemmemarkedet, eller det drejer sig om en 
række af de for eksporten fortsat gældende restriktioner.

Ydermere har sammenholdet været af allerstørste betydning, når det 
drejede sig om at skabe de gunstigste arbejdsvilkår for fabrikerne, i for- 
handinger med sundhedsmyndighederne, Veterinærdirektoratet og lign. 
stats- og kommunale myndigheder.

I de senere år har der i fællesskab været udfoldet stærke bestræbelser for 
en gennemført rationalisering af industrien, hvilket blandt andet har med
ført, at man for nogle år siden i vid udstrækning forlod det hidtidige uge
lønssystem og for en række fabrikers vedkommende gik over til akkord
aflønning.

Fabrikantforeningen er medlem af Dansk Arbejdsgiverforening og Indu- 
striraadet og har derudover et nært samarbejde med Grosserer Societetet og 
Provinshandelskammeret.

I de senere år har der på en række faglige områder været et nært sam
arbejde med branchens detailhandlerorganisationer.

Gennem medlemsskab i Kødkonservesfabrikernes Eksportsammenslut-
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ning, der repræsenterer såvel slagterivirksomheder som private fabriker, 
er der etableret et nært samarbejde om denne for vort land så vigtige eks
port, samt om driften af det nyoprettede slagteriernes og kødindustriens 
forskningsinstitut i Roskilde.

Fabrikantforeningen er repræsenteret i bestyrelsen for Slagterfagets Fæl
lesudvalg, i Slagternes og Kødindustriens Fagskole, Slagterkonsultationen 
og i de forskellige noteringsudvalg vedrørende kreaturer, kød og flæsk, i 
Standardiseringsudvalget vedrørende blikemballage samt redaktionsudval
get for tidsskriftet »Konserves«.

Den daglige ledelse af foreningens kontor forestås af direktør, cand. jur. 
William Schack Nielsen.

Adr.: Skelbækgade 38, København V.

LA N D S F O R E N IN G E N  AF C H O K O L A D E - OG 
S U K K E R V A R E FA B R IK A N TE R  AF 1930

Landsforeningen blev stiftet den 25. februar 1930 på foranledning af 
en i Jylland nogle år tidligere stiftet fabrikantforening for Jylland og 
Fyn.

Foreningens oprindelige navn var: Foreningen af Chokolade- og Suk
kervarefabrikanter af 1930, men da der i 1946 fandt en sammenslutning 
sted mellem fabrikantforeningen for Jylland og Fyn og fabrikantforenin
gen for København, blev foreningen omdøbt til Landsforeningen.

Foreningens formål er: Samling af fabrikations-virksomheder inden for 
branchen til varetagelse af deres branchemæssige interesser. Bestyrelsen kan 
til varetagelse af særlige interesser — f. eks. faglige (forholdet til arbej
derne) og eksporten — sanktionere oprettelse af sektioner, med egen besty
relse og eget regnskab, indenfor Landsforeningens rammer, for så vidt 
bestyrelsen kan godkende sådanne sektioners formål og love.

Bestyrelsen kan ligeledes til varetagelse af særlige interesser medvirke 
til oprettelse af fonds til støtte for alle foreningens medlemmer, eller for 
grupper af disse, for så vidt bestyrelsen kan godkende formålet med og sta
tutterne for sådanne fonds.

Landsforeningen er tilsluttet Industriraadet og Chokolade- og Sukker
vare-Branchens Fælles-Udvalg.

Foreningens medlemmer omfatter virksomheder indenfor alle grene af 
chokolade- og sukkervare-industrien.

I 1947 oprettedes en faglig sektion indenfor Landsforeningen. Denne sek
tions formål er: varetagelse af fælles, faglige interesser i alle forhold ved-
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rørende arbejderne og deres faglige organisationer. Tilvejebringelse af 
størst mulig ensartethed i løn- og arbejdsforhold og bistand til medlem
merne under uoverensstemmelser med arbejderne og deres faglige organi
sationer. Der kan i sektionen kun optages medlemmer, som i forvejen er 
tilsluttet Landsforeningen.

Landsforeningen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, hvis nuværende 
formand er: direktør K. E. Kruuse-Jensen, A/S Lagerman junr.

Bestyrelsen består iøvrigt af:

direktør Eyv. Metz, næstformand, 
direktør J. Eckhof Hansen, kasserer, 
fabrikant Th. Sømod,
fabrikant Leif Nathan, 
direktør, civ.ing. Sven Iacobsen, 
fabrikant E. Bagger-Sørensen, Vejle, 
fabrikant A. Hvillum, Aalborg, 
fabrikant Albert Abrahamsen, Vejle.

Landsforeningens sekretariat: Dalgas Boulevard 59, København F.

M A R G A R IN EFABR IKAN T-FO R EN IN G EN

En kreds af danske margarinefabrikanter havde den 9. august 1898 ind
kaldt til et stiftende møde på hotel Phønix, København, hvortil samtlige 
17 danske fabriker var indbudt.

Resultatet af mødet blev stiftelsen af foreningen, der gennem årene har 
varetaget margarineindustriens interesser på en række områder.

Som følge af de bedrede tilførselsforhold fik margarineindustrien i årene 
efter første verdenskrig et stærkt opsving, og det kan således nævnes at i 
1920 fandtes 64 fabriker, hvis antal i 1925 voksede til 127, for at nå højde
punktet i 1929, hvor 141 margarinefabriker deltog i produktionen.

På grund af dette store antal producenter, hvoraf det største antal var 
mindre fabriker, samledes margarineindustrien ikke i én brancheforening, 
men der opstod flere foreninger af fabrikanter. Margarinefabrikant For
eningen omfattede dog stadig de største fabriker og var toneangivende. 
Stort set fortsatte dette forhold indtil 1941, hvor den sidste verdenskrig på
førte industrien meget svære restriktioner, der først og fremmest, som følge
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af råvaremangel, medførte, at langt de fleste fabriker måtte indstille drif
ten, medens kun ca. 30 fabriker videreførte en art krigs-produktion med 
særlige fedtstoffer til bageribrug.

Samme år medførte de alvorlige tider, at de producerende virksomheder 
fandt sammen i et snævert branchesamarbejde, som tog sigte på sam
arbejdet med myndighederne, under betegnelsen M. I. F. U. — nemlig: Mar
garine-Industriens Forhandlings-Udvalg.

I dette samarbejde deltog foruden Margarinefabrikant Foreningen også 
de øvrige brancheforeninger samt F. D. B. (Fællesforeningen for Danmarks 
Brugsforeninger). Samarbejdet fortsattes, indtil industrien i 1948 stiftede 
et nyt M. I. F. U. — nemlig: Margarine-Industriens Fælles-Udvalg, der på 
et bredt grundlag kunne samle så godt som alle producerende margarine
fabriker i et samarbejde af faglig og branchemæssig art.

Margarinefabrikant Foreningen består fortsat, og dens medlemmer er nu 
hovedsagelig de største producerende margarinefabrikker.

gamle vedtægter, nemlig:

»Foreningens formål er at varetage margarineindustriens tarv såvel 
udadtil som indadtil, derunder navnlig ved møder at fremme sam
arbejdet imellem medlemmerne, at udøve konsulerende virksomhed 
med hensyn til lovgivningens forståelse, at påtale standens interesser 
overfor lovgivningsmagten o. s. v. samt varetage medlemmernes fælles 
interesser«.

»Som medlemmer kan kun optages margarinefabriker i Danmark» 
der udelukkende sælger til handlende, offentlige institutioner e. 1.«.

Margarinefabrikant Foreningens samarbejde med andre organisationer 
samt dens repræsentation i offentlige udvalg, råd eller nævn varetages efter 
dannelsen af M. I. F. U. i en række tilfælde af dette udvalg som repræsen
terende den samlede margarineindustri, selv om Margarinefabrikant For
eningen også i særlige tilfælde har direkte samarbejde med såvel Industri
rådet som myndighedernes forskellige organer.

Adr.: Otto Mønsteds Plads 9, København V.

MÆ GLERKORPORATIONEN I KØBENHAVN
Første gang, de københavnske mæglere er omtalt, synes at være i 1651, 

men officielt kendes mæglerartikler for København givet den 26. januar
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1684 af Hans Majestæt kong Christian den Femte. Man må gå ud fra, at 
det på den tid kun var København, der i Danmark spillede nogen egentlig 
rolle som handelsplads og havn.

Mæglerartiklerne for København ændredes nogle gange indtil mægler
artiklerne af 22. december 1808, givet af Hans Majestæt kong Frederik den 
Sjette. Disse artikler var gældende indtil den 1. april 1932, hvor den ny 
næringslov trådte i kraft. I denne blev mæglernæringen inkorperet, og 
bestemmelserne gældende for hele landet. Ligesom oprindelig omfatter 
bestemmelserne skibsmæglere, varemæglere og vekselmæglere, disse sidste 
kan dog kun beskikkes i provinsen. Tidligere fandtes også assurancemæg
lere, men denne kategori er helt bortfaldet. Ejendomsmæglere er først 
opstået langt senere og danner en selvstændig næring, hvorfor gælder sær
lige bestemmelser. Disse har da også en selvstændig organisation.

Mæglerkorporationen omfatter udelukkende skibs- og varemæglere i Kø
benhavn samt varemæglere i provinsen.

Ifølge 1808-forordningen skulle mæglerne antages og beskikkes af magi
straten, og beskikkelsen bekræftes af ministeriet, hvorefter Hans Majestæt 
kongens »allernådigste Confirmation« meddeltes.«

Mæglerne toges i ed og var derfor edsvorne.
Ifølge næringsloven af 28. april 1931 beskikkes mæglerne af Handels

ministeriet med ret til at benævnes statsautoriserede henholdsvis skibs-, 
vare- eller vekselmæglere.

1808-forordningen indeholdt den bestemmelse, at mæglerne skulle være 
sammensluttet i en korporation, og Mæglerkorporationen blev således stif
tet ved forordningens udstedelse den 22. december 1808 og er naturligvis 
videreført også under de nugældende bestemmelser i næringsloven. I hen
hold til denne lovs § 90 er korporationens vedtægter stadfæstet af Handels
ministeriet.

Som det fremgår af navnet, er korporationens hjemsted København, og 
såvel navn som bomærke er beskyttet og indregistreret. Korporationens 
formål er at varetage mæglernæringens interesser og at arbejde for at hævde 
standens anseelse i ind- og udland.

Mæglerkorporationens medlemmer består udelukkende af de beskikkede 
skibsmæglere og varemæglere i København, og beskikkede varemæglere i 
provinsen kan optages som medlemmer.

Korporationen ledes af et præsidium bestående af en formand, en næst
formand og 3 bisiddere. Hvis formanden er skibsmægler, skal næstforman
den være varemægler eller omvendt. De 3 bisiddere skal vælges således, at 
præsidiet foruden formanden skal bestå af 2 skibsmæglere og 2 vare
mæglere.
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Foruden korporationens forannævnte formål har præsidiet den opgave 
at opgive responsa inden for skibs- og varemæglernes område.

I den af Handelsministeriet nedsatte mæglerkommission til behandling 
af mæglersager, f. eks. beskikkelser og mæglerprøven, vil korporationens 
formand sædvanligvis have sæde.

Korporationen ejer et understøttelsesfond på næsten kr. 200.000.— ind
kommet ved legater og gaver, samt administrerer to andre fonds med sær
ligt formål på tilsammen rundt kr. 33.000.—.

Korporationens medlemstal i de senere år ligger på omkring 55 skibsmæg
lere og omkring 25 varemæglere.

Adr.: Amaliegade 36, København K.

SAM M ENSLUTNINGEN AF FRUGTPULPFABRIKANTER 
& -EKSPORTØRER I DAN M ARK

Sammenslutningen er stiftet i 1940 af en kreds af danske frugtpulpfabri- 
kanter til varetagelse af fælles interesser og formidling af branchens for
bindelse med myndighederne m. v.

Efter at sammenslutningen under krigen havde haft en lang række ar
bejdsopgaver i forbindelse med restriktionerne, prisbestemmelserne, eks
portvanskeligheder o. s. fr., har efterkrigstiden i nogen grad ændret for
eningens virke.

I takt med restriktionernes afvikling har konkurrencen sat ind, og de 
for dansk frugtpulp oparbejdede eksportmarkeder er til stadighed gen
stand for vore udenlandske konkurrenters interesse og bearbejdelse.

Dansk frugtpulp har hidtil kunnet hævde sig ret godt i international 
konkurrence på grund af en meget høj kvalitet og aroma, men for at sikre 
denne fordelagtige position og om muligt etablere et endnu sikrere for
spring for konkurrenterne har sammenslutningen deltaget i oprettelsen af 
og driften af det i 1950 under Danmarks tekniske højskole oprettede »La
boratoriet for industriel udnyttelse af frugt og grøntsager m. v.«. Der ar
bejdes her under professor, dr. techn. Holger Jørgensens ledelse bl. a. med 
pulp-branchens problemer, og man nærer håb om, at fortsættelsen af dette 
arbejde vil sikre danske pulpfabrikanter en førende stilling.

Indadtil formidler sammenslutningen forholdet mellem medlemmerne 
og myndighederne og deltager bl. a. i udarbejdelsen af de ministerielle 
bekendtgørelser om fremstilling af branchens varer.

Man arbejder tillige på skabelsen af ensartede handelsbetingelser inden-
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for pulphandelen og har udgivet pulp-kontrakter på flere sprog, indehol
dende alle branchens koutumemæssige betingelser.

I samme retning arbejder sammenslutningens voldgiftsudvalg, der af 
medlemmer såvel som ikke-medlemmer anvendes til afgørelse af tvistig
heder indenfor branchens område.

Sammenslutningen er tilsluttet Grosserer-Societetet og Industriraadet og 
ledes af en bestyrelse på fem medlemmer. Siden sammenslutningens opret
telse har direktør Kaj Lundby været dens formand.

Adr.: Nørre Farimagsgade 33, København K.

SAM M EN SLU TN IN G EN  AF 
DAN M ARKS Æ BLEM OSTERIER

Sammenslutningen blev oprettet i 1936 og er landsforening for førende 
danske æblemostfabrikker.

Formålet med sammenslutningen er ved propaganda og oplysning at 
fremme interessen for salget af most, at repræsentere erhvervsmosterierne 
udadtil, at virke for egnede lovbestemmelser til værn af mostnavnet og til 
højnelse og hævdelse af kvaliteten, at iværksætte fælles propaganda for 
most, at virke for produktion og eksport under ordnede forhold, at til
stræbe aftaler og bestemmelser vedrørende mærkning og emballering af 
most, og endelig at tilstræbe den bedst mulige udnyttelse af mostfrugten 
samt ad evt. farbare veje at varetage fælles interesser.

Foreningens formand og kasserer er fabrikant Vald. Olsen, Tølløse.

Adr.: Tølløse.

SÆBE- OG PARFUMEFABRIKANT-FORENINGEN
Vanskelige tider maner til sammenhold!
Dette og en vis kollegial eller kammeratlig trang var den egentlige an

ledning til, at »Foreningen af danske Toiletsæbe- og Parfumefabrikanter« 
blev stiftet i 1907.

Det fremgår ikke af referatet fra det første konstituerende møde, der
imod fra senere protokoltilførsler, hvem der var foreningens egentlige stif
ter, men den 1. marts 1913 afsendtes der fra generalforsamlingen i Wivels 
lokaler følgende skrivelse til »Hr. N. N. Blumensaadt, Odense«: »General
forsamlingen af danske Toiletsæbe- og Parfumefabrikanter, som netop fej
rer femårsdagen for foreningens beståen, bringer Dem herved en hilsen 
med tak for det arbejde, De i sin tid satte ind på foreningens start«.
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Det stiftende møde afholdtes den 23. august 1907 på Grand Hotel Na
tional, hvor følgende firmaer var indbudt: C. Rafns Fabrikker, E. Mehls 
Fabrik, C. J. Aggerbeck, Worning 8c Petersen, Kaalunds Sæbefabrikker, 
N. N. Blumensaadt, Bruun & Andresen, Falkonergaardens Fabrikker samt 
Heyman Bloch 8c Co.

Foreningens formål vedtoges at skulle være varetagelsen af sådanne in
teresser, som kunne ventes at få eenstemmig tilslutning.

Den første bestyrelse kom til at bestå af d’herrer konsul Chr. W. F. 
Bestie (formand), fabrikant Hvilsom (næstformand), Sofus Raaen og C. A. 
Aggerbeck (kasserer og sekretær).

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til ved almindelig stem
meflerhed at kunne optage andre firmaer indenfor fagene, en bemyndigelse, 
som endnu idag er tillagt bestyrelsen.

Allerede i 1910 afgik formanden, konsul Chr. W. F. Bestie, ved døden, 
og næstformanden, fabrikant Alfred Hvilsom, valgtes derefter uden diskus
sion til formand, og det blev i dennes iøvrigt på alle områder dygtige og 
for foreningen frugtbringende arbejdsperiode som formand, at den første 
verdenskrig brød ud.

Verdenskrigen greb stærkt forstyrrende ind i den danske sæbe- og par
fumefabrikation, og foreningen trådte i et meget nært samarbejde med 
Industrirådet, som i alle krigsårene var det naturlige bindeled mellem re
geringsmagten og de forskellige industrielle virksomheder.

Der holdtes et utal af møder, bl. a. i Prisreguleringskommissionen og i 
den overordentlige Kommision, og i 1916 afgik fabrikant Hvilsom efter 
eget ønske som formand, men hans afløser, fabrikant Bloch, viste sig også 
at være i besiddelse af fremragende forhandlingsevner.

Efterkrigstiden bragte ikke den lettelse eller afspænding, man havde hå
bet, og de i årenes løb iøvrigt ikke stærkt vekslende bestyrelser blev hyppigt 
stillet overfor vigtige spørgsmål, der — stadig med Industrirådets værdi
fulde bistand — blev løst med den fornødne autoritet og i bedste forståelse 
med myndighederne.

Det må erkendes, at da foreningen startedes, var det vist nok så meget 
prisspørgsmål, der stod i forgrunden, men den første verdenskrig lærte hur
tigt foreningens medlemmer, at andre og især faglige spørgsmål gav et stort 
og vigtigt arbejdsfelt, og det resulterede efterhånden i forskellige vedtægts
ændringer, hvoriblandt som særlig bemærkelsesværdig, at man strøg ethvert 
prisspørgsmål af formålsparagraffen.

Foreningen skiftede i mellemkrigsårene navn til det nuværende, og det 
klare standpunkt, kun at beskæftige sig med faglige spørgsmål, har utvivl
somt yderligere befæstet det gode forhold til myndighederne.
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Foreningens medlemmer betragtede det da også som en ganske selvfølge
lig ting, at bestyrelsens formand, fabrikant K. Holten, efter den anden ver
denskrigs udbrud blev udpeget af handelsministeriet som medlem af det 
»snævre sæbeudvalg«, der under hele krigen, helt til sæberationeringens 
ophævelse i 1949, bistod Direktoratet for vareforsyning i alle faglige 
spørgsmål.

De mange og ofte meget store forsyningsvanskeligheder med hensyn til 
fedtstoffer, kemikalier og parfumer blev — takket være godt samarbejde og 
det høje stade, som sæbefabrikationen i en lang årrække har indtaget i 
Danmark — løst på bedste måde, så det lykkedes at komme igennem den 
lange mangelperiode med efter forholdene særdeles brugbare produkter.

Efterkrigstiden med valutabesværligheder o. m. a. har stadig lagt beslag 
på foreningens bestyrelse. Hertil er kommet mange og lange forhandlinger 
med Handelsministeriets kvalitetsmærkningsudvalg, og senest er der nedsat 
et kontaktudvalg til yderligere uddybning af kvalitetsspørgsmål m. m. med 
tilsvarende udvalg fra Statens husholdningsråd og Forbrugerrådet.

I 1952 foretoges en gennemgribende revision af foreningens vedtægter, 
og formålsparagraffen har nu følgende kategoriske formulering:

1. Foreningens formål er at varetage sæbe- og parfumebranchens interes
ser med undtagelse af arbejder- og arbejdsgiverspørgsmål.

2. Salgspriser og produktionsfordeling kan kun optages på foreningens 
arbejdsprogram, hvis samtlige medlemmer i hvert enkelt tilfælde til
træder det.

Foreningens medlemmer repræsenterer idag over 95 pct. af Danmarks 
toiletsæbe- og vaskemiddelproduktion m. m. og står fagligt så stærk som 
ingensinde siden starten i 1907.

For parfumefabrikationens vedkommende er ligeledes så godt som alle 
betydende virksomheder tilsluttet foreningen.

Foreningens bestyrelse består idag af: Fabrikant K. Holten (formand) og 
direktørerne E. Schytt Poulsen (næstformand), Chr. Sørensen (kasserer), 
Holger Schou og V. Christiansen.

Foreningens sekretariat ledes af grosserer G. Thuesen.
Adr.: H. C. Andersens Boulevard 4, København V.

U N IO N E N  AF DANSKE PR O VIN S-KU LIM PO R TØ R ER
Unionen blev stiftet i 1930. Dens formål er at fremme sammenholdet 

mellem dens medlemmer og disses fællesinteresser ved indkøb o. 1. i ind- 
og udlandet.
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Som medlem af Unionen kan optages firmaer eller selskaber i danske 
provinsbyer, der for egen regning importerer kul, koks, cinders og briketter 
til videreforhandling, dog kun forsåvidt den pågældende ikke er filial af 
eller afhængig af københavnske eller udenlandske firmaer eller selskaber. 
Unionen har medlemmer såvel på Sjælland og på Fyn som i Jylland, og 
medlemmerne driver desuden i fællesskab under aktieselskabsform forret
ning i København (Unionkul A/S. Hovedkontor Vimmelskaftet 42 A, lager, 
krananlæg og ekspedition Sundkrogsgade. Aktiekapital kr. 1.000.000,—).

Unionen samarbejder her i landet navnlig med Provinshandelskammeret 
og Danske Kulimportørers Fællesrepræsentation.

Bestyrelsen består i 1955 af: konsul I. L. Andersen (firma Lauritz Ander
sen), Odense, grosserer Axel Pedersen (firma N. K. Strøyberg 8c Co.), Aal
borg, grosserer Kai Rasmusen (firma Th. Rasmusens Sønner), Korsør, kon
sul Thorkil Warrer (firma Thisted 8c Warrer), Vejle.

Adr.: Nyhavnsgade 11, Aalborg.

V IN H A N D LE R FO R E N IN G E N  AF 1953
En kreds af købmænd og tobakshandlere, som på daværende tidspunkt 

var i besiddelse af toldlovens pg. 47 a, mødtes den 10/3 1953 i København 
og besluttede at stifte en forening til varetagelse af fælles interesser. Den 
stiftende generalforsamling fandt sted 14/4 1953.

Foreningens første formand var Nicolaj Larsen, Helsingør, næstformand 
A. Ingerslev, København, kasserer og sekretær H. Münchow, København. 
Efter generalforsamling d. 18/4 1955 konstituerede bestyrelsen sig som 
følger: A. Ingerslev, formand, Nicolaj Larsen, næstformand, H. Münchow 
kasserer og sekretær.

Foreningens formål er at varetage branchens og det enkelte medlems 
interesser overfor lovgivningsmagten, de udøvende myndigheder og iøvrigt 
tage sig af sådanne opgaver, som til enhver tid måtte tjene til varetagelse 
af branchens og medlemmernes tarv, f. eks. med hensyn til opnåelse af im
porttilladelser, ensartede beskatningsordninger, optagelse i vinhandlernes 
kontrolforening etc.

Foreningens værneting er København.
Foreningen har samarbejde med De samvirkende Købmandsforeninger 

og har haft foretræde i Folketinget for siddende udvalg ang. lovforslag, som 
vedrører vinbranchen.

Foreningens juridiske rådgiver er højesteretssagfører N. P. Madsen-Myg- 
dal, København.

Adr.: Nørrebrogade 61, København N.
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V IN H A N D LE R FO R E N IN G E N  FOR DAN M ARK
Foreningen blev stiftet i 1862 som en afløser af det gamle vinhandlerlav, 

der fik de første kongelige privilegier den 23. februar 1653.
Først i 1891 dannedes den forening, vi i dag kender, som en rekonstrue- 

ring af Københavnsforeningen, men omfattende hele landet under navnet 
»Vinhandlerforeningen for Danmark«. Dens første formand blev den sidste 
oldermand, vinhandler Hans Ludvig Jürgensen. Foreningens nuværende 
og iøvrigt ottende formand er konsul Sigurd Müller, indehaver af firmaet 
P. Weile &: Søn i Aalborg.

Foreningens formål er dels ved legater og understøttelser at komme dens 
medlemmer og disses efterladte til hjælp, dels at virke til gavn for et højt 
stade for branchen og dels at værne om og virke til gavn for de dens med
lemmer tilkommende handelsrettigheder og de forhold, som står i forbin
delse hermed. Dens arbejde påhviler en valgt bestyrelse med formand, næst
formand, kasserer etc., der på branchens vegne fører de forskellige forhand
linger med regering, toldvæsen og øvrige øvrigheder.

Foreningen har i de forløbne år haft et snævert samarbejde med lige
stillede organisationer og er repræsenteret i Fællesrådet for Vinbranchen, 
Ankenævnet, Alkoholkommissionen og Fællesudvalget af 1. marts 1917.

Foreningen har til huse i den af de danske vinhandlere i sommeren 1954 
erhvervede ejendom, Magstræde 7.

Adr.: Magstræde 7, København K.

VIN H AN D LER N ES KO N TR O LFO R EN IN G
Foreningen er stiftet den 21. februar 1929. Medlemmer er firmaer, der 

driver handel udelukkende med vin og spirituosa samt medlemmer af »Vin- 
Sectionen« under »Foreningen af Repræsentanter for udenlandske Huse«.

Foreningens formål er gennem fastsættelse af bindende minimumspriser 
på fællesmærker, d. v. s. vine og spirituosa, der under samme udstyr for
handles af flere vinhandlere, at sikre ensartet pris og rimelig avance for 
derved at forhindre, at disse mærker anvendes som »lokkevarer«. Forenin
gens fællesprisliste omfatter kun et meget begrænset antal mærker, hoved
sagelig spirituosa. Oprindeligt startet alene for en gros prisen, men 21. nov. 
1929 udvidet til også at gælde detailprisen gennem samtidig oprettelse af 
»Fællesrådet for Vinbranchen«, bestående af repræsentanter for detailhand
lerorganisationerne og Vinhandlernes Kontrolforening.

Adr.: Magstræde 7, København K.

316



NOGLE KENDTE KØBM ANDSBLADE 
Af redaktør, arkivar, dr. phil. Harald Jørgensen.

Ligesom andre erhvervsgrene har også købmandsstanden efterhånden fået 
sin egen fagpresse. I sammenligning med andre grupper kom købmændene 
imidlertid ret sent med. Dette gælder dog ikke blot købmandsstanden, men 
handelsstanden som helhed. Både landbrug, industri og håndværk for ikke 
at tale om søfarten kan fremvise fagblade, hvis historie strækker sig langt 
tilbage i det 19. århundrede. Ingen af de i dag udkommende købmands
blade kan føre deres oprindelse tilbage til forrige århundrede.

Når købmandsstandens organisationer lidt efter lidt kom ind på at op
rette fagblade, skyldtes det først og fremmest, at organisationerne anså bla
dene for en nødvendighed for at styrke sammenholdet indenfor sammen
slutningerne. Bladene blev de forskellige bestyrelsers meddelelsesmiddel 
til medlemmerne. Omvendt kunne ledelsen gennem medlemmernes ind
læg i bladet blive gjort bekendt med ønsker og ideer i en videre kreds. 
Desuden kunne bladene anvendes i den faglige dygtiggørelses tjeneste. Den 
voksende konkurrence, mellem de handlende indbyrdes og med brugsfor
eningerne, stillede stigende krav til købmandens faglige duelighed, og den 
moderne industris mange specialprodukter og lancering af nye og hidtil 
ukendte varer gjorde det tvingende nødvendigt for den enkelte købmand 
at følge med og udvide sin varekundskab. På dette område fik fagbladene 
afgørende betydning. De blev som et åbent vindue ud mod omverdenen, 
hvor impulser måtte hentes, hvis man ikke ville sakke agter ud i konkur
rencen.

Efter verdenskrigens udbrud i 1914 fik købmændenes fagblade en række 
nye og vigtige opgaver. Selv om Danmark ikke kom med i krigen, mærkede 
man i høj grad dens følger. Det frie handelssamkvem med omverdenen, 
som man havde vænnet sig til gennem årtier, blev afbrudt, prisstigninger 
satte ind, og der opstod en generende vareknaphed. Følgen blev en vidt
gående restriktionslovgivning fra statsmagtens side. Hele denne situation
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stillede sine ubønhørlige krav til organisationerne og fagbladene. Hurtige 
efterretninger om de stadigt skiftende vilkår på varemarkedet blev mere 
nødvendige end nogen sinde. Endvidere krævedes der et stærkere sammen
hold indenfor organisationerne, hvis man skulle have nogen mulighed for 
at forsvare erhvervets økonomiske interesser. Efter verdenskrigen fulgte 
den ene økonomiske krise i hælene på den anden, og derefter indtrådte en 
ny og endnu vanskeligere krigstid og endelig den efterkrigstid, vi stadig 
lever i. Der har i hele denne lange periode været et utal af vanskelige pro
blemer, som først måtte gennemdrøftes i bladet, inden de blev modne til 
afgørelse i de forskellige organisationers bestyrelser. Et fagblad af høj fag
lig kvalitet og med en vågen og levende redaktion var en nødvendighed for 
enhver organisation, som ønskede at optræde med den fornødne slagkraft.

Købmandsstandens fagblade er naturligvs kun en enkelt gren på den 
svære stamme af periodiske blade, som den samlede danske handelsstand 
har skabt. Det vil imidlertid i denne lille artikel være aldeles uoverkomme
ligt at redegøre for samtlige disse blade. Der kan kun blive tale om et snæv
rere udvalg, og det vil da være naturligt navnlig at se på de blade, der ud
gives af de store centrale købmandsorganisationer. Det er også disse blade, 
der først og fremmest beskæftiger sig med de afgørende og principielle 
spørgsmål af interesse for den samlede købmandsstand. Forinden der rede
gøres i detailler for disse blade, vil vi kaste et blik tilbage i tiden og i korte 
træk redegøre for de allerførste forsøg på at oprette fagblade for handels
standen.

Det ældste danske fagblad for handelen udkom i årene 1782—1851 un
der navnet Efterretninger om den inden- og udenlandske Handel, senere 
kaldet Handels-Tidende og i de sidste år Handels- og Industri-Tidende. 
Dets hovedopgave var at bringe hurtige efterretninger frem om priser og 
markedsforhold. Da bladet var gået ind, overtoges denne vigtige nyheds
tjeneste foreløbig af de almindelige dagblade. Fra 1825—32 udsendte den 
københavnske grosserer Chr. Daniel Otte et tidsskrift på tysk, som han 
kaldte Beyträge zur Industrie- und Handels-Kunde. Foruden faglige med
delelser bragte det ikke så lidt underholdende stof fra ind- og udland. 
For at lette forbindelsen mellem handelsstanden og toldvæsenet offentlig
gjorde toldembedsmanden W. Drechsel fra 1845—52 et månedsskrift, som 
han kaldte Archiv for Handel og Toldvæsen. Selv om der i 1838 var gen
nemført en liberal toldlov, måtte de handlende dog stadig regne med, at 
adskillige varer var belagte med told. En orientering i de skiftende be
stemmelser var derfor nødvendig. Som en slags fortsættelse af dette tids
skrift udkom 1854—57 Archiv for Handel, Skibsfart og Toldvæsen, udsendt 
af toldembedsmanden J. T. Bayer og 1878—80 Tidsskrift for Toldvæsen,
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Handel og Skibsfart under redaktion af de to unge toldassistenter J. Grube 
og S. Bollerup. Ingen af disse blade fik dog en længere levetid.

I 1860’erne stod frihandelens gennemførelse på dagsordenen, og der stif
tedes i København en forening for frihandel, der 1862—66 udgav Fri
handelsforeningens Tidsskrift. Bladet redigeredes af nationaløkonomen L. 
Holst. Heller ikke dette blad slog varig rod.

I årene efter 1870 eksisterede der en lang tid faktisk ingen fagblade for 
handelsstanden. En i 1867 oprettet Dansk Handelstidende udkom kun et 
par år og kørtes i sænk, da udgiveren forsøgte at omdanne bladet til et 
dagblad. Denne spøg varede nøjagtigt fra 1. april til 15. maj 1867 og endte 
med et krak. I 1882 grundlagdes et blad, der fik en for et handelsblad usæd
vanlig lang levetid. Det var den såkaldte Børstidende, der udkom indtil 
1917, og som bragte børsefterretninger og trækningslister (obligationer 
o. lign.).

Fra 1890’ernes begyndelse mærkedes et vågnende liv, og adskillige blade 
så dagens lys. De fleste af dem blev kun døgnfluer. Et enkelt lever dog 
endnu, nemlig The Danish Export Review, oprettet 1896. Fra 1890’erne 
stammer ligeledes de første egentlige købmandsblade, men disse fik en 
krank skæbne. Fra 1893—94 udkom Medlemsblad for Urtekræmmerforenin
gen, udsendt af den i 1893 stiftede københavnske urtekræmmerforening. 
I 1894 omdannedes dette blad til et organ for de samvirkende handels
foreninger og tog navneforandring til Handels-Avisen. I sin nye skikkelse 
udkom bladet 1894—96 og 1898—99, hvorefter det ganske stille gik ind.

Vender vi os nu til de i dag udkommende store købmandsblade, vil der 
være grund til at begynde med Dansk Handelsblad som et af de ældste og 
det største. Det udkommer hver fredag morgen fra Åbyhøj ved Århus. I 
det ydre ser det ud som en avis i magasin-format, trykt 5-spaltet på avis
papir i Aarhuus Stiftsbogtrykkerie. De enkelte numre fylder gerne 20 sider. 
Bladet udgives af centralorganisationerne af købmandsforeninger i Jylland, 
på Fyn og øst for Storebælt samt Frederiksberg købmandsforening, og det 
er obligatorisk medlemsblad for 126 købmandsforeninger, tilsluttet De 
Samvirkende Købmandsforeninger i Danmark, men der kan desuden teg
nes abonnement gennem postvæsenet. Dets kontrollerede oplag er i dag ca. 
10.900. Ansvarhavende redaktør er J. P. Hemmer Hansen, Åbyhøj. End
videre har bladet en fast redaktør siddende øst for Storebælt, nemlig re
daktør Herluf Larsen, Birkerød, og en fynsk redaktør, J. C. E. Boldreel, 
Odense. Bladet bringer store og små artikler af interesse for købmanden 
samt mødereferater og meddelelser fra de mange enkeltforeninger. Før 
man skred til oprettelsen af Jydsk Handelsblad, som var det oprindelige 
navn for Dansk Handelsblad, forhandlede man med redaktøren af Køb-
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mandsbladet J. Chr. Laursen om køb af dette blad for en kontant sum af 
25.000 kr. plus en årlig afgift i 10 år. Dette blad var blevet oprettet i Århus 
5. februar 1901 og udkom som ugeblad med undertitlen Organ for Køb
mandsinteresser. Bladet havde sat sig som opgave at virke for en sammen
slutning af detailhandlerstanden, og dets redaktør og egentlige ejer var 
købmand J. Chr. Laursen. En kort tid var det officielt organ for Central
organisationen af Detailhandlerforeninger i Jylland, men snart blev det 
atter helt uafhængigt. Da Centralorganisationen tilbød at købe bladet i 
1909, strandede forhandlingerne, fordi redaktør Laursen ønskede at fort
sætte som redaktør, men dette ville man ikke gå ind på, da man var yderst 
utilfreds med den måde, hvorpå redaktør Laursen polemiserede mod an
derledes tænkende. Købmandsbladet fortsatte derfor som selvstændigt blad 
under Laursens ledelse og gik først ind i 1923. Centralorganisationen af 
Detailhandlerforeninger i Jylland besluttede derefter at skabe sit eget blad 
i hård konkurrence med Købmandsbladet.

Det nye blad oprettedes 14. september 1909 af Centralorganisationen af 
Detailhandlerforeninger i Jylland. Som bladets 1. redaktør engagerede be
styrelsen journalist Bendix Olesen, en lærersøn fra Århusegnen, der var ble
vet uddannet som journalist ved forskellige provinsblade. Han havde der
på været 4 år i Amerika, inden han 1. oktober 1909 tiltrådte redaktør
hvervet ved Jydsk Handelsblad, som det nye købmandsorgan oprindelig 
hed. Ved hans side satte man en faglig redaktionskomité, i hvilken forman
den for Aarhus Handelsforening af 1887, Vald. Tørsleff, spillede en frem
trædende rolle. I den første henvendelse til læserne hed det, at det nye 
blads formål skulle være »frimodig Kamp for Købmandsstandens beretti
gede Interesser uden at træde andre lige saa berettigede Interesser for nær«. 
Fra begyndelsen benyttede man et stort avisformat på 6 spalter og 4 sider.

Fra 6. oktober 1911 tog bladet navneforandring til Dansk Handelsblad. 
Dog bevaredes endnu nogle år undertitlen Jydsk Handelsblad som et minde 
fra bladets første år. Grunden til navneforandringen var den tilslutning, 
som bladet havde fået fra centralorganisationerne på Fyn og det køben
havnske Detailhandler-Societet. Bladet var nu blevet et landsblad. Allerede 
i 1910 havde man oprettet et afdelingskontor i København. Fra 1. oktober 
1911 indrettedes en formelig Københavnsredaktion, der i mange år lede
des af red. J. N. Lund.

21. november 1916 døde bladets hovedredaktør Bendix Olesen, kun 50 
år gammel. I nogle uger redigerede Vald. Tørsleff bladet, indtil man havde 
fundet en ny redaktør. Den udvalgte blev journalist ved Jyllandsposten, 
J. P. Hemmer Hansen, der tiltrådte fra nytår 1917 og siden har været bla
dets ansvarhavende redaktør.
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Et blad med nogenlunde samme oplagstal som Dansk Handelsblad er 
det af Provinshandelskammeret udsendte månedsblad Handels-Nyt. Bladet 
trykkes i Slagelse, men redaktionen sidder i København. Den ansvarlige 
udgiver er Provinshandelskammeret ved direktør, cand. mere. Hans C. 
Christiansen, og cand. polit. Victor Andersen er redaktør. Bladet er med
lemsorgan for provinsens handelsstandsforeninger, og der kan desuden teg
nes abonnement på bladet. Det udsendes 2-spaltet i et lille oktavformat. 
Det sidst publicerede oplagstal var 10.800.

Provinshandelskammeret oprettedes 1901 med det formål som hoved
organisation at varetage og sikre provinshandelsstandens interesser. Kam
merets nuværende formand er konsul Knud Sidenius, Nykøbing F. Bladet 
er udkommet siden nytår 1946, og det har først og fremmest til formål 
gennem artikler om forretningsmæssige, økonomiske og andre spørgsmål 
af almen interesse at skabe en intimere kontakt mellem medlemmerne og 
kammeret.

Næst i rækken af store købmandsblade kommer Danmarks Handels- 
Tidende, der udgives af De danske Handelsforeningers Fællesorganisation, 
hvis nuværende formand er ostehandler Max Lindskov. Til fællesorganisa
tionen er knyttet 45 brancheforeninger. Bladet, der trykkes i København, 
fremtræder i et 2-spaltet tidsskriftsformat. Det udkommer hver anden tirs
dag, og oplaget i dag er 5.569. Bladets redaktør er fællesorganisationens 
sekretær Anders Rasmussen.

Danmarks Handels-Tidende har en lang og indviklet forhistorie, som her 
kun kan skitseres.

6. november 1906 udsendte De samvirkende Kulhandlerforeninger i Kø
benhavn, der da talte 1000 medlemmer, det første nummer af et nyt blad, 
som man kaldte Kulhandlerbladet. Bladet var yderst beskedent til at be
gynde med, og som dets første redaktør virkede P. Rasmussen.

Det var imidlertid et spiredygtigt frø, der var lagt i jorden, og bladet 
voksede hurtigt til. Datidens kulhandlere handlede med andet end kul, og 
fra 7. maj 1907 satte man som undertitel på bladet: Organ for Hørkram, 
Kolonial- og Grønthandlere. En fremsat kritik mod bladet på en general
forsamling medførte, at P. Rasmussen trak sig tilbage. Redaktionen betroe- 
des derefter sekretæren i kulhandlerforeningen, P. R. Runeklint, der til
trådte 2. juni 1908.

Runeklint afslørede sig hurtigt som en virksom og fremsynet redaktør. 
Noget af det første, han fik gennemført, var en ændring af bladets navn til 
Handelsavisen. Dette skete 6. november 1908. Bladet var i løbet af de tre 
årgange vokset støt og fremtrådte nu i det ydre som en 5-spaltet avis, trykt 
på avispapir. Det udkom to gange månedlig.
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Fra 7. januar 1910 gik bladet ind i en ganske ny tilværelse. Det blev for 
det første ugeblad, og det stillede sig til rådighed for den københavnske 
handelsstand i almindelighed. Fra 1. april 1910 blev det officielt organ for 
De københavnske Handelsforeningers Fællesrepræsentation. Denne organi
sation havde, som nævnt ovenfor, tidligere, men forgæves forsøgt sig som 
bladudgiver. Man ville heller ikke nu overtage Runeklints blad, men man 
nøjedes med at autorisere det som organ for fællesrepræsentationen. Rune
klint fik en vis faglig medhjælp i redaktionen ved samme lejlighed. Fra 
4. november 1910 udvidedes bladet til 6-spaltet avisformat.

Runeklint nøjedes imidlertid ikke med sine københavnske læsere. Det 
lykkedes ham med tiden at skaffe bladet flere abonnenter på landet, og 
fra 18. august 1911 skiltede han med en undertitel, der fortalte, at Handels
avisen også var organ for provins- og landbokøbmænd. Under verdenskrigen 
voksede bladet yderligere. Udgivelsesdagen henlagdes nu til lørdag, og 
man måtte benytte sig af »lagenformatet« for at få plads til alt stoffet. 
Dette frygtelige format er åbenbart ikke faldet i læsernes smag, thi allerede 
3. januar 1918 formindskedes formatet betydeligt. T il gengæld fik læserne 
nu 3 ugentlige numre. I 1918 kulminerede bladet stofmæssigt. Fra 4. januar 
1919 udsendte man kun 2 ugentlige numre, og 3. december 1919 vendte 
man tilbage til et ugentligt nummer.

Endnu i nogle år stod Runeklint som redaktør, og han var faktisk også 
ejer af bladet. Fra 4. oktober 1930 udkom bladet under titlen Københavns 
Handelstidende. Bag denne navneforandring ligger den kendsgerning, at 
fællesrepræsentationen havde besluttet sig til at overtage bladet som ejen
dom. Der forestod gennemførelsen af en ny næringslov og en ny lukkelov, 
og fællesrepræsentationen fandt det nødvendigt, at man var i besiddelse 
af et blad, hvorigennem man kunne hævde sine interesser og slå til lyd for 
disse i offentligheden. Som ansvarhavende redaktør ansatte man nu A. M. 
Lauritzen, men Runeklint fortsatte i redaktionen indtil oktober 1931, da 
han trak sig tilbage på grund af alder. Han døde i 1955, 90 år gammel. 
Efter at fællesrepræsentationen havde overtaget bladet, lod man det ud
komme på Dansk Bladforlag.

Forinden vi går videre i skildringen, vil det være nødvendigt at se på 
det blad, der i mange år udkom under navnet Detailhandlerbladet. Dette 
blad blev grundlagt så tidligt som i året 1900 og udkom som organ for 
Københavns Detailhandlerforening. Bladets redaktør var Sigvald Andersen. 
I begyndelsen udgik bladet ret uregelmæssigt, men fra 1901 udkom det 
hver onsdag. Der var nogle brydninger indenfor organisationen i den første 
tid. Omsider blev de udglattet, og fra 11. september 1901 fremtrådte bladet 
som organ for det københavnske Detailhandler-Societet. Denne organisation

322



var imidlertid ikke heldig som bladudgiver, og bladet gled derfor helt over 
til redaktøren. En del foreninger sluttede op om det, navnlig københavn
ske, og det voksede sig med årene stort og stærkt. Det fremtrådte stadig i 
det ydre som en avis, og det udkom efterhånden hver tirsdag og fredag.

Fra flere sider fik Sigvald Andersen opfordring til at lade bladet ud
komme som dagblad. Fra 2. juli 1917 udsendtes bladet hver anden dag, 
og 28. september 1917 gjorde man det dristige spring over i dagbladenes 
rækker, idet man lod det udkomme alle dage undtagen mandag. Det gik 
imidlertid kun nogle år på denne måde. Efterkrigstidens vanskeligheder 
undergravede bladets økonomi. Det levede i udstrakt grad af sine abonne
mentsindtægter, men havde dog også en ikke ringe indtægt ved annoncer. 
Da disse svigtede, indtraf en fuldstændig standsning 2. april 1922. Der blev 
herefter dannet et nyt aktieselskab, og fra 12. maj 1922 tog Sigvald Ander
sen igen fat med friske kræfter. I stedet for et lille dagblad lovede han 
sine læsere et stort ugeblad, der fremtidig udkom hver fredag. I det ydre 
bevarede man avisformatet.

I 1923 overgik bladet til Alex Kappels forlag, og 27. marts 1925 opførtes 
Sigvald Andersens navn for sidste gang på bladet som redaktør. Hans efter
følger blev Jørgen Petersen. Fra nytår 1927 overtog Dansk Bladforlag det 
gamle blad.

Forholdet var nu det, at der på Dansk Bladforlag udkom to blade, der 
i det væsentlige henvendte sig til de samme læsere og var henvist til at 
bringe det samme stof. Fra 2. april 1932 besluttede man derfor at slå de 
to blade sammen, således at forstå, at der stadig udkom et blad med titlen 
Københavns Handels-Tidende og et andet blad med navnet Detailhandler
bladet. Indholdet af de to blade var imidlertid ganske det samme, og som 
redaktør for begge blade stod Jørgen Petersen. Når man valgte denne frem
gangsmåde, var det af hensyn til Detailhandlerbladets mange abonnenter 
omkring i landet. Da disse efterhånden var svundet ind til en meget lille 
kreds, besluttede man fra 1952 helt at ophæve bladet.

På det tidspunkt havde Københavns Handels-Tidende forlængst taget 
navneforandring. Da man i 1935 gennemførte en sammenslutning mellem 
de københavnske Handelsforeningers Fællesrepræsentation og Landsbran
cheforeningernes Forbund til en ny sammenslutning, som man kaldte Dan
ske Handelsforeningers Fællesorganisation, skiftede også bladet navn til 
Danmarks Handels-Tidende. Indtil udgangen af 1951 bevarede man det 
gamle avisformat og gik derefter over til et mere praktisk tidsskriftsformat. 
Efter Jørgen Petersens død i 1939 har Anders Rasmussen redigeret bladet.

I 1931 stiftedes Foreningen af faglærte Købmænd i Danmark med det 
formål at højne købmandens faglige standard. Foreningens første formand
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var købmand C. J. Carlsen. 5 år efter foreningens stiftelse påbegyndtes ud
sendelsen af et blad, der fik til hovedopgave at virke for foreningens for
mål. Bladet, der havde navnet Dansk Købmandsblad, så første gang dagens 
lys 12. november 1936, og det skulle udkomme to gange månedlig. Allerede 
i slutningen af november 1936 måtte man ændre navnet til Købmandens 
Fagblad, idet de københavnske handelsforeninger udtog eneret på det før
ste navn. Bladet redigeredes i de første år af købmand Christen Jeppesen. 
Fra 1938 har købmand K. Wilhjelm, der samtidig virker som foreningens 
forretningsfører, redigeret bladet. Bladet trykkes i Odense og udkommer 
hver anden torsdag i et oplag på 1400 eksemplarer.

Dansk Købmandsblad læses fortrinsvis i København. Det samme gælder 
bladet Kolonial-Købmanden. Det udgives på Dansk Bladforlag af Køben
havns Købmandsforening, hvis nuværende formand er købmand A. Steen 
Jørgensen. Det trykkes i København og udkommer hver lørdag i et oplag 
på 1065 eksemplarer. Redaktør af bladet er Fr. Lützow-Georgsen.

Bladet opstod under den hektiske valgkamp i april 1918, da et nyt poli
tisk parti holdtes over dåben, nemlig det såkaldte erhvervsparti. Partiet 
kæmpede for ophævelsen af krigstidens restriktionslovgivning, og adskillige 
handlende sluttede op om dets kandidater. Det samme gjaldt flere af han
delsstandens fagblade, bl. a. det nystiftede Medlemsblad for Urtekræm
merforeningen, som bladet oprindelig hed. Bladets første nummer udsend
tes 12. april 1918, altså 10 dage før det vigtige folketingsvalg. Bladet blev 
udgivet af og var organ for urtekræmmerforeningen i København, og dets 
første redaktør var Erik Jeppesen. Oprindelig udkom det hver fredag. Siden 
skiftede man over til lørdagen. Med årene voksede det nye blad støt 
fremad. Indtil udgangen af 1945 beholdt det sit oprindelige navn, hvor
efter det skiftede over til Kolonial-Købmanden. Fra begyndelsen af året 
1946 fik det et lidt større format og tryktes på bedre papir.

Samtlige i det foregående nævnte blade har i det væsentlige været orga
ner for detailhandlerinteresser. Først i 1931 fik grossererne deres eget blad. 
I 1930 var en gruppe grosserere brudt ud af Grosserer-Societetet og havde 
dannet Grossist-Sammenslutningen af 1930 under ledelse af grosserer Wil
liam Prieme. For at skaffe sig et talerør ud mod offentligheden grundlagde 
den nye sammenslutning 15. september 1931 månedsbladet Dansk Grossist- 
Tidende. Det blev tilsendt samtlige grosserere i København, altså også 
sådanne, der ikke var medlemmer af sammenslutningen. Engroshandelen 
har længe savnet et organ, hed det i en henvendelse til læserne, i »hvilket 
man kunde tage faglige Spørgsmaal af Interesse for Handelsstanden op 
til Undersøgelse og Diskussion, som jo ikke altid er egnet til offentlig 
Drøftelse«. Bladets første redaktør var cand. polit. J. T. Juhl. Man anvendte
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et almindeligt tidsskriftsformat og lod allerede fra første nummer børsbyg
ningen i København i hele sin længde pryde forsiden som blikfang. Som 
formand for bladudvalget og ansvarhavende fungerer i dag direktør C. J. 
Marhauer. Redaktør er sagfører Gunnar Rantorp. Bladet trykkes i Køben
havn og udkommer i et oplag på 3.200. Dansk Grossist-Tidende er stadig 
det særlige fagblad for dansk engroshandel. Det kan dog i denne forbin
delse nævnes, at der i årene 1929—40 udkom et månedsblad for De danske 
Kolonial-Grossistforeningers Fællesudvalg. Det hed Dansk Kolonial Gros
sist-Tidende og redigeredes af grosserer C. V. A. Albeck. Det gik imidlertid 
ind som følge af Danmarks besættelse.

Bag de fleste danske fagblade, som udkommer i dag, står i langt de fleste 
tilfælde en organisation. Det er imidlertid interessant at konstatere, at der 
indenfor de store købmandsblades kreds har eksisteret enkelte, der i lange 
perioder har kunnet leve uafhængigt af organisationer. At også disse med 
tiden er blevet omdannet til rene organisationsblade er imidlertid et typisk 
tidens træk.
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FA G LIG T
B IO G R A F IS K  A FS N IT

R E D A K T IO N :

F O R L A G E T  L I B E R  A /S 
V E D  J . L U N D Ø



Værket DANSK KØBMANDSSTAND bringer på de efterfølgende 
sider — i alfabetisk orden — faglige, biografiske oplysninger vedrø
rende en række nulevende danske kvinder og mænd med personlig til

knytning — af økonomisk eller kulturel art — til kolonial-købmands- 
erhvervet.

Artiklerne er udelukkende baseret på de biograferedes egne oplysninger. 
Materialet er tilvejebragt ved hjælp af spørgeskemaer, udsendt på 

grundlag af anvisninger fra de lokale handels- og købmandsorganisationer. 
For at være de biograferede behjælpelige med udfyldelsen af de tilsendte 
spørgeskemaer har redaktionen i løbet af året 1955 udsendt rejsesekretæ
rer til samtlige lokale kredse i Danmark — tillige for — ved personlig- 
kontakt med de derværende handels- og købmandsorganisationer — at 
fastsætte rammerne for og omfanget af det biografiske materiale.

Redaktionen har desforuden i stort omfang søgt kontakt med større 
handelsvirksomheder og kulturelle institutioner for at anmode om hjælp 
og råd ved klarlæggelsen af forskellige personaleforhold indenfor kolonial- 
købmandserhvervet.

Artiklerne omfatter hovedsagelig kolonial-købmænd en detail, men der 
er dog også medtaget et stort antal kolonial-grossister, konsumvarefabri
kanter og andre med merkantil tilknytning til kolonial-købmandserhver- 
vet, ligesom redaktionen har opfordret et stort antal enkeltpersoner med 
kulturel tilknytning til erhvervet til at opgive deres data.

Indsamlingen af materialet blev påbegyndt i oktober 1954 og — side
løbende med redaktionen — afsluttet den 10. august 1955.

Ved udarbejdelsen af de enkelte artikler har hovedvægten været lagt 
på de biograferedes faglige løbebane og forretningsmæssige særkende, me
dens private oplysninger og lignende er blevet betragtet som underordnet.

Det afgivne biografiske materiale har — efter endt udarbejdelse — været 
sendt til godkendelse hos de respektive biograferede, og det er — efter at 
være modtaget retur — blevet omarbejdet i overensstemmelse med disses 
rettelser og tilføjelser. Kun i tilfælde, hvor der har været tale om direkte 
manglende oplysninger, som det har været umuligt at få bekræftet af de 
biograferede, har redaktionen set sig nødsaget til på egen hånd og efter 
bedste evne at omarbejde og revidere de biografiske artikler, men fralæg
ger sig selvsagt ethvert ansvar for en sådan tvungen revision.

Det skal anføres, at redaktionen ikke har medtaget data eller andre op
lysninger — på grundlag af eksisterende kilder eller ad administrativ vej 
— vedrørende personer, der af forskellige grunde ikke har ønsket at op
give sådanne.
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Artiklerne er ordnet alfabetisk indenfor de forskellige bogstavgrupper, 
idet de biograferedes efternavne alene danner grundlaget for placeringen. 
Fører en person flere efter- eller mellemnavne med bindestreg, vil ved
kommende i alle tilfælde være at finde under den første del af efternav
net, medens modsat en person, der fører flere efter- eller mellemnavne 
uden bindestreg, altid vil være at finde under den sidste del af efternavnet.

Hvad billedstoffet angår, er dette — så vidt teknisk muligt — placeret 
umiddelbart over eller under de tilsvarende biografier, og for at lette al
men identifikation er der i billedteksten medtaget samtlige den biogra
feredes forbogstaver, efternavn og stillingsbetegnelse eller titel — i tilfælde 
af flere i regelen den første, eventuelt den mest betydningsfulde.

Samtlige geografiske stednavne i de forskellige artikler — d. v. s. navne 
på landsdele, amter, sogne, kommuner og byer — er af hensyn til ensartet
heden anført i overensstemmelse med den nye retskrivning og iøvrigt på 
grundlag af den af Geodætisk Institut anvendte form — uden hensyn til, 
at sådanne stednavne lokalt ofte anvendes i overensstemmelse med den 
gatnle retskrivning og i anden form.

Vedrørende de i artiklerne anvendte tekst- og ordensforkortelser hen
vises iøvrigt til de detaillerede tekst- og ordensforkortelseslister, der findes 
i umiddelbart fortsættelse af de faglige, biografiske artikler.

Da det er første gang, man på denne måde forsøger at registrere kolo- 
nial-købmandserhvervet i dets forskellige afskygninger, kan fejl og mangler 
sikkert påvises. Redaktionen håber dog, at de efterfølgende ca. 5200 fag
lige, biografiske artikler må blive til hjælp i det praktiske forretnings- og 
organisationsliv, såvel for erhvervets egne udøvere som for kredse udenfor 
erhvervet, der måtte ønske oplysninger om personer, der i kraft af initiativ 
og dygtighed på forretningsmæssig eller anden vis repræsenterer en selv
stændig virksomhed eller indtager en ledende stilling — af kulturel eller 
økonomisk art — i tilknytning til det danske kolonial-købmandserhverv.

Det er hensigten — med årene — at arbejde videre på det foreliggende 
grundlag, således at der ved supplering af det biografiske materiale efter
hånden kan skabes en håndbog, der til enhver tid giver nøjagtige og fyl
destgørende oplysninger om de mange enkeltpersoner — kvinder som 
mænd, der har tilknytning til erhvervet.

Redaktionen bringer sluttelig en tak til samtlige myndigheder, institu
tioner, organisationer og enkeltpersoner, der har stillet sig imødekom
mende og behjælpelige ved indsamlingen af de foreliggende faglige, bio
grafiske oplysninger.
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C. L. Aabling 
købmand

F. A. Aabjerg
købmand

T. Aae
købmand

K. J. Aagaard
købmand

Aabjerg, Frede Andersen, købm and; f. 26/12 
1911 i N ørre Lyndelse, Odense amt, søn af m aler 
Jens C hristian A ndersen A abjerg; g. 19/9 1942 m. 
Eva Aa., f. Jensen; udi. h. købm and W einschenck, 
N ørre Broby 1925-28, kommis i K rarup  Brugs
forening 1928-31, i T ranekæ r B rugsforening 1932- 
36 og i D rigstrup B rugsforening 1936-42 — h er
under frekven te re t Den danske Andelsskole i 
M iddelfart sam t af tjen t væ rnepligt, etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and m. forretn ing  i B irkum  
1942, afstået samme og overtaget nuvæ rende for
retn ing — der om fatter kolonial og isenkram  — 
i M unkebo 1943; revisor i M unkebo Sygekasse.

Adr. M unkebo pr. D ræ by St.
F irm a: Frede A abjerg, M unkebo pr. D ræ by St.

Aabling, C hristian Lorenzen, købm and; f. 21/10 
1906 i Bredebro, Tønder amt, søn af købm and L. 
N. Aabling; g. 1930 m. Cæcilie Aa., f. Wensien; 
udi. h. købm and A ndreas Andersen, Hvidding 
1922-25, derefter kommis bl. a. i faderens fo rre t
ning i Bredebro, overtaget samme — der om fat
te r  blandet landhandel — og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1929.

Adr. Bredebro.
Firm a: Chr. Aabling, Bredebro.

Aae, Tage, købmand; f. 16/10 1920 i Nr. Bork, 
Ringkøbing amt, søn af tøm rerm ester A ndreas 
Aae; g. 20/11 1948 m. Edith Aa., f. Thøgersen; 
udi. i Nr. Bork Brugsforening 1936-40, kommis i 
Sdr. Vium Brugsforening 1940-44 og i Ål B rugs
forening pr. Oksbøl 1944-46, overtaget nuvæ ren
de forretn ing — der om fatter kolonial og isen
k ram  — i N ordenskov og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1946.

Adr. Nordenskov.
Firm a: T. Aae, Kolonial & Isenkram , N orden

skov.

Aagaard, Asger Oluf H ansen, grosserer; f. 3/1 
1905 i Århus, søn af grosserer Carl A agaard; g. 
7/7 1933 m. Else Aa., f. Jensen; bestået realeksm . 
fra  Å rhus K atedralskole 1921, udd. i kolonial en 
gros i firm ae t Carl B ertelsen & Co., Å rhus 1921- 
25, derefter p rokurist og sæ lger i samme firm a

t. 1938, sæ lger i firm ae t B. Nilsson & Co., Å rhus 
1938-46, overtaget firm ae t Carl B ertelsen & Co., 
Å rhus — der er g rundlagt 1868 og er en udpræ 
get kolonial en gros virksom hed — og etabi. sig 
s. selvstæ ndig grosserer 1946; formd. f. K olonial
brancheforeningen u. E rhvervssam m enslutn in
gen af 1945, Århus.

Adr. Dalgas Allé 31, Århus.
F irm a: Carl B ertelsen & Co., Vestergade 48, 

Århus.

A agaard, K arl Johan, købm and; f. 21/5 1884 i 
Kbhvn., søn af snedkerm ester C hristian F rede
rik  U lrik  A agaard; g. 5/12 1925 m. Eleonora Aa.,
f. Sørensen; udi. h. købm and Schultz, V ording
borg 1899-1903 og herunder frekven tere t V or
dingborg Handelsskole, kommis h. købm and Jø r
gensen, Sletten 1903-04, studie- og arbejdsophold 
i Canada og U.S.A. — bl. a. s. selvstændig fa r 
m er og forretn ingsm and — 1904-16, grundlagt 
nuvæ rende forretn ing  i H vidovre og etabi. sig 
s. selvstændig købm and 1922 sam t opført eget 
hus samme sted 1930.

Adr. V estkæ rs A llé 8, Kbhvn. Vby.
Firm a: K. J. A agaard, V estkæ rs A llé 8, 

Kbhvn. Vby.

Aagaard, Knud, købmand; f. 1/8 1891 i Århus, 
søn af købm and V. V. A agaard; g. 29/4 1917 m. 
Inge Aa., f. Q vistgaard; bestået p ræ lim inæ r- 
eksm. 1906, udd. v. handel dels i firm ae t A. Th. 
Langem ann, Å rhus 1906-10 og dels i Kbhvn. og 
Ham burg, sekondløjtnant i hæ ren  1915, overtaget 
faderens virksom hed i Å rhus og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1917; formd. f. Å rhus H an
delsforening af 1887 og f. sammes stiftelse s. 
1939, medl. af best. f. C entral-O rganisationen af 
K øbm andsforeninger i Jy lland  s. 1939, formd. f. 
samme s. 1950, medl. af best. f. De sam virkende 
K øbm andsforeninger i D anm ark s. 1944, næ st- 
formd. f. samme s. 1952, formd. f. D ansk H an
delsblad s. 1950; medl. af rep ræ sentan tskabet f. 
A/S K øbm ands- og H åndvæ rkerbanken i Å rhus 
1936-45, derefter medl. af best. f. samme, formd.
f. samme s. 1953, till. medl. af best. f. Dansk 
P rincipalforening og medl. af repræ sentan tska-
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V. P. Aagaard 
købmand

J. E. Aastrup 
købmand

K. Aagaard
købmand

H. L. Aastrup
købmand

bet f. Den konservative V ælgerforening f. Å rhus 
og Omegn sam t handelskyndig domm er v. V estre 
L andsret; dekorationer: R. (1951) — tilde lt De 
sam virkende K øbm andsforeninger i D anm ark’s 
hæ derstegn i guld (1952).

Adr. K lostergade 2, Århus.
F irm a: K nud A agaard, K lostergade 2, Århus.

A agaard, Vilhelm Peder, købm and; f. 2/5 1896 
i H undstrup, Svendborg amt, søn af gårdejer 
Rasm us P eder A agaard; g. 2/8 1920 m. Valborg 
Aa., f. Strø jer; udd. i kolonial og isenkram  sam t 
frø h. købm and N. C. Christensen, K rarup  1910-
13, kommis h. købm and H ansen, M arslev 1913-
14, h. købm and Vilh. Køhier, G udbjerg 1914-15 
og h. købm and Otto Møllmann, Lej bølle 1915-16, 
derefter af tjen t væ rneplig t og sen. — genn. ia lt 
10 å r — kommis sam t disponent og p roku ris t i 
firm ae t N. M. & F. Plum , Assens, overtaget køb
m and F rederik  H ansen’s fo rretn ing  i Assens og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1927, afhæ n
det samme og grundlagt nuvæ rende forretn ing  
— der om fatter kolonial, delikatesser og v inhan
del sam t m arkfrø — i egen ny erhvervet ejendom  
i Assens 1942; formd. f. Assens K olonialhandler
forening s. 1935 og f. Assens H andelsstandsfor
ening s. 1952, medl. af best. f. Den fynske Cen
tralfo ren ing  u. Provinshandelskam m eret sam t 
beskikket medl. af H andelsretten  f. Assens Køb
stad.

Adr. Ø stergade 11, Assens.
Firm a: Vilh. A agaard, Ø stergade 11, Assens.

Aagesen, V erner, købmand; f. 5/5 1930 i Ol
sker, Bornholm, søn af uddeler V ictor Aagesen;
g. 20/7 1952 m. G erda Aa., f. Folden; udi. i Ol
sker Brugsforening 1944-48, derefter kommis bl. 
a. i P edersker B rugsforening, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. forretn ing — om fattende 
kolonial, delikatesser og v inhandel sam t køk
kenudstyr — i Rønne 1952, udvidet og m oderni
seret forretn ingen 1955.

Adr. B orgm ester Nielsens Vej 96, Rønne.
F irm a: V erner Aagesen, B orgm ester Nielsens 

Vej 96, Rønne.

Aastrup, Harald Ludvig, købm and; f. 9/1 1888 
i Sj ørslev, Viborg amt, søn af karetm ager A n
dreas M arius A astrup; g. 15/8 1909 m. K lara  
Emilie Aa., f. B ræ ndgaard; udd. i firm aet J. A. 
Sim onsen & Søn, Gj edsted 1903-07, førstekom 
mis h. købm and Bundgaard, K ongerslev St. 1907 
-08 og i firm ae t N. I. M øller & Søn, B rande 1908 
-20, g rundlagt nuvæ rende forretn ing  — der om
fa tte r  kolonial, delikatesser og v inhandel — i 
B rande og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1920; m edstifter af og medl. af best. f. H andels
foreningen af 1929, G rindsted 1929-37, medl. af 
B rande sogneråd s. 1943, sognerådsform d. s. 
1947, formd. f. B rande Sogns Sygekasse, medl. 
af best. f. A/S T. C. Oehlenschlæger, G rindsted 
og næ stform d. i best. f. A/S B rande Bank, be
skikket formd. f. huslejenæ vnet i 12 kom m uner.

A dr. S toregade 32, Brande.
F irm a: H. L. A astrup & Søn, Storegade 32, 

Brande.

A astrup, Jens Emil, købm and; f. 26/1 1915 i 
Brande, Vejle amt, søn af købm and H arald  Lud
vig A astrup; g. m. Ellen Aa., f. H ansen; udi. 
i faderens fo rretn ing  i B rande 1929-33 og 
h e runder bestået handelsm edhjæ lpereksm . fra  
B rande H andelsskole 1932, kommis i samme
1933- 34 og i forskellige andre fo rre tn inger — 
bl. a. h. købm and H. Th. Nissen, A nsager —
1934- 46, optaget som kom pagnon i faderens fo r
retn ing  — der om fatter kolonial, delikatesser og 
vinhandel — i B rande 1946; kasserer i B rande 
H andelsstandsforening s. 1951.

Adr. Thyregodsvej 10, B rande.
F irm a: H. L. A astrup & Søn, Storegade 32, 

B rande.

A bildgaard, Knud, købm and; f. 15/10 1918 i 
Lemvig, søn af købm and A lfred Julius Pedersen 
A bildgaard; g. 18/11 1945 m. Edith A., f. Sevel- 
sted; udi. i faderens forretn ing i Lemvig 1932- 
36 og herunder bestået handelsm edhjælpereksm . 
fra  Lemvig H andelsskole 1935, kommis h. køb
m and M. Larsen, Bindslev 1937-39, i faderens 
forretn ing  i Lemvig 1940-44 og i H.K.F., H olste
bro 1944-45, overtaget nuvæ rende forretn ing —
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d er om fatter kolonial, korn  og foderstoffer sam t 
gødning — i Lemvig og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1945.

Adr. Søndervang 2, Lemvig.
Firm a: K nud A bildgaard, V estergade 17, 

Lemvig.

A bildgaard, Poul, købm and; f. 21/1 1923 i Lem
vig, søn af købm and A lfred A bildgaard; g. 11/3 
1950 m. Jensine A., f. Engedahl; udi. i faderens 
forretn ing  i Lemvig, overtaget nuvæ rende kolo
nial- og delikatesseforretning i Silkeborg og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1950.

Adr. Ewaldsvej 45, Silkeborg.
Firm a: P. A bildgaard, Søndergade 13, Silke

borg.

A bildtoft, Lars Larsen, købm and; f. 16/5 1903 
i N ørre Sundby, søn af togfører Jens Jørgen 
A bildtoft; g. 19/6 1927 m. Vanda A., f. K ram m e; 
udi. h. købm and Wald. Luytkies, Å lborg 1918-22, 
lagerekspedient i M. K ragelund’s F abrikker, Ål
borg 1922-24 og rep ræ sen tan t i firm aet M orris 
Jensen, Ålborg 1924-26, derefter kommis i Kolo
n ialforretn ingen »Mercur«, Ålborg, overtaget 
nuvæ rende kolonialforretning i Ålborg og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1927.

Adr. Dalgasgade 15, Ålborg.
Firm a: L. Abildtoft, Dalgasgade 15, Ålborg.

A braham sen, Niels, købm and; f. 12/4 1898 i 
Thorning, Viborg amt, søn af sm edem ester Otto 
A braham sen; g. 4/12 1927 m. M arie A., f. M or
tensen; udi. dels h. købm and Joh. Madsen, 
K nudstrup pr. K ellerup og dels h. købm and K. 
L. A ndreasen, Vandel 1912-16, d erefter kommis 
i forskellige fo rre tn inger bl. a. h. købm and Aa- 
gaard, Århus, g rundlagt nuvæ rende forretn ing  i 
Vejle og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1926.

Adr. V ardevej 50, Vejle.
F irm a: N. A braham sen, Vardevej 50, Vejle.

Adamsen, Carl, købm and; f. 17/6 1912 i Roslev, 
Viborg amt, søn af cen tralbestyrer M arius 
Adamsen; g. 24/11 1940 m. Valborg A., f. Thom
sen; udi. dels i G rønning Brugsforening og dels 
i H øjslev Brugsforening 1926-30, kommis i sidst
næ vnte 1930-40, overtaget købm and N. C. F. 
N ielsen’s kolonialforretning i Skive og etabi. sig 
s selvstændig købmand 1940; medl. af best. f. 
Skive K olonialhandlerforening s. 1945.

Adr. Adelgade 16, Skive.
F irm a: Carl Adamsen, Adelgade 16, Skive.

Adolphsen, Jørgen, grosserer; f. 11/9 1911 i 
H aderslev, søn af snedkerm ester Johan  A dolph
sen; g. 26/12 1936 m. Lis A., f. Sonnichsen; udd. 
i kolonial en gros firm ae t Oscar Christensen, 
Kolding 1928-31, ansat i samme 1931-38 og re jse 
inspektør i A/S K orsør M argarinefabrik  1938-40, 
g rundlagt nuvæ rende kolonial en gros virksom 
hed i Kolding og etabi. sig s. selvstændig gros
serer 1940, sideløbende overtaget oplaget f. Kol
ding og opland f. A/S M argarine-Com pagniet.

Adr. Læssøegade 27, Kolding.
Firm a: Jørgen  Adolphsen, Dalbygade 18, Kol

ding.

Adolphsen, P e te r August, grosserer; f. 14/8 
1878 i Sønderborg, søn af d re jer Jens Jørgen 
Adolphsen; g. m. U ldrike A., f. H ansen; udd. i 
kolonial og skibsproviantering h. købm and J. J. 
Tingleff, Sønderborg, studie- og arbejdsophold 
dels i W estphalen og dels i Stockholm, iøvrigt 
d revet detailhandel i Sønderborg, g rundlagt nu
væ rende kolonial en gros virksom hed i Sønder
borg og etabi. sig s. selvstæ ndig grosserer 1921.

Adr. Sønderborg.
Firm a: A ugust Adolphsen, Sønderborg.

Agerbæk, Niels, købm and; f. 23/3 1904 i Sahl, 
Ringkøbing amt.

A dr. Resenvej, Skive.
F irm a: N. A gerbæk, Resenvej, Skive.

A gersbæk, Jens Christian, grosserer; f. 14/7 
1916 i Them, Skanderborg amt, søn af gårdejer 
Jens A gersbæk; g. 4/9 1943 m. Ellen M argrethe 
A., f. V ollquartz; udd. i kolonial h. købm and 
Ole Nielsen, Silkeborg 1931-34, kontorist på 
sam mes æ geksportkontor 1934-37, af tjen t v æ r
neplig t v. flyvertroppem e 1937, rep ræ sen tan t i 
A/S G ottschalck & Tillge (kolonial en gros), 
K alundborg 1937-38, frekven tere t Den jydske 
H andelshøjskole i Å rhus 1938-39, rep ræ sen tan t 
i firm ae t S. N. R effskier (kolonial en gros), Vi
borg 1940-43, grundlagt nuvæ rende virksom hed 
— der om fatter kolonial, chokolade og sukker
v a re r en gros — i Viborg og etabi. sig s. selv
stæ ndig grosserer 1943.

Adr. Gothersgade 35-37, Viborg.
Firm a: Jens Chr. Agersbæk, Gothersgade 35- 

37, Viborg.

Ahl, Holger, grosserer, købm and; f. 10/1 1905 i 
Kbhvn., søn af m ekaniker Niels C hristian Ahl;
g. 16/7 1933 m. Adelheid Caroline A., f. R ein
hard t; udd. i handel h. købm and P. E. Jørgen
sen, S trandboulevarden 31, Kbhvn. 0 . 1919-23, 
kommis h. købm and P e te r Koch, Vigerslev Allé 
13, Kbhvn. Vby. 1923-26 og sen. besty rer af sam 
m es filial i Jæ gersborggade, Kbhvn. N. t. 1932, 
overtaget virksom heden og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1932, udvidet samme m. en 
filial Vodroffsvej 17, Kbhvn. V. 1946 og afhæ ndet 
virksom heden 1950, sideløbende m edindehaver af 
A/S Havnholm, H avnegade 11, Kbhvn. K. 1948- 
50, indehaver af nuvæ rende virksom hed i Lyng
by — en udpræ get købm andsvirksom hed m. fi
nere kolonial sam t vine, kaffe og konserves s. 
speciale — s. 1950; medl. af best. f. N ørrebro’s 
H andelsforening 1944-51.

Adr. H illerødgade 67, Kbhvn. N.
F irm a: H olger Ahl, Lyngby Hovedgade 23, 

Kgs. Lyngby.

Ahlburg, Svend, prokurist; f. 15/9 1923 i Vejen, 
Ribe amt, søn af arbejdsm and Viggo A hlburg;
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J. Albertsen M. Albertsen
købmand købmand, skibshandler

J. Adolphsen J. C. Agersbæk
grosserer grosserer

g. 27/12 1947 m. Inger A., f. Jensen; bestået rea l- 
eksm. fra  R ørk jæ r Skole, Esbjerg 1939, udd. s. 
kontorassistent i A rbejdernes cooperative V irk
som heder i Esbjerg 1939-42, ansat på Esbjerg 
K om m unekontor 1942-45 og i A/S C. Schou’s 
Fabriker, Ravnholm, Lyngby 1945-47, 1. del af 
H.D. fra  Odense H andelshøjskole 1947, ansat i 
firm ae t Brødr. Nissen, Esbjerg 1947, p rokurist 
i samme — der d river im port- og eksportv irk
somhed sam t en gros handel m. sydfrugter, 
dansk frugt, grøntsager og karto fle r m. v. og h ar 
væ re t m edstifter af Sam m enslutningen »Banko«
— s. 1953; sekretæ r i Sam m enslutningen »Ban
ko«.

Adr. Ewalds Allé 45, Esbjerg.
Firm a: Brødr. Nissen, F rug t en gros — Im port

— Eksport, Esbjerg.

Albeck, K nud C hristian Vilhelm, grosserer; f. 
27/7 1915 i Kbhvn., søn af grosserer Carl Vilhelm 
A ugust Albeck; g. 2/9 1937 m. K arla  Ellen M arie 
A., f. K lyhs; bestået m ellem skoleeksm. fra  F orch
ham m ersvejs Skole på Frdbg. 1932 og afgs.eksm. 
fra  Den jydske H andelshøjskole i Å rhus 1934, 
d erefter rep ræ sen tan t i A/S A ndersen & Albeck, 
Kbhvn., grundlagt nuvæ rende virksom hed — der 
om fatter kolonial, kaffe og the im port og en gros
— i Kbhvn. og etabi. sig s. selvstæ ndig grosserer 
1946; genn. en årræ kke medl. af K bhvn.s bedøm 
m elses- og voldgiftsudvalg f. kolonialvarehande
len sam t f. kaffehandelen, fl. a. tillidshverv.

Adr. D yrehavevej 4, K lam penborg.
F irm a: K nud Albeck, V endersgade 7, Kbhvn. 

K.

A lbertsen, A lfred Jepsen, købmand, posteks
peditør; f. 11/11 1915 i Stæ rrem ose, Søby sogn, 
Æ rø, søn af parcellist L aurits A lbertsen; g. 22/7 
1945 m. A nna A., f. H ansen; overtaget nuvæ ren
de forretn ing — der om fatter kolonial, isenkram  
og trikotage sam t postekspedition — i V indebal
le og etabi. sig s. selvstændig købm and 1951.

Adr. Vindeballe.
F irm a: V indeballe Postkontor, Vindeballe.

A lbertsen, Johannes, købm and; f. 22/11 1914 i 
Beder, Å rhus amt, søn af landm and Niels P e te r 
A lbertsen; g. 15/9 1946 m. Ellen A., f. W ittusen; 
udi. i M årslet B rugsforening 1929-33, komm is i 
Skæ rup B rugsforening 1933-34 og i Feldballe 
B rugsforening 1934-35, uddeler på A nholt 1935- 
50, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. fo rre t
ning — om fattende kolonial, delikatesser, v in 
handel, trikotage, isenkram  og køkkenudstyr, 
korn  og foderstoffer sam t kunstgødning, b ræ nd
sel og benzin — i Høve pr. Dalmose 1950; formd. 
f. Høve Forsam lingshus.

Adr. Høve pr. Dalmose.
F irm a: Høve K øbm andshandel, Høve pr. D al

mose.

A lbertsen, Mads, købm and, skibshandler; f. 
16/12 1910 i Søby, Æ rø, søn af skræ dder Jørgen 
H. A lbertsen; g. m. B erta A., f. Steen; overtaget 
nuvæ rende forretn ing  — der om fatter kolonial, 
delikatesser og vin sam t skibsproviantering — i 
Æ røskøbing og etabi. sig s. selvstændig købm and 
og skibshandler 1948.

Adr. Brogade 9, Æ røskøbing.
Firm a: Mads A lbertsen, K olonial- & Skibs

handel, Æ røskøbing.

A lbrechtsen, Egon, købm and; f. 21/3 1921 i F re 
densborg, F rederiksborg  amt, søn af skolebetjent 
A ndreas A lbrechtsen; g. 22/4 1945 m. Agnethe A., 
f. H ansen; udd. h. købm and H enry Petersen, 
Fredensborg  1935-39 og herunder bestået han- 
delsskoleeksm. 1939, kommis h. samme 1939-41,
h. købm and M ichael Jensen, Saunte 1941-43 og
h. købm and Lysholm, Fredensborg 1943-44, over
taget købm and Viggo Cram ers fo rretn ing  — om
fattende ren  kolonial — i H illerød og etabi. sig 
s. selvstæ ndig købm and 1944; medl. af best. f. 
og kasserer i H illerød og Omegns K øbm andsfor
ening s. 1952.

Adr. Slangerupgade 17, Hillerød.
F irm a: E. A lbrechtsen, S langerupgade 17, H il

lerød.

A lbrechtsen, Ingver, købmand, skibshandler; f. 
9/10 1903 i Taulov, Vejle amt, søn af gårdejer
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Hans A lbrechtsen; g. 30/9 1926 m. G udrun A., f. 
D am kjæ r; udi. h. købm and J. Mikkelsen, Skæ r
bæk, grundlagt nuvæ rende kolonial- og skibs
handel i Skæ rbæ k og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1925; medl. af Taulov sogneråd sam t 
medl. af best. f. A/S Skæ rbæ k Havn.

Adr. Skæ rbæ k pr. Fredericia.
Firm a: Skæ rbæ k K olonial- & Skibshandel, 

Skæ rbæ k pr. Fredericia.

A ldenborg, K ai A rthur, købm and; f. 21/2 1920 
i Kbhvn., søn af skibsprovianteringshandler A r
th u r A ldenborg; g. 23/6 1945 m. Sigrid Elise A., 
f . Dauerhøj ; udd. i handel i faderens virksom hed 
Nyhavn 13, Kbhvn. K. 1934-38 og herunder be
stået handelsm edhjæ lpereksm . fra  K øbm andssko
len, kommis i samme 1938-40, derefter ansat v. 
Det danske Hedeselskab og sen. fo rre tte t civil
fo rsvarstjeneste, drevet en gros virksom hed m. 
levering af olie t. skibe i K bhvn.s havn  1943-46, 
kommis h. købm and H. C. Hansen, Sm edetoften 
16, Kbhvn. NV. 1946-47, grundlagt nuvæ rende 
forretn ing — der om fatter finere kolonial, vine 
og tobakker m. v. — i Kbhvn. og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1947; medl. af rep ræ sen
tan tskabet f. C entral-O rganisationen af Køb
m andsforeninger f. Kbhvn. og Omegn s. 1953.

Adr. D altoftevej 64, Søborg.
F irm a: Kai A ldenborg, Hovm estervej 9, 

K bhvn. NV.

A ldershaab, Ingvard  Otto, købm and; f. 10/11 
1899 i H elium  sogn, H jørring  amt, søn af gård
e je r Niels P e te r Larsen; g. 17/5 1935 m. Hedvig 
A., f. A lbrechtsen; udi. h. købm and P. Chr. Jen 
sen, P ræ stbro , studie- og arbejdsophold i U.S.A. 
1922-29, overtaget nuvæ rende forretn ing  i R an
ders og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1929; 
medl. af best. f. Randers og Omegns K øbm ands
forening 1943-53.

Adr. V estergrave 13, R anders.
F irm a: O. A ldershaab, K olonialforretning, 

V estergrave 13, R anders.

A lsnæs-A ndersen, Thomas, købm and; f. 10/7 
1908 i Sønderborg, søn af lagerarbejder Thomas 
A ndersen; g. 21/8 1938 m. E sther H enny A.-A., 
f. H enriksen; udi. h. købm and H. Blankschøn, 
Sønderborg og herunder bestået handelsm ed
hjæ lpereksm . fra  Sønderborg H andelsskole, der
efter — genn. 2% å r — kommis h. samme og 
sen. h. købm ændene O. Chr. Thomsen, Nakskov 
og J. M. Nielsen, Bording, kommis h. købm and 
N. H enriksen, Bording 1931, overtaget sammes 
forretn ing  og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1952; medl. af best. f. M idtjydsk H andelsfor- 
ening’s enkekasse sam t medl. af rep ræ sen tan t
skabet f. A/S Ikas t H andels- og Landbrugsbank, 
till. formd. f. beskæ ftigelsesudvalget i Bording 
kommune.

Adr. Bording.
Firm a: N. H enriksen’s Eftf. v. Th. A lsnæ s-A n

dersen, K olonial- & G ødningsforretning, Bording.

A lstrup, K risten  Jensen, købm and; f. 12/7 1902 
i Hampen, Skanderborg amt, søn af gårdejer 
Jens Johan A lstrup; g. 9/5 1941 m. M arie A., f. 
Jørgensen; udi. h. købm and M. Christensen, 
Studsgård, etabi. sig s. selvstændig købm and m. 
forretn ing  i P årup  1926, afhæ ndet samme og 
overtaget nuvæ rende kolonialforretning i Give 
1946.

Adr. A llegade 6, Give.
F irm a: K. Jensen  A lstrup, Købmand, Give.

Amby, Erik, købm and; f. 21/12 1928 i Hvid
bjerg, Thisted amt, søn af vognm and L ars Am
by; g. 4/4 1953 m. Edith A., f. H øjlund; udi. h. 
købm and Chr. Gade, H vidbjerg, dere fte r kom 
mis h. m ateria list E jn ar Larsen, H elsingør og 
sen. i V ejrum  B rugsforening sam t førstekom m is 
i Fousing B rugsforening og i Linde B rugsfor
ening, grundlagt nuvæ rende forretn ing  i S truer 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1952.

Adr. Rosenvænget 22, S truer.
F irm a: E rik  Amby, K olonialforretning, A n

lægsvej 40, S truer.

A m m entorp, Anders C hristian, d irektør; f. 
10/11 1888 i M iddelfart, søn af købm and Vibe H a
strup  A m m entorp; g. 7/11 1914 m. Johanne A., 
f. M üller; udd. i m ateria lb ranchen  h. købmand 
B. A agaard, Kolding 1904-08, derefter ekspedient 
i A/S D ansk K afferisteri, Kolding, bogholder i 
samme 1920, d irek tør s. 1933, till. indehaver af 
halvdelen af ak tiekapitalen  s. 1953.

Adr. Læssøegade 12, Kolding.
Firm a: D ansk K afferisteri A/S, M unkegade 

1 B., Kolding.

A m strup, Børge, forretn ingsfører; f. 10/2 1907 
i H jørring, søn af postm ester Carl Elias Am
strup ; g. 7/10 1938 m. Else A., f. Jensen; bestået 
realeksm . fra  F jerritslev  Realskole 1923, udd. i 
M. Schou & Søn’s T ræ lasthandel, S truer 1924- 
28 og herunder bestået handelsm edhjælpereksm . 
fra  S truer H andelsskole 1926, fo rvalter i samme 
1928-29 og i R anders A ktie-Tøm m erhandel 1929- 
36, derefter forretn ingsfører i A/S H adsten Tøm
m erhandel; medl. af best. f. H andelsforeningen 
f. H adsten og Omegn s. 1945, næstform d., kasse
re r og sek re tæ r i samme s. 1952, till. formd. f. 
H adsten H andelsskole s. 1952.

Adr. Skanderborgvej 13, H adsten.
F irm a: A/S H adsten Tøm m erhandel, H adsten.

Andersen, Aage, købm and; f. 25/2 1901 i Van
løse, Kbhvn.s am t; g. 30/10 1928 m. M arie A., f. 
L autsen; overtaget købm and M eldgaards fo rre t
ning i Ingerslev og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1925.

Adr. Ingerslev pr. H asselager.
F irm a: Aage A ndersen, Ingerslev pr. Hassel

ager.

A ndersen, Aage Aksel E jnar, købm and; f. 
29/10 1908 i Frederikshavn, søn af skom agerm e
ster Hans M arius A ndersen; g. 23/6 1935 m. In-
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B. Amstrup 
forretningsfører

T. Alsnœs-Ander sen
købmand

A. C. Ammentorp
direktør

Aa. A. E. Andersen
købmand

ger A., f. Nielsen; udi. h. købm and G. Jø rgen
sen, Odense 1923-27 og herunder bestået handels- 
skoleeksm. fra  Odense Handelsskole 1926, kom 
mis h. købm and O vergaard, M arslev 1927-29 og 
af tjen t væ rneplig t 1929, bogholder i A/S M arga
rinefabriken  »Alfa«, Odense 1929-41, etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and m. fo rre tn ing  — om fatten
de kolonial, delikatesser og vinhandel — i Oden
se 1941; medl. af best. f. 5. B ataillons S oldater
forening, Odense s. 1951.

Adr. M unkebjergvej 35, Odense.
F irm a: Aksel E. A ndersen, M unkebjergvej 35, 

Odense.

A ndersen, Aage Berg, købm and; f. 3/6 1914 i 
Bøvling, Ringkøbing amt, søn af arbejdsm and 
Jens M arinus A ndersen; g. 6/7 1947 m. Johanne 
A., f. Hansen; overgået fra  anden branche, over
taget nuvæ rende forretn ing  — der om fatter ko
lonial, isenkram , m anufaktur, hønsefoder og 
bræ ndsel — i B øvlingbjerg og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1947.

Adr. Bøvlingbjerg pr. F åre St.
F irm a: Aage Berg A ndersen, Købmand, Bøv

lingbjerg pr. Fåre  St.

A ndersen, Aage B ernhard, købm and; f. 26/7 
1898 i Vestervig, Thisted amt, søn af købm and 
C hristian A ndersen; g. 22/7 1927 m. Ly dia H elene 
A., f. A ndersen; bestået m ellem skoleeksm., udi. 
i faderens forretn ing  i Ydby og sen. frekven te re t 
H andelshøjskolen »Købmandshvile« i R ungsted 
sam t Den jydske H andelshøjskole i Århus, der
e fte r førstekom m is h. købm and Aksel Rasm us
sen, Vivild1 og sen. — genn. 5 å r  — ansat i fade
rens forretn ing  i Holstebro, overtaget nuvæ ren
de forretn ing  i S tru e r og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1925.

Adr. D anm arksgade 11, S truer.
F irm a: Aage A ndersen, D anm arksgade 11, 

S truer.
A ndersen, Aage Emil, købm and; f. 24/5 1899 i 

G ravballe, Viborg amt, søn af købm and Jens 
P e te r A ndersen; g. 6/11 1933 m. A lvilda A., f. 
P e tersen ; udi. i faderens fo rretn ing  i G ravballe 
sam t h. købm and Ø stergaard, Rødkj æ rsbro 1921-

22, i kom pagni m. broderen  — købm and Søren 
P e te r A ndersen — overtaget faderens1 forretn ing 
og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1925.

Adr. G ravballe.
F irm a: B rdr. A ndersen, G ravballe.

A ndersen, Aage Holm egaard, købm and; f. 3/12 
1917 i Haslev, P ræ stø  amt, søn af gårdejer A. K. 
A ndersen; g. 9/8 1947 m. Inger H. A., f. Sol
berg; bestået m ellem skoleeksm. fra  Svinninge 
M ellem - og Realskole 1933, udi. h. købm and F. 
A. Rasmussen, Asnæs 1933-37, kommis h. køb
m and W edelsdorff, Sallingvej 24, Kbhvn. F. 
1937-39 og h. købm and Kai Lichtenberg, B irke
rød 1939-42, derefter v irket v. faderens landbrug, 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1943 og s. så
dan drevet forretn ing  Saltvæ rksvej 213, K astrup 
1943-47, D ronningensgade 10, Kbhvn. K. 1947-50 
og Musvågevej 3, K bhvn. NV. 1950-52, indehaver 
af nuvæ rende forretn ing  — der om fatter kolo
nial, v ine og tobak sam t sæ rsk ilt afd. f. b ræ nd
sel — i Kbhvn. s. 1952.

Adr. L ærkevej 14, Kbhvn. NV.
Firm a: Aa. H olm egaard A ndersen, B rolæ gger

stræ de 1, Kbhvn. K.

A ndersen, Aksel, viceskoleinspektør, handels
skoleforstander; f. 28/1 1895 i K arrebæ k, Sorø 
amt, søn af gårdejer C hristen A ndersen; g. 12/10 
1929 m. G rethe A., f. Madsen; bestået handels
m edhjæ lper eksm. fra  N æstved Handelsskole 1911 
og læ rereksm . fra  Jonstrup  Sem inarium  1917, 
dere fte r af tjen t væ rneplig t og sen. v ikar i Ros
kilde, Kregme, H ørsholm  og Usserød, kom m une
læ re r i Roskilde s. 1922, viceskoleinspektør s. 
1941, læ re r v. Roskilde H andelsskole s. 1927, 
fo rstander f. samme s. 1935; medl. af censor
udvalget i regning v. handelsm edhjælpereksm ., 
medl. af best. f. og sek re tæ r i D anm arks H an
delsskoleforening sam t formd. f. sammes fo r
standergruppe, tidl. medl. af P rovinshandels- 
kam m eret’s skoleudvalg; kom m unalrevisor i 
Roskilde sam t medl. af best. f. Roskilde konser
vative V ælgerforening.

Adr. K losterengen 10, Roskilde.
Institu tion : Roskilde Handelsskole, Roskilde.
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Andersen, Aksel, købmand, disponent; f. 3/4 
1913 i Frederikshavn, søn af købm and Johan 
A ndersen; disponent i faderens forretn ing  i F re 
derikshavn.

Adr. D anm arksgade 49, Frederikshavn.
Firm a: Johan  A ndersen, D anm arksgade 49, 

F rederikshavn.

Andersen, Aksel, disponent; f. 23/12 1924 i 
N ørreby, Odense amt, søn af købm and Rasmus 
August A ndersen; udi. i faderens forretn ing  i 
N ørreby, disponent i samme — der om fatter ko
lonial, isenkram , m anufak tu r og trikotage — s. 
1952.

Adr. N ørreby pr. Bogense.
Firm a: Rasmus A ugust A ndersen, N ørreby pr. 

Bogense.

A ndersen, Aksel Carl, købm and; f. 26/9 1902 i 
Vålse, M aribo am t, søn af kornhand ler F rederik  
A ndersen; g. 10/3 1929 m. A nna A., f. Rasm us
sen; udi. i Nykøbing F. B rugsforening 1916-20, 
uddeler i N akskov B rugsforening 1929-38, etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and m. fo rre tn ing  — om
fattende kolonial, delikatesser og vinhandel — 
i Sakskøbing 1938; medl. af best. f. M idt- og Øst- 
lollands K øbm andsforening s. 1948.

Adr. Søndergade 32, Sakskøbing.
F irm a: Aksel C. A ndersen, Søndergade 32, 

Sakskøbing.

A ndersen, A lfred Viggo, købm and; f. 1/3 1901 i 
H orbelev, M aribo amt, søn af u rm ager Lars 
A ndersen; g. 30/3 1924 m. Agnes A., f. Jørgensen; 
udd. i kolonial og b landet handel dels i Ejby 
B rugsforening og dels i Rørby B rugsforening, 
uddeler i Lellinge Brugsforening 1924-28, etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and m. fo rretn ing  i Mag- 
lebræ nde 1928 og grundlagt nuvæ rende fo rre t
ning — der om fatter kolonial, isenkram , køk
kenudstyr, glas og porcelæn, m anufaktur, foder
stoffer, b ræ ndsel og benzin sam t bladhandel — 
i M aglebrænde 1939.

Adr. M aglebrænde pr. Stubbekøbing.
F irm a: M aglebrænde K øbm andshandel, M agle

bræ nde pr. Stubbekøbing.

A ndersen, A ncher H egerm ann, købm and; f. 
19/5 1888 i Lohals, Svendborg amt, søn af g art
ner Johannes A ndersen; g. 1928 m. Johanne M ar
grethe A., f. A ndersen; udi. h. købm and Eduard 
Lucas, Rudkøbing 1903-07, derefter kommis bl. a. 
i Vejen, V am drup og N ørager, overtaget nuvæ 
rende forretn ing — der om fatter kolonial, isen
kram , cem ent og sten sam t korn  og foderstoffer 
— i Lohals og etabi. sig s. selvstændig købm and 
1911; genn. en årræ kke formd. f. Langelands 
H andelsforening sam t medl. af best, for C entral
o rgan isationen  af K øbm andsforeninger i Fyns 
S tift t. 1955, adskillige andre tillidshverv.

Adr. Lohals.
Firm a: A. H egerm ann A ndersen, Lohals.

A ndersen, A nders C hristian, viceskoleinspek
tør, handelsskoleforstander; f. 17/11 1895 i Thor
sted, Thisted amt, søn af tøm rerm ester Jens An
dersen; g. 13/10 1929 m. Edel M arie A., f. H an
sen; bestået læ rereksm . fra  D.D.R.S. 1916, stu
dent 1917, ansat v. H am m el p rivate  Realskole 
1917-21 og v. Å rup private  Realskole 1921-26, 
derefter ansat v. Stubbekøbing kom m unale sko
levæsen, læ re r v. Stubbekøbing H andelsskole s. 
1936, forstander f. samme s. 1950, till. forstander
f. Stubbekøbing tekniske Skole; beskikket cen
sor i regning og m atem atik v. mellem skole- og 
realeksm .; medl. af Stubbekøbing byråd  og af 
Stubbekøbing m enighedsråd.

Adr. A lslevvej 36, Stubbekøbing.
Institu tion: Stubbekøbing H andelsskole, S tub

bekøbing.

A ndersen, A nders Johannes, handelsskolefor
stander; f. 3/9 1895 i Nykøbing F., søn af fyrbø
der Lars P e te r A ndersen; g. 16/8 1919 m. Mette 
K athrine A., f. P etersen; bestået læ rereksm . 
1916, derefter læ re r v. kom m uneskolen i Nykø
bing F. t. 1942, læ rer v. handelsskolerne i Ny
købing F. s. 1919, fo rstander f. samme s. 1930; 
medl. af eksam enskom m issionen f. handelssko
lerne, af censorudvalget f. S jæ lland og Lolland- 
F alster og af P rovinshandelskam m eret’s skole
udvalg.
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Adr. Kohavevej 165, Nykøbing F.
Institu tion: Nykøbing F. H andelsskole, Nykø

bing F.

A ndersen, A nders K jeldberg, købm and; f. 13/1 
1899 i Viborg.

Adr. Vellev pr. U lstrup.
F irm a: Vellev K øbm andsforretning, Vellev pr. 

U lstrup.

A ndersen, Anders Peter, købm and; f. 11/6 1901 
i Auderød, F rederiksborg  amt, søn af købm and 
Jørgen  A ndersen; g. 10/7 1927 m. K aren M arie 
A., f. H ansen; udi. h. købm and C hristen A nder
sen, Usserød 1915-19, kommis i forskellige fo r
re tn inger — bl. a. h. købm ændene J. N. Jensen, 
Køge og A lbert Jensen’9 Eftf., Fredensborg — 
1919-27, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. 
fo rretn ing  — om fattende kolonial, foderstoffer, 
isenkram  og bræ ndsel — i Ørby pr. Helsinge 
1927; medl. af best. f. Foreningen af Landkøb
m æ nd i Frederiksborg  Amt s. 1936.

Adr. Ørby pr. Helsinge.
F irm a: A. P. A ndersen, Ørby pr. Helsinge.

A ndersen, Anna, købmand; f. 17/7 1903 i Ø r
sted, Odense amt, da tte r af købm and N. P. H an
sen; udd. i kolonial og b landet handel h. fade
ren, etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo rre t
ning — om fattende kolonial, isenkram , m anu
fak tur, trikotage og frø — i Skydebjerg pr. 
Årup.

Adr. Skydebjerg pr. Årup.
Firm a: A. A ndersen, Skydebjerg pr. Årup.

A ndersen, A rnold Christen, købmand; f. 30/4 
1919 i Ø sterm arie, Bornholm, søn af træ skom ager 
Bengt A ndersen; g. 15/11 1942 m. Mimmi A., f. 
Ager; udi. h. købm and N. N. Lund, Ø sterm arie 
1933-37, kommis h. købm and Filskov, M øgeltøn
der 1937-38 og h. købm and N. N. Lund, Ø ster
m arie 1938-41, af tjen t væ rneplig t 1941-42, fø rste
kommis h. købm and Filskov, M øgeltønder 1942- 
43, selvstæ ndig købm and i S altuna 1943-46 og 
ekspeditionsleder f. A/S B. M., Rønne 1947-54, 
overtaget nuvæ rende forretn ing ’— der om fatter

kolonial, delikatesser og vinhandel — i Rønne og 
påny etabi. sig s. selvstændig købm and 1954.

Adr. LI. Madses Gade 75, Rønne.
Firm a: A. C. A ndersen, LI. Madses Gade 75, 

Rønne.

A ndersen, A strid, købm and; f. 2/11 1912 i 
Sejerslev, Thisted amt, da tte r af landpostbud 
C hristian Nielsen; g. 29/10 1933 m. købm and A. 
M. A ndersen (død 1948); overtaget og v idereført 
æ gtefæ llens fo rretn ing  — overtaget af samme 1931 
— i H esselbjerg s. selvstændig købm and s. 1948.

Adr. H esselbjerg pr. Nykøbing M.
Firm a: A. M. Andersen, H esselbjerg pr. Ny

købing M.

A ndersen, August, købm and; f. 29/9 1909 i S la
gelse, søn af tøm rerm ester A nders A ndersen; g. 
29/5 1939 m. L ulla A., f. Solvang; udi. h. køb
m and M arius H ansen, Slagelse 1924-28, kommis 
h. købm and H. J. Jørgensen, V edbæk 1928-29 og 
h. købm and Nielsen, V ordingborg 1929-35, etabi. 
sig s. selvstændig købm and m. forretn ing  — om
fattende kolonial, delikatesser og v inhandel — i 
Slagelse 1935.

Adr. Valbyvej 17, Slagelse.
F irm a: August A ndersen, Valbyvej 17, S la

gelse.

A ndersen, Axel, købm and; f. 8/1 1896 i G ræ s
have, M aribo amt, søn af gårdejer Johan  A n
dersen; g. 11/10 1918 m. A nna A., f. Larsen; 
etabi. sig s. selvstændig købm and m. forretn ing 
Langgade 38, Stege 1918, indehaver af nuvæ ren
de fo rre tn ing  — der om fatter ren  kolonial, deli
katesser og vinhandel — Rådhusgade 30, Stege 
s. 1920.

Adr. Rådhusgade 30, Stege.
F irm a: Axel A ndersen, Rådhusgade 30, Stege.

A ndersen, Axel Carl, købm and; f. 5/5 1898 i 
Å rhus; etabi. sig s. selvstændig købm and 1927; 
medl. af best. f. Å rhus H andelsforening af 1887 
s. 1939, formd. f. sammes dekorationsudvalg og 
100-mandsforening; formd. f. F æ llesrepræ senta
tionen af D etailhandlere i Å rhus s. 1945; formd.
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f. O plysningsforeningen f. Å rhus og Omegn sam t 
medl. af hovedbest. f. sam me; medl. af rep ræ 
sentantskabet f. O plandssam virket i Å rhus og f. 
Den konservative V ælgerforening i Å rhus; fag
læ re r i varekundskab v. Å rhus H andelsstands- 
forening’s Handelsskole og lægdom m er i Å rhus 
Boligret; medl. af ligningskomm issionen i Århus 
s. 1951; tildelt F æ llesrepræ sentationen af D etail
handlere i Å rhus’ hæ dersm edaille og Göteborgs 
K öpm annaförbund’s hæ derstegn.

Adr. Århus.
Firm a: A xel Andersen, Å boulevarden 46, Å r

hus.

A ndersen, Axel K ristian, købm and; f. 9/1 1907 
i Kbhvn.; udd. i kolonial i A/S Glumsø Køb
m andsgård 1922-26, komm is i forskellige fo rre t
n inger — bl. a. h. købm and L aurits Andersen, 
Askov, i A llerslev K ro’s K øbm andsforretning og 
h. købm and K arl Hansen, H jerteb jerg  — 1926- 
46, etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo rre t
ning — om fattende kolonial, isenkram  og triko 
tage — i Ø sterm ark pr. Stege 1946.

Adr. Ø sterm ark pr. Stege.
Firm a: Ø sterm ark K øbm andsforretning v. Axel 

K. Andersen, Ø sterm ark pr. Stege.

A ndersen, B ent Poul, købm and; f. 6/10 1929 i 
Årby, H olbæk amt, søn af købm and Carl M. An
dersen; g. 10/1 1953 m. Ellen A., f. L arsen; udi. 
dels i faderens forretn ing  i Å rby og dels h. køb
m and J. Larsen, K nabstrup 1943-46, ansat i Den 
danske Presses Fæ llesindkøb 1946-47 og kontor
assistent og rep ræ sen tan t i kolonial en gros f ir
m aet G ottschalck & Tillge, K alundborg 1947-53, 
overtaget faderens forretn ing  — om fattende ko
lonial, delikatesser, vinhandel, isenkram , køk
kenudstyr, trikotage, korn  og foderstoffer, 
bræ ndsel og benzin — i Å rby og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1953.

Adr. Å rby pr. Kalundborg.
Firm a: Carl M. A ndersen v. B ent Andersen, 

Å rby pr. Kalundborg.

Andersen, B roder, købm and; f. 15/4 1901 i 
Østerholm, Als, søn af handelsgartner Christen

A ndersen; g. 30/5 1926 m. N inna K irstine A., f. 
C hristiansen; udd. i kolonial og isenkram  dels h. 
købm and P. L. Dinsen, Tønder og dels h. køb
m and H einrich Dahl, Ø ster L indet 1916-20, kom
mis h. købm and Mads Sønderup, Egeris Mølle 
1920-22 og h. købm and Anton A ndersen, Rekker 
Mølle 1922-26, grundlagt kolonial- og isenkram - 
forretn ing  i N ordenskov og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1926, afs tået samme og over
taget købm and C arsten P etersen ’s kolonial- og 
isenkram forretn ing i Ø ster Løgum, 1948; kasse
re r  i Ø ster Løgum B orgerforening.

Adr. Ø ster Løgum pr. Hovslund.
Firm a: Br. A ndersen, Ø ster Løgum pr. Hovs

lund.

A ndersen, Bryde, købm and; f. 20/2 1924 i Kol
ding, søn af cigarhandler Rudolf A ndersen; g. 
3/8 1947 m. G rethe A., f. Schüder; udi. h. køb
m and Folke A ndersen, T rekronergade 2, Kbhvn. 
Vby. 1939-43 og herunder bestået handelsm ed- 
h jæ lpereksm . fra  Købmandsskolen 1942, besty
re r  af købm andsforretningen Smallegade 56, 
Kbhvn. F. 1944-46 og af købm andsforretningen 
Godthåbsvej 84, Kbhvn. F. 1946-48, overtaget 
sidstnæ vnte og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1948.

Adr. Kongestien 9, Virum.
Firm a: Bryde A ndersen, Godthåbsvej 84, 

Kbhvn. F.

A ndersen, Børge, købm and; f. 5/8 1924 i H us
by, Ringkøbing amt, søn af gårdejer C hristian 
A ndersen; g. 5/12 1949 m. K aren M argrethe A., 
f. Nielsen; udi. h. købm and Sv. H øjm ark Chri
stensen, U lfborg, grundlagt nuvæ rende fo rre t
ning i Holstebro og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1949.

Adr. Ø sterbrogade 53, Holstebro.
F irm a: Børge A ndersen, Ø sterbrogade 53, Hol

stebro.

A ndersen, Børge L illerøj, forretn ingsfører; f. 
31/8 1922 i Esbjerg, søn af pensionist Hans 
P e te r A ndersen; g. 3/4 1947 m. Helga A., f. B rei- 
ner; bestået realeksm . fra  Jerne  komm unale
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M ellem - og Realskole 1939, udd. i eksportfirm a
et L. N ielsen Ladefoged & Co. Lmt., Esbjerg 
sam t i firm ae t E. F. Esmann, E sbjerg  1939-43 og 
h erunder bestået handelsm edhjæ lpereksm . fra  
E sbjerg H andelsskole 1942, lagerekspedient i A/S 
A. W. K irkebye’s afdelinger i Esbjerg og Å rhus 
1943-48, førsteekspedient i sammes afdeling i 
E sbjerg 1948, fo rretn ingsfører i samme s. 1952.

A dr. K vaglund 46, Esbjerg.
F irm a: A. W. K irkebye A/S, Havnen, Esbjerg.

A ndersen, Carl, købm and; f. 1/1 1923 i Vivild, 
R anders amt, søn af m ejeribestyrer G ert A nder
sen; g. 25/3 1950 m. Elin A., f. N üchel; udi. dels 
i Enslev B rugsforening og dels i H ornslet B rugs
forening 1938-42 og herunder bestået handels
m edhjæ lpereksm . fra  H ornslet H andelsskole 
1942, komm is h. købm and A xel Rasmussen, Vi
vild 1942-44, frekven te re t Den jydske H andels
højskole i Å rhus 1944-45, førstekom m is h. køb
m and Otto Secher, G renå 1945-47 og disponent i 
Hobro K orn- & F oderstofforretn ing 1947-53, 
overtaget nuvæ rende forretn ing  — der om fatter 
kolonial, vin, delikatesse og kosm etik — i Hobro 
og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1953; medl. 
af best. f. Hobro K olonialhandlerforening s. 
1955.

Adr. Adelgade 86, Hobro.
F irm a: Carl A ndersen, Adelgade 86, Hobro.

A ndersen, Carl, købm and; f. 7/4 1923 i Sæby, 
Roskilde amt, søn af husejer A nders A ndersen;
g. 10/1 1948 m. R uth A., f. Jensen; udi. i Borup 
B rugsforening 1938-42, kommis i B røndbyøster 
og sen. i Sneslev B rugsforening 1942-43, frekven
te re t Den danske Andelsskole i M iddelfart 1943, 
dere fte r kommis i forskellige brugsforeninger 
sam t besty rer af Rude K øbm andshandel 1944-48 
og af ism ejerie t Husumgade 21, Kbhvn. N. 1950- 
51, indehaver af I/S N ordisk B iscuits’ agen tu r i 
Slagelse 1951-52, etabi. sig s. selvstændig køb
m and m. fo rretn ing  — om fattende kolonial, deli
katesser, vinhandel, fru g t og grøntsager — i S la
gelse 1953.

Adr. Slotsvænget 20, Slagelse.

F irm a: Slotsvængets Kolonialhandel, Slotsvæ n- 
get 20, Slagelse.

A ndersen, Carl, købm and; f. 2/12 1927 i A lsøn- 
derup, F rederiksborg  amt, søn af arbejdsm and 
A ndreas A ndersen; g. 2/4 1953 m. M argrethe A., 
f. Olsen; udi. i A lsønderup B rugsforening 1943- 
47 og herunder bestået handelsskoleeksm . 1946, 
kommis i M årum  B rugsforening 1947-48 og h. 
købm and K jæ r, E srum  1948-53, overtaget sidst
næ vntes fo rretn ing  — om fattende kolonial, isen
kram , m anufak tu r og bræ ndsel — og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1953.

Adr. Esrum .
Firm a: Carl A ndersen, Esrum .

A ndersen, Carl C hristian, købm and, m ateria
list; f. 5/10 1909 i Ribe, søn af købmand, m ate
ria lis t A nton A ndersen; g. 1947 m. A nna M ar
grethe A., f. K lejs; bestået realeksm . fra  Ribe 
K atedralskole 1925, udd. i kolonial og m ateria l 
dels i faderens fo rretn ing  i Ribe og dels h. køb
m and Thouborg, S park jæ r 1925-28, kom m is h. 
kgl. hofleverandør, købm and P. A. B uchtrup 's 
Eftf., Å rhus 1928-31, dere fte r fo rretn ingsfører i 
faderens forretn ing  i Ribe, overtaget samme — 
der e r g rundlagt 1852 — og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1938; medl. af best. f. Ribe 
H andelsstandsforening og rep ræ sen tan t fo r P ro 
vinshandelsstandens U nderstøttelsesforening, 
genn. en årræ kke medl. af best. f. Ribe Kolo
nialhandlerforening, næ stform d. f. Ribe lignings
kommission 1942-46 og formd. f. samme 1950-52, 
fl. a. tillidshverv.

Adr. Storegade 8, Ribe.
F irm a: C. C. A ndersen, K olonial & M aterial, 

Storegade 8, Ribe.

A ndersen, Carl Christian, købmand, dispo
nent; f. 3/6 1923 i F rederikshavn, søn af køb
m and Johan  A ndersen; disponent i faderens fo r
retn ing i Frederikshavn.

Adr. D anm arksgade 49, F rederikshavn.
F irm a: Johan A ndersen, D anm arksgade 49, 

Frederikshavn.
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Andersen, Carl M arinus, købm and; f. 10/10 
1884 i Slagballe, Skanderborg amt, søn af land
m and P e te r A ndersen; g. 12/9 1946 m. Johanne 
A., f. Sørensen; udd. s. m ejerist dels v. Søbæk 
M ejeri og dels v. H um ledal M ejeri, Bornholm  
1901-05, derefter m ejerist v. forskellige m ejerier 
bl. a. v. Købelev M ejeri, Lolland 1908 sam t iøv- 
rig t frekven tere t L adelund M ælkeriskole og 
Askov Højskole, g rundlagt Vejle Sæ beforret
ning 1913 sam t overtaget købm and Chr. F rand- 
sen’s kolonialforretning i V am drup og etabi. sig 
s. selvstændig købm and 1925, afstået samme og 
grundlagt nuvæ rende kolonialforretning i egen 
nyerhvervet ejendom  i V am drup 1951; medl. af 
best. f. V am drup H andelsforening 1931-34.

Adr. N ørregade 19, Vamdrup.
Firm a: V am drup K oloniallager v. C. M. An

dersen, N ørregade 19, Vamdrup.

A ndersen, Carl M artin, købm and; f. 20/3 1896 
i Støvring, R anders amt, søn af gårde je r Niels 
P e te r A ndersen; g. 18/10 1923 m. Agnes M arie A., 
f. Poulsen; udd. s. m ejerist 1911-15 og sen. v irket 
s. sådan t. 1933, frekven te re t Ladelund M æ lkeri
skole 1921-22, etabi. sig s. selvstændig købm and m. 
fo rretn ing  — en udpræ get købm andsvirksom hed 
m. vine og spirituosa s. speciale — i G lostrup 
1933.

Adr. H ovedvejen 158, G lostrup.
Firm a: Carl A ndersen, H ovedvejen 158, Glo

strup.

A ndersen, Carl M ølkjær, købm and; f. 10/4 1910 
i Vejle, søn af købm and Thomas A ndersen; g. 
3/12 1933 m. Agnes M. A., f. A ndersen; udi. h. 
købm and E. R. Eriksen, Vejle 1924-28, kommis
h. købm and E. Lund, Risskov 1928-29 og h. køb
m and J. N. Ø stergaard, Sdr. S tenderup 1929-30, 
bestyrer af købm and A. A ndersen’s filial i Rød
ding 1930-33, overtaget samme og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1933.

Adr. Rødding.
F irm a: C. M ølkjæ r A ndersen, Rødding.

A ndersen, Carl Rudolf, købmand; f. 20/4 1901 
i N ørre Sundby, søn af m ask inarbejder Johan

Rudolf A ndersen; g. 24/9 1924 m. Johanne A., f. 
Nielsen; udi. dels h. købm and P. Ove Brock, 
Ålborg 1915-17 og dels i firm aet C. L arsen & 
Søn, Manne 1917-19, derefter af tjen t væ rneplig t 
og sen. kommis i forskellige en gros og en de
ta il virksom heder, etabi. sig s. selvstændig køb
m and m. forretn ing  i Ålborg 1927, afstået sam 
me og overtaget nuvæ rende forretn ing i Egense 
pr. Mou 1935; medl. af best. f. Jydsk K øbm ands
forening sam t medl. af Mou sogneråd.

Adr. Egense pr. Mou.
F irm a: Carl R. A ndersen, Egense pr. Mou.

Andersen, Christen, fhv. skoleinspektør, han
delsskoleforstander; f. 22/3 1883 i Nr. Omme, 
Ringkøbing amt, søn af gårdejer Jens Jakob An
dersen; g. 29/6 1906 m. M agda A., f. Thomsen; 
bestået læ rereksm . fra  Gj edsted Sem inarium  
1904, derefter realsko le læ rer i Å rup og Slagelse 
og sen. kom m unelæ rer i M iddelfart, overlæ rer 
og sen. skoleinspektør i Nysted 1930-53, fo rstan
der f. Nysted H andelsskole s. 1932; form d. f. 
Nysted L æ rerkreds 1934-53.

Adr. S trandvej 75, Nysted.
Institu tion: Nysted Handelsskole, Nysted.

Andersen, C hristian Emil, købmand; f. 26/6 
1893 i K æ ttrup, Thisted amt, søn af m urerm ester 
C hristian A ndersen; g. 1925 m. Anna A., f. K arl
sen; etabi. sig s. selvstændig købm and 1922 og 
s. sådan drevet forretn ing  i F jerritslev  1922-25, 
i V. Hassing 1925-26, i Skovsgård 1926-29 og i 
Åbybro 1929-36, indehaver af nuvæ rende fo rre t
ning — der om fatter kolonial, delikatesser og 
v inhandel — i N ørre Sundby s. 1936.

Adr. Rolighedsvej 2, N ørre Sundby.
Firm a: E. A ndersen, Skovvej 1, N ørre Sundby.

A ndersen, Conrad, købm and; f. 19/10 1892
i Kolding, søn af købm and Conrad' A ndersen; g. 
4/2 1921 m. M arie A., f. R athm ann; udd. i en 
gros firm aet K aalund & H enrichsen, Kolding, 
studie- og arbejdsophold i Hamburg, prokurist 
i faderens agentur og en gros virksom hed i 
Kolding 1918, m edindehaver af samme 1925, 
eneindehaver s. 1930; medl. af best. f. Kolding
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H andelsstandsforening sam t medl. af tilsynsrådet 
f. Sparekassen f. K olding og Omegn, fl. a. tillids
hverv.

Adr. H aderslevvej 13, Kolding.
F irm a: Conrad A ndersen, H aderslevvej 13, 

Kolding.

Andersen, Ebbe, købm and; f. 8/10 1916 i H ørs
holm, Frederiksborg  amt, søn af vognm and Carl 
Aksel A ndersen; g. 9/5 1942 m. E lna E linor A., 
f. Thomsen; udi. dels h. købm and A lfred Jensen, 
H ørsholm  og dels h. købm and Chr. Sørensen, 
R ungsted 1930-34 og herunder bestået handels- 
skoleeksm. fra  Hørsholm H andelsskole 1933, 
kommis h. købm and Hasselbohm, Rungsted K yst 
1934-44, overtaget bladkiosk — der efterhånden 
blev om dannet t. kolonialforretning og sen. ud 
videt m. isenkram  — i K okkedal og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1944.

Adr. Kokkedal.
F irm a: K øbm andsforretningen »Ebbe«, K okke

dal.

A ndersen, Egon, købm and; f. 29/11 1917 i H ør
by, H jørring  amt, søn af skom ager P eter A nder
sen; udi. i Sæby Brugsforening 1931-35, kommis 
i samme 1935-36, frekven tere t Justitsråd  M øller’s 
Handelshøjskole i Å lborg 1936-37, kommis i S trø 
Sogns Brugsforening 1937-38 og i M anna B rugs
forening 1938-42, frekven tere t Den danske A n
delsskole i M iddelfart 1942-43, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. forretn ing  i Kvissel 1944, 
afstået samme og overtaget nuvæ rende fo rre t
ning i F rederikshavn 1946.

Adr. Storegade 1, F rederikshavn.
F irm a: Egon A ndersen, Storegade 1, F rederiks

havn.

Andersen, Egon Orla, købm and; f. 26/5 1922 i 
Sindal, H jørring amt, søn af vognm and H elm er 
A ndersen; g. 26/5 1947 m. N anna A., f. Pallis- 
gaard; udi. h. købm and A nthon Pedersen, Hals 
1941-44, kommis h. købm and Carl Pedersen, Ål
borg 1944-45 og lagerekspedient på Fabriken 
»Hygæa«, Ålborg 1945, derefter kommis h. køb

m and A nthon P edersen’s Enke, Hals, overtaget 
nuvæ rende forretn ing — der om fatter kolonial, 
delikatesser og vinhandel sam t isenkram  og 
bræ ndsel — i Hals og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1947.

Adr. Østergade 17, Hals.
Firm a: Østbyens K øbm andshandel v. Egon O. 

A ndersen, Hals.

A ndersen, E inar Thorkild, købm and; f. 29/7 
1907 i Kbhvn., søn af købm and C hristian A nder
sen; g. 13/12 1932 m. Dagny Elise A., f. H elle
skov H ansen; udi. dels i faderens forretn ing  i 
G lostrup 1921-23 og dels h. købm and Sv. H. Ras
mussen, Bagsvæ rd 1923-25 og herunder frekven
te re t henholdsvis T åstrup Handelsskole og Lyng
by Handelsskole sam t Købm andsskolen i Kbhvn., 
derefter kommis h. faderen  og sen. — efter at 
have af tjen t væ rneplig t — ansat h. grosserer 
Vald. Hansen, Kødbyen, Kbhvn. t. 1944, over
taget faderens fo rre tn ing  — der e r  grundlagt 
1907 og e r en udpræ get kolonialvirksom hed m. 
sæ rsk ilt afdeling f. v ik tualier — og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and i G lostrup 1944; kasserer i 
G lostrup Idræ tsklub.

Adr. K irkeb jerg  Allé 4, G lostrup.
F irm a: E inar Th. Andersen, K irkeb jerg  Allé 4, 

G lostrup.

A ndersen, E jnar, d irektør; f. 22/2 1902 i Nr. 
Nebel, Ribe amt, søn af stationsm ester Hans 
Madsen A ndersen; g. 15/9 1925 m. D orthea A., 
f. N ielsen; udi. i Janderup  Brugsforening 1917- 
20 og sideløbende frekven tere t U ddelerskolen i 
S tøvring 1918-19, kommis i samme brugsforening 
1920-22 og førstekom m is i V areindkøbsforenin
gen »Sønderport«, V arde 1922-25, uddeler i 
Rousthøje Brugsforening pr. Varde 1925-32 og i 
V. Nebel B rugsforening pr. E sbjerg 1932-42, selv
stændig købm and i Je rne  pr. Esbjerg 1942-47 og 
fab rikan t i H jallese 1947-49, d irek tør i A/S Faa- 
rup & Sønderby (kolonial en gros), E sbjerg s. 
1949.

Adr. K irkegade 149, Esbjerg.
F irm a: A/S F aarup & Sønderby, Esbjerg.
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A ndersen, E jnar C hristian, købm and; f. 23/6 
1909 i Horsens, søn af købm and C hristian An
dersen; g. 28/10 1949 m. K am m a A., f. Jepsen; 
udi. i faderens forretn ing  i Horsens 1923-27, 
overtaget samme og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1954.

Adr. Vestergade 80, Horsens.
Firm a: E. Chr. A ndersen, Vestergade 80, H or

sens.

Andersen, Elm er, rep ræ sen tan t; f. 7/11 1914 i 
Vejgård, Ålborg amt, søn af m askinforhandler 
Hans Jensen A ndersen; g. 9/2 1941 m. Else Ma
rie E. A., f. Johansen; bestået præ lim inæ reksm . 
1930 og eksm. fra  Å lborg H andelsskole 1932, udd. 
i A/S N ordjydsk Æ gexport, Ålborg 1931-34, der
efter ansat i A/S De Danske Spritfabrikker, 
rejsende t. selskabets kunder i Syd- og V estjyl
land s. 1943.

Adr. Langgade 24, Ålborg.
F irm a: A/S De Danske Spritfabrikker, S trand

vejen  18, Ålborg.

Andersen, Emil, købm and; f. 9/5 1914 på Thurø, 
Svendborg amt, søn af købm and Niels A ndersen;
g. 10/8 1941 m. Ragnhild A., f. A strup; udd. i A/S 
P lum ’s K olonialforretning i Assens 1930-34, der
e fter kommis i forskellige forre tn inger — bl. a.
h. købm and C. W. Sølling, A llested og i firm aet 
Ipsen & Sønner, Nr. Åby — sam t a ftjen t væ rne
pligt 1935-36, etabi. sig s. selvstændig købm and 
m. forretn ing Olaf Rye’s Gade 8, Odense 1941, 
afs tåe t samme og overtaget nuvæ rende fo rre t
ning — der om fatter kolonial, delikatesser og 
v inhandel — i Odense 1949.

Adr. N ørrebro 46, Odense.
Firm a: Emil A ndersen, N ørrebro 46, Odense.

A ndersen, Erik, depotindehaver; f. 23/3 1910; 
overtaget C arlsberg B ryggerierne’s depot f. K a
lundborg og omegn og etabi. sig s. selvstændig 
depotindehaver 1940.

Adr. Nygade 1, Kalundborg.
F irm a: Carlsberg-D epotet, Kalundborg.

Andersen, Erik, købm and; f. 5/5 1913 i Vejen, 
Ribe amt, søn af cigarfabrikan t Rudolf A nder
sen; g. 6/4 1950 m. Amy Evelyn A., f. Hansen; 
udd. i handel dels h. købm and Jørgen Jørgen
sen og dels h. dennes efterfølger købm and Been 
Andersen, Vejen sam t h. købm and H ans A nder
sen, Balle 1927-31 og herunder bestået handels
m edhjæ lper eksm. fra  V ejen Handelsskole, kom
m is i Balle 1931-33 og i Kbhvn. — bl. a. i Ho
vedstadens Brugsforening sam t h. købmand 
P e te r Koch — 1933-43, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. forretn ing  — om fattende kolonial 
m. kaffe i egne blandinger s. hovedartikel sam t 
delikatesser, vine og tobakker m. v. — R ant- 
zausgade 38, Kbhvn. N. 1943, sideløbende — i 
kompagni m. broderen købm and Folke A nder
sen — indehaver af fo rretn ing i LI. Værløse 1944 
-47 sam t iøvrigt tidl. genn. 5 år m edindehaver 
af firm ae t H. P. Sundorph, Kbhvn.

A dr. Lindevej 54, Hareskovby.
F irm a: E rik A ndersen, Rantzausgade 38, 

Kbhvn. N.

A ndersen, E rland, købm and; f. 28/11 1909 i 
G øttrup, Thisted amt, søn af købm and C. P. A n
dersen; g. 1935 m. Dagny A., f. K nudsen; udi. i 
faderens forretn ing  i Gedsted 1923-27, frekven
te re t Ju s titsråd  M øller’s Handelshøjskole i Ål
borg 1930-31, derefter disponent i faderens fo r
retn ing i Gedsted, m edindehaver af samme sam t 
indehaver af Gedsted Tøm m erhandel 1935-45, 
derefter eneindehaver af købm andsforretningens 
kolonialafdeling, men afstået sammes grovvare
afdeling sam t tøm m erhandelen; i to perioder 
medl. af best. f. og kasserer i Gedsted H ånd
v æ rker- og B orgerforening — sidst 1951.

Adr. Gedsted.
F irm a: E rland A ndersen, Gedsted.

Andersen, E rnst C hristian, købmand; f. 27/9 
1924 i Sdr. Felding, Ringkøbing amt, søn af køb
m and J. C. A ndersen; g. 18/5 1950 m. M etha A., 
f. Steen; udi. i faderens forretn ing  i A arhus
1938-42, d erefter kommis i samme sam t h. køb
m and M artin Sørensen, B ræ dstrup 1947, over-
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taget købm and H arald  H ansen’s fo rretn ing i 
H orsens og etabi. sig s. selvstændig købm and 
1953.

Adr. Sønderbro 57, Horsens.
F irm a: E rnst A ndersen, Sønderbro 57, H or

sens.
A ndersen, Esper, købm and; f. 10/7 1885 i A l

mind, Viborg am t, søn af g årdejer Jesper A n
dersen; g. 27/7 1924 m. M athilde A., f. A ndrea
sen; udi. h. købm and Olsen, F arre  1910-14, d er
e fter kommis i forskellige fo rre tn inger bl. a. h. 
købm and Emil Pedersen, O verlade, etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and m. fo rretn ing  i Kongsvang 
pr. Å rhus 1920, afhæ ndet samme og overtaget 
nuvæ rende forretn ing  — der om fatter kolonial 
og isenkram  — i Ribe 1924.

Adr. G ravsgade 46, Ribe.
F irm a: Esper A ndersen, G ravsgade 46, Ribe.

A ndersen, Folke, købm and; f. 25/10 1911 i 
Vejen, Ribe amt, søn af c igarfabrikan t Rudolph 
A ndersen; g. 31/3 1938 m. Lilly A., f. B læst; udi. 
h. købm and R ichard  Berntsen, K olding 1925-29 
og herunder beståe t handelsskoleeksm . fra  Kol
ding Handelsskole 1928, kommis h. samme 1929- 
30, h. købm and M artin  Sørensen, B redstrup 
1930-31, h. købm and Roed, L underskov 1931-34 
og i købm andsforretningen T rekronergade 2, 
K bhvn. Vby. 1934-35, overtaget sidstnæ vnte 
fo rretn ing  og etabi. sig s. selvstændig købm and 
1935, till. indehaver af købm andsforretningen, 
Sm allegade 56, K bhvn. F. s. 1944.

Adr. P e te r Bangs Vej 122, Kbhvn. F.
F irm a: Folke Andersen, T rekronergade 2, 

K bhvn. Valby, og Smallegade 56, Kbhvn. F.
A ndersen, F rank  Axel Le vin A rent, købm and; 

f. 5/2 1905 i Spansk Honduras, søn af købmand 
A lfred A ndersen; udi. i faderens forretn ing  i 
Assens 1920-22, frekven tere t Den fynske H an
delsdagskole i Odense 1922-23, derefter ansa t i 
A/S Chr. Olsen’s F røavl & Frøhandel, Odense, 
disponent i faderens forretn ing  i Assens 1928- 
55, overtaget samme — der om fatter kolonial, 
delikatesser og v inhandel sam t bræ ndsel — og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1955.

Adr. Ladegårdsgade 45, Assens.
Firm a: A. A ndersen, Ladegårdsgade 45, 

Assens.

A ndersen, Georg R. A., købm and; f. 16/11 1896 
i V esterborg, M aribo amt.

Adr. Tuxensvej 15, Brønshøj.
F irm a: G. A ndersen, F rederikssundsvej 211, 

Brønshøj.

A ndersen, Gotfred, købm and; f. 6/3 1901 i Snej- 
b jerg, R ingkøbing amt, søn af boelsm and Jens 
O lk jæ r A ndersen; g. 31/8 1940 m. M ariane A., f. 
N ielsen; bestået præ lim inæ reksm ., overgået fra  
anden branche og etabi. sig s. selvstæ ndig køb
m and m. fo rretn ing  i B arde 1947, afs tået samme 
og overtaget nuvæ rende fo rre tn ing  i V inderup 
1953.

Adr. Havevej 10, Vinderup.
F irm a: G otfred A ndersen, Havevej 10, V inde

rup.

A ndersen, G unnar, købm and; f. 21/6 1926 i 
Sandvad, Skanderborg amt, søn af sm edem ester 
P e te r A ndersen; g. 25/10 1950 m. K aren A., f. 
G andrup; udi. i K ollem orten Brugsforening 1943 
-47, kommis i G ivskud Brugsforening 1948-50, 
overtaget købm and Claudi M ortensen’s kolonial- 
og isenkram forretn ing i H edensted og etabi. sig 
s. selvstændig købm and 1950.

Adr. Hedensted Skov, H edensted.
F irm a: G unnar A ndersen, H edensted Skov, 

H edensted.

A ndersen, G unner C hristian K jæ rgaard , køb
m and; f. 12/3 1907 i H urup, Thy, Thisted amt, 
søn af gårdejer A nders A ndersen; g. 25/12 1939 
m. Johanne K. A., f. Poulsen; udi. h. købm and 
J. Mikkelsen, S tagstrup pr. H ørdum  1921-25, 
komm is h. samme 1925-28 og h. købm and Th. 
C hristensen, Thisted 1928-35, rep ræ sen tan t i ko
lonial en gros firm ae t H. Chr. H uus’ Eftf., N ak
skov 1935-43 og i agenturforretn ing  1943-49, inde
haver af Thisted Pensel- «Sc B ørstefabrik  1949- 
51, overtaget nuvæ rende kolonialforretning i Å l
borg og etabi. sig s. selvstændig købm and 1951.
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Adr. Suensonsgade 2, Ålborg.
Firm a: »Kolonialhjørnet« v. K jæ rgaard  An

dersen, Hj. af K astetvej og Suensonsgade, Ål
borg.

A ndersen, Hans, købm and; f. 27/9 1896 i H or
ne, H jørring  amt, søn af læ re r A nders Adam 
A ndersen; udi. h. købm and Søren J. Sørensen, 
U lsted 1916-20, derefter kommis bl. a. i H alk jæ r 
B rugsforening, overtaget nuvæ rende kolonial
forretn ing  i Å lborg og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1933.

Adr. Dybbølgade 8, Ålborg.
F irm a: H ans A ndersen, Helgolandsgade 9, Ål

borg.

Andersen, Hans, købm and; f. 26/8 1917 i Æ røs
købing, søn af sk ibsfører N. P. A ndersen; g. 19/8 
1945 m. Sigrid  A., f. H elleskov Nielsen; udd. i 
kolonialbranchen i Æ røskøbing 1936-39, derefter 
besty rer af kolonialforretningen Ø sterbrogade 
53, Kbhvn. 0 ., etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
m. forretn ing  K nudshovedvej 38, Nyborg 1947; 
suppleant t. best. f. Nyborg og Omegns Køb
m andsforening.

Adr. Knudshovedvej 38, Nyborg.
Firm a: Hans A ndersen, K nudshovedvej 38, 

Nyborg.

Andersen, H ans B ernhard, købmand; f. 22/5 
1919 i Svendborg.

Adr. Brovej 54, M iddelfart.
Firm a: H. B. Andersen, Assensvej 54, M iddel

fart.

Andersen, Hans Carl, købmand; f. 1/7 1894 i 
Oksbøl, Ribe amt, søn af købmand A nders An
dersen; udi. i faderens forretn ing  i Oksbøl 1908- 
12, kommis i forskellige forretn inger 1912-48 og 
ansat v. B oligm in isteriers ingeniørkontor i Oks
bøl 1948-55, overtaget nuvæ rende forretn ing  — 
der om fatter kolonial, delikatesser og vinhandel 
— i Oksbøl og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1955.

Adr. Oksbøl.
F irm a: Hans C. Andersen, Oksbøl.

Andersen, H ans Christian, grosserer; f. 22/6 
1893 i Randers, søn af købm and Hans P e te r An
dersen; g. 1917 m. Johanne A., f. Jensen; bestået 
realeksm . fra  Skanderborg Realskole 1908, der
efter udd. i kolonial og herunder frekven tere t 
Den jydske H andelshøjskole i Å rhus 1910, ansat i 
A/S M argarinefabriken »Alfa«, V ejen 1911-17 og 
forretn ingsfører f. A/S Esbjerg M argarinefabrik 
1917-38, grundlagt nuvæ rende virksom hed — der 
om fatter kolonial og sukkervarer en gros — i 
Esbjerg og etabi. sig s. selvstændig grosserer 
1938.

Adr. Spangsberggade 29-31, Esbjerg.
F irm a: H. C. A ndersen, Spangsberggade 29- 

31, Esbjerg.

Andersen, H ans C hristian, grosserer, depot
indehaver; f. 2/7 1906 i F redericia, søn af cigar
so rte re r Ju l. Fr. P. A ndersen; g. 12/5 1935 m. 
Agnes A., f. K ristensen; udd. i tobaks- og spi
ritusbranchen  h. tobakshandler Johan Schu
m acher, F redericia 1920-24, ekspedient h. sam 
me 1924-27, derefter kontorassistent i firm aet 
H arald  Jensen, Fredericia, bogholder i samme 
1932, p rokurist 1935, eneindehaver af firm ae t — 
der om fatter lager f. A/S De danske S pritfab ri
ker, depot f. A/S Tuborgs B ryggerier og oplag f. 
A/S De danske Spræ ngstoffabriker — s. 1955.

Adr. Egeskovvej 116, F redericia.
Firm a: Hans A ndersen, »Spritgården«, Nor- 

gesgade 3, Fredericia.

A ndersen, Hans C hristian, købm and; f. 15/3 
1911 i K ertem inde, søn af fisker Hans C hristian 
A ndersen; g. 14/4 1938 m. H arrie t A., f. M orten
sen; udi. i K ertem inde Brugsforening 1925-29 og 
herunder bestået handelsskoleeksm . fra  K erte
minde H andelsskole 1928, kommis i forskellige 
brugsforeninger — bl. a. i Særslev og i Esbjerg 
— 1929-33 sam t ansat i kolonial en gros firm aet 
A. Petersen , Kbhvn. 1933-42, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. fo rretn ing  — om fattende 
kolonial, delikatesser og vinhandel — i Odense 
1942; medl. af I.O.O.F., Odense.
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Adr. Ingem annsvej 13, Odense.
F irm a: H. C. A ndersen, Ingem annsvej 13, 

Odense.

Andersen, Hans Christian Holm, købm and; f. 
10/10 1903 i F redericia, søn af købm and A nders 
A ndersen; g. 9/10 1932 m. E sther Dagny A., f. 
Christensen; udi. h. købm and C arl Laursen, Å r
hus 1917-21, derefter kommis og sen. fo rretn ings
fø rer h. samme, overtaget købm and H. Scheel’s 
fo rretn ing  i Å rhus og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1931; medl. af best. f. O plysningsfor
eningen f. Å rhus og Omegn (»Silkeborg-Syste
met«).

Adr. F rederiksb jerg  Torv 8, Århus.
Firm a: H. C. A ndersen, F rederiksb jerg  Torv 8, 

Århus.

Andersen, Hans Frode, købm and, skibsprovi
an teringshandler; f. 14/2 1912 i Rørup, Odense 
amt, søn af g årdejer H ans Carl A ndersen; g. 28/9 
1937 m. Edith  A., f. H ansen; etabi. sig s. selv
stændig skibsprovianteringshandler m. fo rre t
ning i K ertem inde 1936; medl. af best. f. K erte 
minde K olonialhandlerforening.

Adr. Langegade 1, K ertem inde.
F irm a: H. F. Andersen, Langegade 1, K erte 

minde.

A ndersen, Hans Hansen, købm and; f. 23/10 
1914 i Æ røskøbing.

Adr. Tinghøj vej 13, Søborg.
F irm a: K olonialforretningen »Kaffehjørnet« v. 

H. A ndersen, Holbergsgade 12, Kbhvn. K.

A ndersen, Hans M artin  Ludvig, købm and; f. 
24/5 1902 i Stensby, Odense amt, søn af sko
m agerm ester H ans M arius A ndersen; g. 17/5 1928 
m. N ielsine M argrethe A., f. Jørgensen; udi. h. 
købm and Georg Jørgensen, Odense 1916-20, 
kommis i A/S Assens Tobaksfabrik 1920-23, h. 
købm and H. Jørgensen, Odense 1923-24 og h. 
købm and Emil Andresen, K ertem inde 1924-27, 
overtaget købm and H. Jørgensen’s forretn ing  — 
om fattende kolonial, delikatesser og vinhandel 
— i Odense og etabi. sig s. selvstændig købm and

1927; medl. af best. f. K øbm andsforeningen f. 
Odense og Omegn s. 1943 og medl. af rep ræ sen
tan tskabet f. A/S »Dankas«, Odense, till. kasse
r e r  i 16. B ataillons Soldaterforening s. 1930.

Adr. Kongensgade 21, Odense.
F irm a: Ludvig A ndersen, Kongensgade 21, 

Odense.
A ndersen, H ans M eier, købm and; f. 15/9 1899 i 

Ringkøbing, søn af togfører Johannes A ndersen; 
g. 21/11 1926 m. Ragna A., f. G irke; udi. h. køb
m and J. A. Jensen, Ringkøbing, derefter kom 
mis h. købm and N. Gade, K ibæ k og sen. besty
re r  af Lemvig M aterialhandel, overtaget nuvæ 
rende forretn ing  i Holstebro og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1926.

Adr. GI. S truervej, Holstebro.
F irm a: H. M eier A ndersen, GI. S truervej, Hol

stebro.

A ndersen, H ans Peter, købm and; f. 23/5 1894 i 
K bhvn.; g. 22/2 1919 m. Ellen Johanne A., f. L a r
sen; selvstæ ndig fiskehandler i F rederiksvæ rk  
1943-47 og selvstæ ndig grøn thandler i F rederiks
v æ rk  1947-48, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
m. fo rretn ing  — om fattende kolonial og b landet 
handel — i F rederiksvæ rk  1948.

Adr. H illerødvej 40, M agleblik pr. F rederiks
væ rk.

F irm a: M agleblik K øbm andshandel, M agleblik 
pr. F rederiksvæ rk.

A ndersen, H ans Popp, købm and; f. 26/5 1911 i 
C hristiansfeld, H aderslev amt, søn af bygm ester 
A. H. A ndersen; g. 1938 m. M aren A., f. R asm us
sen; bestået realeksm . fra  C hristiansfeld R eal
skole 1928, udd. i kolonial h. købm and A. C. 
Dahl Hansen, C hristiansfeld 1928-31, frekven te
re t Niels B rock’s H andelsskole i Kbhvn. 1931- 
33 og Den danske Købmandsskole i London 1933, 
derefter ansat bl. a. i kolonial en gros firm aet 
Hansen & Christensen, H aderslev, etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and m. forretn ing  — om fatten
de kolonial, isenkram  og bræ ndsel — i Strib  
1938.

Adr. V estergade 35, Strib.
Firm a: H. Popp A ndersen, Strib.

346



H. V. Andersen
købmand

H. Andersen
købmand

H. Andersen
prokurist

H. Andersen
købmand

A ndersen, H ans Schmidt, købm and; f. 18/8 1918 
i H underup, Ribe amt, søn af læ re r Adolf M ari
nus A ndersen; g. 24/4 1943 m. M agdalene S. A., 
f. Lund; udi. i D arum  B rugsforening 1932-36, 
komm is i Østed B rugsforening og sen. i B ram - 
drup B rugsforening 1936-39, a ftjen t væ rneplig t
1939- 40, v ik a r og sen. kom m is sam t — genn. 2 
å r  — filia lbesty rer i T irslund B rugsforening
1940- 43, selvstæ ndig købm and m. fo rretn ing  
G rejsdals Landevej 109, Vejle 1943-46, rep ræ sen
ta n t i firm ae t Rasm us H ansen (ost en gros), 
Vejle 1946-48, overtaget købm and H olger H viid’s 
forretn ing  og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and i 
Taps 1948.

Adr. Taps.
F irm a: H ans Schm idt A ndersen, Taps.

A ndersen, H ans Vilhelm, købm and; f. 7/3 1922 
i N ørreby, K linte sogn, Odense amt, søn af køb
m and Rasmus August A ndersen; g. 25/5 1947 m. 
G erda A., f. Jensen; udd. i kolonial, korn  og 
foderstoffer dels i faderens forretn ing  i N ørreby 
og dels i A/S G. V. L arsen’s Eftf., Bogense 1937-41 
og herunder bestået handelsskoleeksm . fra  Bogense 
H andelsskole 1941, frekven te re t Den fynske H an
delsdagskole i Odense 1941-42, kontorassistent i 
firm ae t Elias B. Muus, Odense 1942-50, d irek tør 
i A/S Langeskov H andelshus — der om fatter 
kolonial, delikatesser, vinhandel, isenkram , køk
kenudstyr, støbegods, bygningsm aterialer, træ 
last, korn og foderstoffer, m arkfrø  og bræ ndsel 
— i Langeskov s. 1950; næ stform d. og kasserer 
i Langeskov H andelsstandsforening s. 1954, till. 
kom m unalrevisor i Langeskov s. 1954.

Adr. Jernbanegade 5, Langeskov.
F irm a: A/S Langeskov H andelshus, Langeskov.

A ndersen, H arald, købm and; f. 4/3 1908 i Eg
tved, Vejle amt, søn af tøm rerm ester E rik  An
dersen; g. 15/10 1938 m. K aren A., f. Laursen; 
udd. v. landvæ sen og sen. d revet vognm ands
forretn ing  m. lillebiler t. 1952, overtaget køb
m and Jørgen H ansen’s fo rretn ing  — om fattende 
b landet landhandel — i Å gård og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1938.

Adr. Ågård.
F irm a: H arald  Andersen, Ågård.

Andersen, Harald, købm and; f. 22/2 1909 i Ben
løse, Sorø amt, søn af sm edem ester Viggo An
dersen; g. 23/4 1933 m. E llen  A., f. C hristensen; 
udi. h. købm and Agersted, R ingsted 1924-28, 
overtaget nuvæ rende kolonialforretning i Tøl
løse og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1933; 
medl. af best. f. M idtsjæ llands Landkøbm ands
forening s. 1935, till. medl. af best. f. Tølløse 
H andels- og H åndvæ rkerforening.

Adr. Jernbanevej 26, Tølløse.
F irm a: H arald  A ndersen, Jernbanevej 26, Tøl

løse.

Andersen, H arald, p rokurist; f. 30/8 1927 i 
Kbhvn., søn af købm and H arald  A ndersen; g. 
3/6 1950 m. K irsten  A., f. D ela-Jacobsen; be
stået realeksm . fra  Kolding G ym nasium  1943, 
udd. i kolonial en gros i A/S N ørregård  & Clau
sen, Å rhus 1945-48, frekven te re t Den jydske 
H andelshøjskole i Å rhus 1948-49, derefter dispo
nent og rep ræ sen tan t i faderens virksom hed — 
H arald  A ndersen’s K afferisteri A/S — i Kol
ding, p rokurist i samme s. 1952.

Adr. F rederik  V II’s Vej 32, Kolding.
Firm a: H arald  A ndersen’s K afferisteri A/S, 

Toldbodgade 5, Kolding.

Andersen, Henning, købm and; f. 23/1 1914 i 
Tølløse, H olbæk amt, søn af vognm and P eter 
A ndersen; g. 5/4 1944 m. G udrun A., f. Olsen; 
udi. h. købm and Vald. Svendsen, Roskilde 1930- 
33 og herunder bestået handelsskoleeksm . fra  
Roskilde H andelsskole 1933, kommis h. samme 
1933-34, h. købm and M. Jensen, Lundby 1934-35 
og h. købm and C. D. Christoffersen, Yderby 
1936-44, overtaget sidstnæ vntes fo rretn ing  — der 
om fatter kolonial, delikatesser, vinhandel, m anu
fak tu r, isenkram , køkkenudstyr, b ræ ndsel og 
benzin — og etabi. sig s. selvstændig købm and 
1944; kasserer f. Odden H avns V andværk.

Adr. Yderby, S jæ llands Odde.
F irm a: H. A ndersen, Yderby, Sjæ llands Odde.
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Andersen, H enry, købm and; f. 1/3 1908 i F re 
dericia, søn af snedker A. K. A ndersen; g. 10/6 
1930 m. Ingeborg A., f. Larsen; udi. h. købm and 
Hans Nielsen, Fredericia, g rundlagt nuvæ rende 
kolonial- og delikatesseforretning i F redericia 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1942.

Adr. Egeskovvej 51, Fredericia.
F irm a: H enry A ndersen, Egeskovvej 51, F re 

dericia.

A ndersen, H enry T jørnehøj, købm and; f. 19/2 
1910 i Bred, Odense amt, søn af landpostbud A n
ders P e te r A ndersen; g. 10/12 1933 m. E rna T. A.,
f. N ielsen; udi. dels i K ullerup B rugsforening og 
dels i F lødstrup B rugsforening 1926-30, komm is i 
sidstnæ vnte 1930-33 og herunder af tjen t væ rn e
plig t sam t fo rre tte t tjeneste s. korporal 1931-32, 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. forretn ing  
Benediktsgade, Odense 1933, afstået samme og 
overtaget nuvæ rende forretn ing — der om fatter 
kolonial, delikatesser og vinhandel — G ylden
løvesgade 2, Odense 1938; me dl; af best. f. Køb
m andsforeningen f. Odense og Omegn 1951-53 
sam t medl. af I.O.O.F., Odense.

Adr. Gyldenløvesgade 2, Odense.
F irm a: H. T jørnehøj A ndersen, G yldenløves

gade 2, Odense.

Andersen, H jalm ar, købmand; f. 6/2 1899 i 
G ræshave, M aribo amt, søn af landm and Johan 
A ndersen; g. 24/3 1921 m. K aren A., f. A nder
sen; udi. h. købm and C. C. C hristoffersen, Stok- 
kem arke, selvstændig købm and i Ryde 1921-25, 
overtaget nuvæ rende forretn ing og etabi. sig s. 
selvstændig købm and i N ysted 1925; medl. af 
best. f. Midt- og Ø stlollands K øbm andsforening.

Adr. Adelgade, Nysted.
Firm a: Hj. A ndersen, Adelgade, Nysted.

A ndersen, H jalm ar, købmand; f. 14/10 1910 i 
B ræ dstrup, Skanderborg amt, søn af vognm and 
Janus A ndersen; g. 29/11 1936 m. Henny A., f. 
Josef sen; udi. h. købm and Chr. K jellerup, Ribe 
1924-28, derefter kommis i H orsens og sen. fo r
retn ingsbestyrer i Kbhvn., overtaget nuvæ rende 
fo rre tn ing  i H orsens og etabi. sig s. selvstændig

købm and 1936; suppleant t. best. f. Horsens Køb
m andsforening, fl. a. tillidshverv.

Adr. Læsøgade 26, Horsens.
F irm a: H jalm ar A ndersen, Læsøgade 26, H or

sens.

A ndersen, Holger, købm and; f. 8/11 1908 på 
»Ørbæklunde« pr. Ørbæk, Svendborg amt, søn af 
godsejer L. S. A ndersen; g. 21/5 1937 m. hus
holdningslæ rerinde C arla A ndrea M argrethe A., 
f. N ielsen; udi. h. købm and E rnst Pedersen, 
Svindinge 1923-27, kommis h. samme 1927-28 og 
h. g rosserer A ugust Rasmussen, Nyborg 1928-29 
sam t 1931-34, af tjen t væ rneplig t v. L ivgarden 
1929-31, etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo r
retn ing Skibhusvej 1, Odense 1934, afhæ ndet 
samme og i kom pagni m. b roderen Kaj A nder
sen overtaget g rosserer August Rasmussens 
v irksom hed — der da ejedes af g rosserer E rik  
Colding Jacobsen — i Nyborg 1935, afhæ ndet en 
gros forretn ingen  t. A/S B rdr. Justesen  og selve 
købm andsgården t. fo rpag ter Lyngvang, Hol- 
ckenhavn, sam t overtaget nuvæ rende forretn ing
— der om fatter m anufaktur, isenkram  og kolonial
— i Ø ster Hæsinge pr. H øjrup 1937; genn. 16 å r 
medl. af best. f. og kasserer i M idtfyns H andels
forening, formd. f. bolignæ vnet i Ø ster Hæsinge 
kom m une og formd. f. Ø ster Hæsinge Skytte
forening.

Adr. Øster Hæsinge pr. H øjrup.
F irm a: Holger A ndersen, Ø ster Hæsinge pr. 

H øjrup.

A ndersen, H olger Dam gaard, købmand; f. 27/4 
1931 i Hanning, Ringkøbing amt, søn af gård 
e je r K nud D am gaard A ndersen; g. m. Else D. 
A., f. Hansen; udi. h. købm and P. K nudsen, Nr. 
Vium pr. H erborg 1948-52, kommis h. købm and 
Johs. Israelsen, H erning 1952-53, frekven tere t 
Den jydske H andelshøjskole i Århus 1953-54, 
førstekom m is h. købm and Petersen , Rekker Møl
le 1954-55, overtaget nuvæ rende forretn ing — 
der om fatter kolonial, delikatesser og vinhandel
— i Skern  og etabi. sig s. selvstændig købm and 
1955.

348



J. P. Andersen
købm and

J. Andersen
købm and

J. E. Andersen
købm and

J. J. Andersen
købm and

Adr. Skolegade 12, Skern.
F irm a: I. A. P etersen ’s Eftf. v. Holger Dam- 

gaard  A ndersen, Østergade 31, Skern.

A ndersen, I. C., grosserer; f. 13/9 1894 i Mos
bjerg, H jørring  amt, søn af p rop rie tæ r Chr. An
dersen; g. 24/11 1916 m. D orthea M arie A., f. 
H aldrup; udd. i handel h. købm and Th. Thøger- 
sen, B indslev 1908-12, komm is og sen. bestyrer 
h. købmand' M artin  Olsen, H jørring  1912-14, ind
kald t t. sikringsstyrken 1914-16, d revet detail
virksom hed i Å rhus 1916-20 og im portvirksom 
hed — ligeledes i Å rhus — 1920-32, grundlagt 
nuvæ rende virksom hed — der om fatter kolonial 
en gros og im port — i Å rhus og etabi. sig s. 
selvstæ ndig grosserer 1933, till. e je r og leder af 
K onservesfabriken »Merkur«, Å rhus s. 1949; 
me dl; af best, for Jysk  B ørneforsorg s. 1921 og 
genn. 24 å r  medl. af best. f. Å rhus K. F. U. M.

Adr. Dr. M argrethes Vej 81, Århus.
F irm a: I. C. A ndersen, Fredensgade 41, Århus.

Andersen, Jacob Møller, købm and; f. 16/3 1884 
i Kbhvn.; g. 22/10 1915 m. K aren  Sofie M. A., f. 
A ndreasen (død 1942); udd. i firm ae t Aug. Neu- 
bert, Kbhvn. 1899-1903, uddeler i Snæbum  
Brugsforening 1915-23, grundlagt fo rretn ing  i 
K narreborg  og etabi. sig s. selvstændig købm and 
1923, afstået samme og grundlagt nuvæ rende 
forretn ing  i Hasle pr. Å rhus 1924.

Adr. Viborgvej 149, Hasle pr. Århus.
F irm a: J. M øller A ndersen, V iborgvej 149, 

Hasle pr. Århus.

A ndersen, Jacob Peder, købm and; f. 11/12 1920 
i Nr. Omme, R ingkøbing amt, søn af m urer
m ester A nders Peder A ndersen; g. 9/10 1949 m. 
Emma! Johanne A., f. Jensen; udi. h. købm and 
Jørgen  Jensen, Hvide Sande, derefter første
kommis h. købm and Ø stergaard, Ørnhøj og sen. 
h. købm and Niels Jensen, Sahl, overtaget nu
væ rende forretn ing  i H olstebro og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1949.

Adr. Skernvej 41, Holstebro.
Firm a: Jacob A ndersen, Købmand, Skernvej 

41, Holstebro.

A ndersen, Jens, købm and; f. 6/2 1923 i Hårlev, 
P ræ stø  amt, søn af handelsm and E rik  A ndersen;
g. 28/3 1953 m. Else A., f. Rasmussen; udd. s. 
kontro lassistent 1945-46 og sen. v irke t s. sådan t.
1951 — heraf 3 å r  på Fyn og 2 å r  i H årlev, selv
stæ ndig købm and i Køge 1951-53, dere fte r etabi. 
sig s. selvstændig købm and m. forretn ing  — om
fattende ren  kolonial, køkkenudstyr og isenkram
— i Hedehusene.

Adr. Hovedgaden 75, Hedehusene.
F irm a: Jens Andersen, Hovedgaden 75, Hede

husene.

A ndersen, Jens Emil, købm and; f. 20/11 1893 
i Tved, Svendborg amt, søn af købm and Anders 
Emil A ndersen; g. 25/6 1920 m. Elise K ristine 
A., f. Larsen; overtaget nuvæ rende forretn ing
— der om fatter kolonial, isenkram , m anufaktur, 
cement, bygningsm aterialer og bræ ndsel — i 
Tved pr. Svendborg og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1920; genn. ca. 20 å r medl. af best. f. 
Østfyns Købmandsforening.

Adr. Tved pr. Svendborg.
F irm a: J. E. Andersen, Tved pr. Svendborg.

A ndersen, Jens Johannes, købmand; f. 1/3 1906 
i Øster Hassing, Ålborg amt, søn af sk ræ dder
m ester L aurits A ndersen; g. 28/1 1934 m. Ellen 
A., f. Pedersen; udi. h. købm and Anton Jensen, 
Lyngså 1923-27, kommis h. samme 1927-28 og sen. 
kommis bl. a. i Fabjerg Brugsforening, over
taget nuvæ rende forretn ing — der om fatter ko
lonial, isenkram , korn og foderstoffer, kunst
gødning og cem ent — i Voerså og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1933; formd. f. Voerså 
V andvæ rk og medl. af m enighedsrådet i Voerså.

Adr. Voerså.
Firm a: Jens A ndersen, Købmand, Voerså.

A ndersen, Jeppe, købm and; f. 17/3 1928 i Thi
sted, søn af landm and Anton A ndersen; g. 21/6
1952 m. K aren A., f. H am m er; udi. dels i Skjold
borg B rugsforening 1946-48 og dels h. købmand 
K rogh Nielsen, Thisted 1948-50, overtaget køb
m and Sej ten P etersen ’s forretn ing  i H orsens og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1952.
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J. Andersen
købm and

J. Andersen
købm and

J. K. Andersen
grosserer

J. P. Andersen
købm and

Adr. V estergade 5, Horsens.
F irm a: Jeppe A ndersen, Vestergade 5, H or

sens.

A ndersen, Johan, købm and; f. 30/12 1883 i F re 
derikshavn, søn af købm and A nton A ndersen; g. 
30/12 1907 m. A nna P e trea  A., f. Jensen; udd. i 
kolonial h. købm and M. P. Jensen, F rederiks
havn 1897-1901 og herunder bestået handels- 
skoleeksm. fra  F rederikshavn  Handelsskole 1900, 
kommis h. sam me 1901-04, h. købm and Jakob 
K. A ndersen, H ornum  St. 1904-05 og h. købmand 
S. A ndersen, Løgstør 1905-06, derefter af tjen t 
væ rneplig t, etabi. sig s. selvstændig købm and 
m. forretn ing  GI. Torv, F rederikshavn  1907, 
overtaget købm and M. P. Jensen ’s forretn ing, 
Søndergade 128, F rederikshavn  1917, indehaver 
af nuvæ rende forretn ing  — der om fatter kolo
nial, delikatesser og vinhandel — i F rederiks
havn  s. 1921, optaget sønnerne Aksel og Carl 
C hristian  A ndersen s. disponenter i fo rre tn in 
gen; medl. af best. f. og kasserer i F rederiks
havns K olonialhandlerforening 1921-31, medl. af 
F rederikshavn byråd  1936-43 og formd. f. den 
kom m unale hjæ lpekasse i F rederikshavn  1928- 
36, medl. af best. f. A/S Viggo Asmussen, F re 
derikshavn.

Adr. D anm arksgade 49, Frederikshavn.
F irm a: Johan A ndersen, D anm arksgade 49, 

Frederikshavn.

A ndersen, Johannes, købm and; f. 25/2 1897 i 
Nr. Vedby, M aribo amt, søn af sk ibsfører P e te r 
A ndersen; g. 4/5 1924 m. K ristine A., f. Jø rgen 
sen; bestået realeksm . 1914, udi. h. købm and R u
dolf Rasmussen, Stubbekøbing 1914-18 og h e r
under bestået handelsskoleeksm . fra  S tubbekø
bing Handelsskole 1916, kommis i en gros f ir 
m aet Jeppesen, Nykøbing F. 1918-19 og h. køb
m and Agersted, R ingsted 1920-23, etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and m. fo rretn ing  — om fatten
de kolonial, isenkram  og bræ ndsel — i Roskilde 
1923.

Adr. Set. H ans Gade 25, Roskilde.
F irm a: Johannes A ndersen, Set. Hans Gade 25, 

Roskilde.

A ndersen, Johannes, d irektør; f. 27/9 1899 i 
O tterup, Odense amt, søn af konduktør A nders 
Jørgen A ndersen; g. 9/4 1928 m. B ertha A., f. 
Jensen; bestået realeksm . fra  Bogense p rivate  
Realskole 1915, udd. i H. C hristiansen’s M ate
ria l-  & K olonialhandel i Bogense 1915-19, der
efter kommis h. købm and R einhard t Jansen, 
Bogense, disponent i kolonialafdelingen h. køb
m and G. V. Larsen, Bogense 1921, efter firm aets 
om dannelse t. aktieselskab rep ræ sen tan t i sam 
me 1935, d irek tør f. A/S G. V. L arsen’s Eftf. — 
der om fatter kolonial, korn  og foderstoffer, 
kunstgødning og frø sam t cem ent — s. 1948; 
kasserer i Bogense Købmandsforening.

Adr. Ø stergade 19, Bogense.
Firm a: A/S G. V. L arsen’s Eftf., Bogense.

A ndersen, Johannes, fabrikan t; f. 24/10 1906 i 
Kolding, søn af konfektm ester Johannes A nder
sen; g. 3/3 1934 m. Inga A., f. Sonnichsen; udd.
h. skibsm æ gler D am kier Petersen , Kolding 1922 
-26, ansat i firm aet N eckelm ann & Hansen, Kol
ding 1926-32, g rundlagt Sukkervarefabriken  »Kol
ding« i Kolding og etabi. sig s. selvstæ ndig fa
b rikan t 1932; medl. af best. f. Industri- og H ånd
væ rkerforen ingen  i Kolding sam t f. L andsfor
eningen »Dansk Arbejde«s K olding afd., till. 
medl. af best. f. Chokolade- og S ukkervare- 
fabrikan tforen ingen  af 1930 1947-53.

A dr. Riis Toft 9, Kolding.
F irm a: S ukkervarefabriken »Kolding«, O ttos- 

gade 35, Kolding.

A ndersen, Johannes, disponent; f. 15/2 1916 i 
F rederikshavn, søn af købm and C hristian A n
dersen; udi. i faderens forretn ing  i F rederiks
havn 1930-34, kommis h. købm and Johan  A n
dersen, F rederikshavn  1934-36 og i faderens fo r
retn ing  i F rederikshavn  1936-51, derefter dispo
nent i samme — der indehaves af m oderen og 
om fatter finere kolonial, delikatesser og v in
handel.

Adr. N ytorv 6, F rederikshavn.
Firm a: Chr. A ndersen, N ytorv 6, F rederiks

havn.
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J. M. R. Andersen
købm and

K. D. Andersen
købm and

K. S. Andersen
købm and

K. B. Andersen
købm and

Andersen, Johannes, købm and; f. 19/12 1926 i 
Ingstrup, H jørring  amt, søn af landm and A lfred 
A ndersen; g. 28/3 1952 m. Edith  A., f. R iisager; 
udi. dels h. købm and Dyrby, Ingstrup og dels h. 
købm and Otto Larsen, A sdal 1942-46, af tjen t 
væ rneplig t 1947, kommis i Søby-K ølkjær B rugs
forening 1947-49, frekven te re t Den danske An
delsskole i M iddelfart 1949-50, kommis i R uts
ker Brugsforening 1950-52, etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and m. forretn ing  — om fattende kolo
nial, delikatesser og v inhandel sam t isenkram  — 
i F rederikshavn 1952.

Adr. Søndergade 128, F rederikshavn.
F irm a: Johannes A ndersen, Søndergade 128, 

F rederikshavn.
Andersen, Johannes K jæ ru lf, grosserer; f. 30/9 

1901 i H illerslev, Thisted amt, søn af parcellist 
A nton A ndersen; g. 23/7 1928 m. B irgitte K. A., f. 
B altzersen; udd. i kolonial i H urup 1917-20, kom
m is i Ydby 1920-23, kommis i firm ae t J. C. P e
dersen, K alundborg  1923-26 og disponent i sam 
me 1926-42, overtaget firm ae t — der om fatter 
kolonial, vinhandel, sydfrugt, chokolade og kon
serves en gros — og etabi. sig s. selvstændig 
grosserer 1942; medl. af K alundborg lignings
kommission s. 1954.

Adr. K ordilgade 28, K alundborg.
Firm a: J. C. Pedersens Eftf. v. K jæ ru lf An

dersen, K ordilgade 28, K alundborg.
A ndersen, Johannes P eter, købm and; f. 9/5 

1900 i Svallerup, H olbæk amt, søn af sk ræ dder
m ester Jens P e te r A ndersen; g. 14/9 1930 m. 
M arie A., f. N ielsen; udi. h. købm and Carl Rud
købing, Slagelse 1914-18 og herunder bestået 
handelsskoleeksm . fra  Slagelse H andelsskole 
1918, kommis h. købm and H. Piessner, Glumsø 
1920-27 og h. købm and Elsass, F rederikssund 
1927-29 sam t i Kbhvn. 1929-30, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. fo rretn ing  — om fattende 
kolonial, delikatesser og v inhandel sam t støbe
gods — i Stenlille 1930; medl. af best. f. M idt- 
sjæ llands K øbm andsforening 1949-54 sam t formd. 
f. Sorø A mts 11. K reds’ Skytteforening.

Adr. Stenlille.
F irm a: Stenlille Købmandshandel, Stenlille.

A ndersen, Juel, købm and; f. 25/12 1906 i F an
gel, Odense amt.

Adr. Hessgade 3, M iddelfart.
F irm a: Juel A ndersen, Købmand, M iddelfart.

A ndersen, Jørgen, købm and; f. 10/7 1919 i R in
kenæs, Sønderborg amt, søn af landm and Jø r
gen A ndersen; g. 27/10 1944 m. Carla A., f. Mørk; 
udi. h. købm and Chr. Christiansen, Gråsten, 
g rundlagt nuvæ rende kolonial- og isenkram for- 
re tn ing  i R inkenæ s og etabi. sig s. selvstændig 
købmand 1945.

Adr. R inkenæs.
F irm a: Jørgen  Andersen, Rinkenæs.

A ndersen, Jørgen  K irkegaard, købm and; f. 10/2 
1910; g. 17/11 1936 m. Ebba A., f. Pedersen; udd. 
i kolonial i Svendborg 1924-28, etabi. sig s. selv
stæ ndig købm and m. fo rretn ing  Mosede S trand 
pr. Greve S trand  1930; form d. f. Tåstrup og Om
egns K øbm andsforening s. 1954 og medl. af 
K arlslunde-K arlstrup  sogneråd 1946-54.

Adr. Mosede S trand  pr. G reve Strand.
F irm a: A. K irkegaard  A ndersen, Mosede 

S trand  pr. Greve Strand.

A ndersen, Jørgen M arius Rønberg, købm and; 
f. 21/4 1912 i Snejbjerg, R ingkøbing am t, søn af 
m urerm ester Jen s C hristian A ndersen; g. 6/12 
1936 m. Emma A., f. G am m elager Jensen; udi. h. 
købm and Hans H enrik  H aahr, A lbæ k pr. H er
ning og heru n d er bestået handelsm edhjæ lper- 
eksm. fra  H erning Handelsskole, derefter kon
torassisten t i A/S N ørregaard  & Clausen, Å rhus 
og sen. fo rre tn ingsbestyrer h. købm and H aahr’s 
Enke, Albæk, overtaget ko lonialforretn ing Ø ster
gade 27, H erning og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1936, afstået samme og overtaget 
ny kolonialforretning i Sinding pr. H erning 1937, 
efter afståelsen af sidstnæ vnte overtaget Vide
bæ k Poulsen’s1 chokolade en gros fo rre tn ing  i 
H erning 1945, afstået samme og overtaget nu 
væ rende fo rre tn ing  — der om fatter kolonial, 
isenkram  og foderstoffer — i Ø rre pr. H erning 
samme år; formd. for Ø rre kornnæ vn s. 1946
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K. C. O. Andersen K. E. Andersen K. E. Andersen K. Aa. J. Andersen
købm and købm and disponent købm and

sam t medl. af repræ sen tan tskabet f. A/S H er
ning H ede- og Discontobank.

Adr. Ø rre pr. Herning.
F irm a: Jørgen Andersen, Ø rre pr. Herning.

A ndersen, Jørgen Viegaard, købm and; f. 8/6 
1923 i Holbæk, søn af res tau ra tø r V aldem ar A n
dersen; g. 4/11 1950 m. Dora A., f. K ristensen; 
udi. i Gislinge B rugsforening 1939-43, kommis i 
F.D.B., Kbhvn. 1943-44 og i Svebølle B rugsfor
ening 1944-45, af tjen t væ rneplig t 1945-46, k reds
v ikar i U ddelerforeningen 1947, frekven te re t Den 
danske Andelsskole i M iddelfart 1948, kommis i 
Vig B rugsforening 1948-49 og i svensk b rugsfor
ening 1949-50, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
m. fo rretn ing  — om fattende ren  kolonial — i 
H olbæk 1950.

Adr. Roskildevej 75, Holbæk.
F irm a: Jørgen V. A ndersen, Roskildevej 75, 

Holbæk.

A ndersen, K. D algaard, købm and; f. 31/3 1929 i 
M ariager vestre landsogn, R anders amt, søn af 
ren tie r A nders A ndersen; g. 7/11 1953 m. Else 
M arie D. A., f. W inkler; udd. i A/S Fr. Johan 
sen, M ariager 1943-47 og h erunder bestået h an 
delsskoleeksm. fra  M ariager H andelsskole 1947, 
kommis h. købm and Aage B ach-Larsen, 0 . Tørs
lev og sen. h. købm and O scar A ndreasen, Rye 
1948-49, af tjen t væ rneplig t og herunder udd. s. 
te legrafist v. te legrafbataillonen 1949-50, kommis 
h. købm and A lbert Schmidt, H vidovrevej 136, 
Kbhvn. Vby. 1950-52 og h. købm and C. Rosen- 
beck-H ansen, Jernbane Allé 33, Vanløse 1952-54 
sam t sideløbende frekven tere t D anm arks Deko
ratørskole 1952-53, overtaget nuvæ rende fo rre t
ning P e te r Bangs Vej 82, Kbhvn. F. og etabi. sig 
s. selvstændig købm and 1954.

Adr. Sognegårds Allé 17, K bhvn. Vby.
F irm a: K. D algaard A ndersen, P e te r Bangs 

Vej 82, Kbhvn. F.

Andersen, K. Sjødahl, købm and; f. 15/4 1896 i 
Vedbæk, Kbhvn.s amt, søn af sm edem ester N. 
E. A ndersen; g. 1923 m. Ellen S. A., f. Schultz;

etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. forretn ing  
P e te r K nudsens Gade 29, K bhvn. SV. 1929; medl. 
af best. f. og kasserer i H andelsforeningen 
»Sydhavnen« s. 1935.

Adr. P e te r K nudsens Gade 29, Kbhvn. SV.
Firm a: K. S jødahl A ndersen, P e te r K nudsens 

Gade 29, K bhvn. SV.

A ndersen, K ai Børge, købmand, skibsprovian
teringshandler; f. 23/8 1912 i S truer, søn af tog
fø re r A nders A ndersen; g. 31/1 1945 m. A nna A., 
f. H ansen; udi. i S truer & Omegns B rugsfor
ening, derefter førstekom m is i samme og sen. 
besty rer af A/S Im portøren’s udsalg i Lemvig, 
overtaget nuvæ rende forretn ing  — der om fatter 
kolonial og skibsproviantering — i S tru er og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1947.

Adr. Bredgade 17, S truer.
F irm a: Kai A ndersen, Østergade 24, S truer.

Andersen, Kai C hristian Oluf, købm and; f. 27/2 
1912 i Odense, søn af tøm rer A. C. A ndersen; g. 
15/11 1936 m. K aren  A., f. N ielsen; udi. h. køb
m and Ju n k er Dreiøe, Odense 1926-30 og herunder 
bestået handelsskoleeksm . fra  Odense H andels
skole 1929, kommis h. samme 1930-31 og i U ller
slev B rugsforening 1931-34, etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and m. forretn ing  — om fattende kolo
nial, delikatesser og v inhandel — i Odense 1934.

Adr. Damhusvej 31, Odense.
F irm a: H annesborg K oloniallager, Damhusvej 

31, Odense.

A ndersen, K ai Emil, købm and; f. 29/5 1901 i 
Kbhvn.; udd. i handel h. købm and C. E. P e te r
sen, Ø sterbrogade 116 (sen. 84), Kbhvn. 0 . 1915- 
19 og herunder frekven tere t K øbmandsskolen i 
Kbhvn., derefter kommis og sen. førstekom m is 
h. samme, overtaget forretn ingen — der er 
g rundlagt 1884 og om fatter kolonial, vine og 
konserves m. v. — og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1940.

Adr. Vald. Holmers Gade 15, Kbhvn. 0 .
F irm a: C. E. P etersen ’s Eftf. v. Kai E. A n

dersen, Ø sterbrogade 84, Kbhvn. 0 .
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K. Andersen
købm and

K. A. Andersen K. E. Andersen K. H. Andersen
overlæ rer købm and købm and

Andersen, K ai Emil, disponent; f. 6/8 1925 i St. 
Fuglede, H olbæk amt, søn af købm and V aldem ar 
Fr. A ndersen; udi. i faderens forretn ing  i U ger
løse, disponent f. m oderen i samme — der om
fa tte r  kolonial, delikatesser, vinhandel, isenkram , 
køkkenudstyr, bræ ndsel og benzin — s. 1952; 
kasserer i Ugerløse Forsam lingshus s. 1954 sam t 
medl. af best. f. Rørby Id ræ ts- og Ungdomsfor
ening.

Adr. Ugerløse pr. K alundborg.
Firm a: V. F. A ndersen, Ugerløse pr. K alund

borg.

Andersen, K aj, købm and; f. 24/4 1913 i Vol- 
derslev, Odense amt, søn af købm and H enrik 
A ndersen; g. 9/7 1941 m. K atrine A., f. A nder
sen; overtaget nuvæ rende forretn ing — der om
fa tte r  kolonial, isenkram  og trikotage — i Ny 
S tenderup pr. V ester Hæsinge og etabi. sig s. 
selvstændig købmand 1953.

Adr. Ny S tenderup pr. V ester Hæsinge.
F irm a: Ny Stenderup K øbm andsforretning, 

Ny Stenderup pr. V ester Hæsinge.

Andersen, K aj Aage Ju l, købm and; f. 1/2 1929 i 
Odense, søn af garver Sigurd Ju l A ndersen; g. 
26/1 1952 m. B irthe Mona A., f. Pedersen; udi. h. 
købm and Jens Pedersen, Odense 1944-48 og her
under bestået handelsskoleeksm . fra  Odense 
H andelsskole 1947, komm is h. samme 1948-52, 
derefter overtaget fo rretn ingen — der om fatter 
kolonial, delikatesser og vinhandel sam t frug t og 
grøntsager — og etabi. sig s. selvstændig køb
m and i Odense.

Adr. Sdr. B oulevard 154, Odense.
F irm a: Kaj Aage A ndersen, Sdr. Boulevard 

154, Odense.

Andersen, K arl, købm and; f. 7/4 1914 i Vej
strup, Svendborg amt, søn af m urer Hans Peder 
A ndersen; udd. på H esselager M argarinefabrik  
1930-34 og sen. ansat på samme t. 1940, etabi. sig 
s. selvstændig købm and m. forretn ing  — om fat
tende kolonial og isenkram  — i S tenstrup  1940.

Adr. S tenstrup  St.
F irm a: K arl A ndersen, S tenstrup St.

Andersen, K arl A lbert, overlæ rer, købm ands
skoleforstander; f. 11/2 1899 i Rostrup, Odense 
amt, søn af boelsmand Niels C hristian A nder
sen; g. 29/9 1928 m. A strid  A., f. Thomsen; be
stået læ rereksm . 1922, derefter ansat v. Glad
sakse komm unes skolevæsen, læ rer v. Køb- 
m andsskolen’s Søborg afd. s. 1926, fo rstander f. 
sam me s. 1927.

Adr. Runebergs Alle 14, Søborg.
Institu tion: K øbm andsskolen’s Søborg Afde

ling, Søborg Hovedgade 79, Søborg.

Andersen, K arl Emil, købm and; f. 22/12 1916 i 
Vorning, Viborg amt, søn af købm and M artin  An
dreas A ndersen; g. 9/10 1938 m. Emma A., f. Lehm; 
bestået realeksm . fra  R anders kom m unale M ellem- 
og Realskole 1932, udi. h. købm and Th. Nielsen, 
Ø stergrave, R anders 1932-35 og h erunder bestået 
handelsm edhjælpereksm . fra  R anders H andels
skole 1934, kommis h. købm and Kofoed, Vorup, 
R anders 1935-37, lagerekspedient i chokolade en 
gros firm aet H enry Nellem ann, R anders 1938- 
40 og lagerforvalter i radio en gros firm ae t I. 
N. Roos, R anders 1940-45, derefter ansat i fade
rens kolonial- og isenkram forretn ing i Randers, 
overtaget samme og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1947.

Adr. Nyvangsvej 86, R anders.
F irm a: K arl E. A ndersen, Købmand, Nyvangs

vej 86, Randers.

Andersen, K jeld H edegaard, købm and; f. 14/4 
1921 i B redsten, Vejle amt, søn af uddeler K ri
stian  A ndersen; g. 29/10 1952 m. E sther A., f. An
dersen; udi. i Ferslev-V ellerup Brugsforening 
1938-42, kommis i samme 1942-43 og Sneslev 
B rugsforening 1943-44, selvstændig købm and i 
K orsør 1944-54, etabi. sig s. selvstændig købm and 
m. fo rretn ing  — om fattende kolonial, delikates
ser, vinhandel, trikotage, køkkenudstyr og 
bræ ndsel — i Tengslem ark pr. Nykøbing S. 1954.

Adr. Tengslem ark pr. Nykøbing S.
F irm a: K. H. A ndersen, Tengslem ark pr. Ny

købing S.
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K. L. Andersen K. Andersen
købm and købm and

K. Andersen K. Andersen
købm and købm and

A ndersen, K jeld Lindholm, købm and; f. 23/8 
1918 i F jelsted, Odense amt, søn af tobakshand
le r Jørgen M arius A ndersen; g. 18/9 1948 m. 
A nna Sofie A., f. Nielsen; udi. i Sandager B rugs
forening 1934-37, derefter kommis bl. a. i B ra- 
hetrolleborg B rugsforening, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. fo rretn ing i Nyborg 1945, 
afs tået samme og overtaget nuvæ rende fo rre t
ning — der om fatter kolonial, isenkram  og t r i 
kotage — i M iddelfart 1951.

Adr. Assensvej 163, M iddelfart.
F irm a: K jeld L. Andersen, Assensvej 163, Mid

delfart.

Andersen, K jæ rgaard , købm and; f. 4/4 1911 i 
K æ ttrup , Thisted amt.

Adr. Helgolandsgade 3, Ålborg.
Firm a: K jæ rgaard  A ndersen, Kolonial, Helgo

landsgade 3, Ålborg.

A ndersen, Knud, købm and; f. 25/7 1893 i Vejle, 
søn af vognm and A nders A ndersen; g. 25/10 1923 
m. Louise A., f. W alther; udd. i kolonialbranchen 
h. købm and Boesen, Vejle 1907-11 og herunder 
bestået handelsskoleeksm . fra  Vejle H andelssko
le 1910, kommis og kontorm edhjæ lper h. sæ be
fab rikan t og v ingrosserer Th. Jensen, Vejle 
1911-13, kommis i kaffefirm aet Chr. P. H ansen, 
Købm agergade 55, Kbhvn. K. 1913-14 og h. køb
m and Sv. Nielsen, Set. Peders S træ de 31, Kbhvn. 
K. 1914-23 — herunder af tjen t væ rneplig t v. 13. 
batl.s 3. kompagni 1915-17, etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and m. fo rretn ing  K rusågade 2, K bhvn. 
V. 1923, efter a t have afstået forretn ingen  i 
K rusågade grundlagt egen sukkervarefab rik  og 
sen. erhvervet nye købm andsforretninger, inde
haver af nuvæ rende købm andsforretning Sm al- 
legade 10, Kbhvn. F. s. 1941.

Adr. V irginiavej 4, Kbhvn. F.
F irm a: A llegades K olonialhus A/S, Smallegade 

10, Kbhvn. F.

Andersen, Knud, købm and; f. 18/9 1900 i
Svendborg, søn af købm and C hristian Oluf A n
dersen; g. 6/5 1928 m. M arie A., f. M øller H an
sen; udi. h. købm and Sofus Nielsen, Svendborg

1918-22, derefter bl. a. disponent i faderens fo r
retn ing i Svendborg, m edindehaver af samme 
1932-49, overtaget forretn ingen  f. egen regning 
og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1949; for- 
md. f. Svendborg og Omegns K øbm andsforening 
sam t medl. af best. f. C entral-O rganisationen af 
K øbm andsforeninger i Fyns Stift, fl. a. tillid s
hverv.

Adr. Bagergade 49, Svendborg.
Firm a: K nud A ndersen, Bagergade 49, Svend

borg.

A ndersen, Knud, købm and; f. 16/5 1908 i Å r
hus, søn af stald forpag ter H ans P e te r A ndersen; 
g. 31/3 1940 m. G udrun A., f. Jørgensen; udi. h. 
købmand! H. P. Laursen, Å rhus 1924-27, derefter 
— genn. 13 å r — kommis h. købm and Fritz H an
sen, Århus, etabi. sig s. selvstændig købm and m. 
fo rretn ing  i Hasle pr. Å rhus 1940.

Adr. P ræ stehaven  8, Hasle pr. Århus.
F irm a: K nud A ndersen, P ræ stehaven  8, Hasle 

pr. Århus.

A ndersen, Knud, købm and; f. 11/9 1908; etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and m. fo rretn ing  i Ros
kilde 1947.

Adr. K øbenhavnsvej 127, Roskilde.
F irm a: K nud A ndersen, K øbenhavnsvej 127, 

Roskilde.

A ndersen, Knud, købm and; f. 4/6 1924 i Houen, 
Ringkøbing amt, søn af gårdejer Magnus A nder
sen; g. 14/8 1949 m. H enny A., f. Svendsen L ind
strøm ; udi. h. købm and H aahr, Houen pr. Tarm  
og sen. frekven te re t H andelshøjskolen »Køb
mandshvile« i Rungsted, derefter fo rre tte t tjen e 
ste i hæ ren  bl. a. s. korporal og sen. — genn. 3 
å r — førstekom m is i Hodde B rugsforening pr. 
T istrup, overtaget nuvæ rende forretn ing  i S tuds
gård  og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1951.

Adr. Studsgård.
F irm a: K nud A ndersen, Studsgård.

A ndersen, K nud E., købm and; f. 7/1 1924 i T ir- 
sted, M aribo amt, søn af gårdejer H arald  A n
dersen; g. 10/11 1951 m. Johanne A., f. Rasm us-
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sen; udd. v. landvæsen, overtaget nuvæ rende 
forretn ing  i Rødby og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1950.

Adr. Torvet, Rødby.
Firm a: K nud E. A ndersen, Torvet, Rødby.

A ndersen, K nud Emil, købm and; f. 21/11 1913 
i Mjels, Å lborg amt, søn af gårdejer A nders 
C hristian A ndersen; udi. i Voldsted B rugsfor
ening 1932-36, kommis i P indstrup  Brugsforening 
1936-38, frekven tere t Ju s titsråd  M øller’s H an
delshøjskole i Å lborg 1938-39, kommis i GI. Rye 
B rugsforening 1939 og i K ristrup  Brugsforening 
1939-40, derefter ansat i forskellige forretn inger, 
overtaget nuvæ rende forretn ing  — der om fatter 
kolonial, isenkram  og m anufak tur — i Ellids
høj og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1947, 
ombygget og m oderniseret fo rretn ingen  1954.

Adr. Ellidshøj St.
Firm a: K nud A ndersen, Ellidshøj St.

Andersen, K nud Peder N eergaard, købm and;
f. 15/12 1916 i Bagsværd, K bhvn.s am t, søn af 
gårdejer H olger A ndersen; g. 1943 m. K etty  A., 
f. Olsen; udi. h. købm and Svend H. Rasmussen, 
B agsværd 1931-35, derefter kommis i forskel
lige forretn inger, selvstændig købm and i Lyng
by 1942-44, i V irum  1944-47 og i H erlev 1947-51, 
indehaver af Tuborg’s D epot i Skelskør 1951-54, 
overtaget nuvæ rende forretn ing  i Kbhvn. og på
ny etabi. sig s. selvstændig købm and 1955; tidl. 
sekretæ r i H erlev Handelsforening.

Adr. K ildevældsgade 72, Kbhvn. 0 .
Firm a: K. N eergaard  Andersen, K ildevæ lds

gade 72, Kbhvn. 0 .

A ndersen, K nud Vagn, købm and; f. 13/9 1928 i 
Kbhvn., søn af sukkerkoger B arthold  H. J. R. 
A ndersen; g. 14/9 1952 m. Emm ely Ydon A., f. Jen 
sen; udd. i kolonialbranchen i firm ae t Augustin 
Flem m ing’s Eftf., Holmens K anal 34, Kbhvn. K. 
1942-46 og herunder bestået handelsskoleeksm . 
fra  K øbm andsskolen 1945, kommis i samme 1946- 
49 og sen. af tjen t væ rneplig t i m arinen ombord 
i opm ålingsskibet »Heimdal« på fiskeriinspektion 
u. G rønland 1949-50, besty rer i firm ae t Augustin

Flem m ing’s Eftf., Holmens K anal 34, Kbhvn. K. 
1950-51, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. fo r
re tn ing  V alborg Alle 10, Kbhvn. Vby. 1951 og 
sideløbende grundlagt egen en gros virksom hed 
— specielt i stearin lys og lakfernis m. v. — 1952.

Adr. Valborg Alle 26, Kbhvn. Vby.
F irm a: Kn. A ndersen, V alborg Allé 10, Kbhvn. 

Vby.

A ndersen, K urt, købmand, disponent; f. 8/8 1914 
i N eum ünster, Tyskland, søn af købm and Niels 
Andersen; bestået mellem skoleeksm. 1929 og han
delsskoleeksm. 1936, udi. i faderens forretn ing  i 
F rederiksvæ rk  1929-33, kommis i samme fo rre t
ning 1933-52, disponent i forretn ingen  — der om
fa tte r  kolonial og bræ ndsel sam t bladhandel — 
s. 1952; medl. af best. f. F rederiksvæ rk  H andels
forening s. 1952, formd. f. samme s. 1954.

Adr. N ørregade 62, F rederiksvæ rk .
F irm a: N. A ndersen, N ørregade 62, F rederiks

væ rk.

A ndersen, L ars Alfred, købm and; f. 30/4 1908 i 
Sengeløse, Roskilde amt, søn af g årdejer Jens 
P e te r A ndersen; g. 27/11 1932 m. R agnhild A., f. 
Nielsen; udi. h. købm and John  F. Hansen, Tå
strup  1924-27 og herunder bestået handelsskole
eksm. fra  T åstrup Handelsskole 1927, kommis h. 
sam me 1927-30, disponent i A/S H. Jessen, Tå
strup  1930-32, etabi. sig s. selvstændig købm and 
m. forretn ing  — om fattende finere kolonial, p a r
fum eri og v inhandel — i T åstrup 1932; kasserer 
i T åstrup og Omegns K øbm andsforening s. 1935, 
till. medl. af best. f. T åstrup tekniske Skole.

Adr. Valbyvej 16, Tåstrup.
F irm a: L. Alf. A ndersen, Valbyvej 16, Tåstrup.

A ndersen, Laurits, købm and; f. 16/11 1886 i 
Slangerup, F rederiksborg  amt, søn af landm and 
Søren A ndersen; g. 15/8 1909 m. Ingeborg A., f. 
Jacobsen; udi. i G erlev-D råby Brugsforening 
1901-04, komm is i Ø lstykke B rugsforening 1904- 
05, 1906-08 og 1908-09 sam t h. købm and Ludvig 
Gegner, H illerød 1905-06, af tjen t væ rneplig t 1908 
og sen. indkald t t. sikringsstyrken 1916, uddeler 
i Søsum B rugsforening 1909-10 og i Ø lstykke
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Brugsforening 1910-16, selvstændig købm and i 
O sted 1916-24 og i V ordingborg 1924-30, etabi. sig 
s. selvstæ ndig købm and m. fo rretn ing  — om fat
tende kolonial, delikatesser, vinhandel, isen
kram , køkkenudstyr, støbegods og bræ ndsel — i 
Tappernøje 1930; genn. ca. 10 å r  medl. af best. f. 
Foreningen af Landkøbm æ nd i Sydsjælland, 
formd. f. samme s. 1950.

Adr. Tappernøje.
F irm a: Tappernøje Købm andshandel, T apper

nøje.

A ndersen, Leo K risten  Blach O vergaard, køb
m and; f. 15/1 1930 i Vejle, søn af gårdejer K re
sten A ndersen; g. 17/5 1953 m. Else Marie A., f. 
Jensen; udi. h. købm and Eskild Sørensen, Sil
keborg 1944-48 og herunder bestået handelsm ed- 
hjæ lpereksm . fra  Silkeborg Handelsskole 1947, 
frekven te re t H andelshøjskolen »Købmandshvi
le« i Rungsted 1949, derefter kommis og sen. 
bestyrer i forskellige forretn inger, etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and m. forretn ing  — om fatten
de kolonial, delikatesser, vinhandel, isenkram , 
m anufaktur, m ark- og havefrø, flaskegas og 
bræ ndsel, m ælk og brød sam t bladhandel — i 
Tange 1953, till. forhandler f. A/S Dansk Tips
tjeneste.

Adr. Tange pr. Tange St.
F irm a: Leo A ndersen, K olonial — Isenkram  — 

M anufaktur, Tange pr. Tange St.

A ndersen, M arius, købm and; f. 11/8 1890 i 
Kbhvn., søn af m aler Anders A ndersen; g. 24/9 
1918 m. Alma A., f. Jespersen; uddeler i K irke 
Stillinge B rugsforening 1920-24, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. forretn ing  — om fattende 
kolonial, v inhandel, isenkram , m anufaktur, korn 
og foderstoffer, bræ ndsel og benzin — i K irke 
Stillinge 1924, till. fo rhandler f. A/S Dansk Tips
tjeneste.

Adr. K irke Stillinge pr. Slagelse.
F irm a: M arius A ndersen, K irke Stillinge pr. 

Slagelse.

A ndersen, M artin, købm and; f. 23/1 1899 i 
F ruering , Skanderborg amt, søn af gårdejer Jens 
Andersen; g. 5/8 1920 m. K aren  A., f. H ansen; 
udi. i Skanderborg M ateria lhandel 1913-17, be
sty re r af A rbejdernes B rugsforening i F redericia 
1922-32, overtaget nuvæ rende forretn ing  i Skan
derborg og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1932.

Adr. Egholmsvej 5, Skanderborg.
F irm a: K olonialforretningen »Kløverhus«,

Skanderborg.

A ndersen, M artin, købm and; f. 10/3 1906 i Nr. 
Snede, Skanderborg amt, søn af sm edem ester 
A nders A ndersen; g. 13/3 1932 m. Agnes A., f. 
Nielsen; udi. i L inderup B rugsforening, over
taget nuvæ rende kolonialforretning i H edensted 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1932.

Adr. H edensted.
Firm a: M artin  A ndersen, Hedensted.

A ndersen, M orten, købm and; f. 23/9 1885 i L er
vang, Ringkøbing amt, søn af købm and Poul A n
dersen; efter studie- og arbejdsophold i U.S.A. 
overtaget nuvæ rende forretn ing  i Lem og etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and 1920, till. besty rer af 
A/S R ingkøbing L andbobank’s filial i Lem.

Adr. Lem pr. Lem St.
F irm a: M. A ndersen, Lem pr. Lem St.

A ndersen, Niels, købm and; f. 7/1 1886 i Korsør, 
søn af togfører P eder Søren A ndersen; g. 28/10 
1945 m. Eline A., f. Rogat; udi. h. købm and P. 
Jensen, Korsør, selvstændig købm and i Esbjerg 
s. 1910, indehaver af nuvæ rende forretn ing i Es
b jerg  s. 1938.

Adr. Jyllandsgade 45, Esbjerg.
Firm a: Niels A ndersen, K olonialhandel, Jy l

landsgade 45, Esbjerg.

A ndersen, Niels, købm and; f. 25/8 1904 i Vi
borg, søn af skom agerm ester B. J. A ndersen; g. 
11/11 1946 m. K irsten  A., f. Jensen; udi. h. køb
m and M arting, H virring  1919-23, derefter kom-
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mis bl. a. h. grosserer Jørgen Christensen, Vejle
1926-50, overtaget købm and Raymond P etersen ’s 
fo rretn ing i Vejle og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1950.

Adr. Ydunsgade 5, Vejle.
Firm a: Niels A ndersen, V ardevej 20, Vejle.

Andersen, Niels Conrad, prokurist; f. 20/2 1928 
i Kolding, søn af købmand Conrad A ndersen; g. 
20/6 1953 m. Aase A., f. Kølby Pedersen, bestået 
præ lim inæ reksm ., udd. h. købm and Emil An
dresen, K ertem inde, ansat i assurancefirm aet 
Aug. Borgen, Kbhvn., m edhjæ lper i faderens 
agentur- og assurancevirksom hed i Kolding 
1950, p rokurist i samme s. 1954.

Adr. H aderslev vej 75 C., Kolding.
Firm a: Conrad A ndersen, H aderslevvej 13, 

Kolding.

A ndersen, Niels J., købm and; f. 4/4 1910 i Rå- 
rup, Vejle amt.

Adr. B jerregade 11, Horsens.
Firm a: Niels J. A ndersen, B jerregade 11, H or

sens.

Andersen, Niels Peter, købm and; f. 28/6 1901 i 
Voer, H jørring  amt, søn af landm and M. P. An
dersen; g. 1929 m. M aren A., f. Nielsen; udi. h. 
købm and Niels Jensen, Dorf 1915-19, derefter 
kommis i Langholt, V rendsted, Manne og Rold, 
etabi. sig s. selvstændig købmand m. forretn ing 
i Åbybro 1926, afstået samme og overtaget nu
væ rende forretn ing  i A strup 1933; medl. af best,
f. Jydsk Købmandsforening.

Adr. A strup pr. Arden.
Firm a: N. P. Andersen, A strup pr. Arden.

Andersen, Niels Thorkild, depotindehaver; f. 
19/6 1909 i S tubberup, P ræ stø  amt, søn af gård
ejer Anders A ndersen; g. 17/7 1932 m. Fanny A., 
f. Rasmussen; salgschauffør f. I/S Faxe Brygge
ri 1934-38, overtaget sammes depot f. N æstved 
og omegn — distrik t: Næstved, Fensm ark, K ar
rebæ ksm inde, V. Egesborg, B randelev — og

etabi. sig s. selvstændig depotindehaver 1938; 
medl. af best. f. G arderforeningen f. Sydsjæ l
land s. 1943.

Adr. Skyttem arksvej 29, Næstved.
Firm a: Faxe B ryggeri’s Depot, Næstved.

A ndersen, Olaf, depotindehaver; f. 3/10 1907 i 
G erlev-D råby sogn, Frederiksborg  amt, søn af 
gårdejer Niels A ndersen; g. 23/5 1930 m. Oda A., 
f. B ertelsen; udd. v. landvæsen, selvstændig 
vognm and i Soderup-Eskilstrup 1929-40 og form 
bræ ndselsfabrikan t 1940-49, overtaget Carlsberg 
B ryggerierne’s depot f. Tølløse og omegn og 
etabi. sig s. selvstæ ndig depotindehaver 1949; 
medl. af best. f. De danske Forsvarsbrødre’s afd. 
f. Tølløse 1949-54 og f. Tølløse G ym nastik-, Skyt
te - og Idræ tsforening s. 1950.

Adr. Tølløse.
Firm a: Carlsberg-D epotet, Tølløse.

A ndersen, Oscar Gottlob, købmand; f. 10/10 
1902 i Kbhvn., søn af vognm and Lars A ndersen;
g. 14/4 1929 m. Cora A., f. Lünenskjold; udd. i 
kolonial h. købm and H arry  A. Jensen, Roskilde 
1917-21 og herunder bestået handelsm edhjæ lper- 
eksm. fra  Roskilde Handelsskole 1920, derefter 
kommis i forskellige forretn inger, etabi. sig s. 
selvstændig købm and m. forretn ing  Fensm arks
gade 27, Kbhvn. N. 1927, till. indehaver af fo r
retn ingen M ariendalsvej 67, Kbhvn. F. s. 1932 og 
af forretn ingen Vangedevej 144, Gentofte s. 1953; 
formd. f. Foreningen af organisationsuddannede 
K øbmænd 1942-48, formd. f. N ørrebros H andels
forening og medl. af best. f. H andelsforeninger
nes Oplysningsselskab s. 1945, medl. af best. f. 
Kbhvn.s K øbm andsforening 1946-55, medl. af re 
p ræ sentan tskabet f. C entral-O rganisationen af 
K øbm andsforeninger f. K bhvn. og Omegn s. 
1948, formd. f. C entral-O rganisationen af Stor- 
kbhvn.s lokale H andelsforeninger s. 1950 og f. 
sammes gensidige forsikringsselskab C.G.F. s. 
1953, formd. f. Den konservative V ælgerforening 
f. Kbhvn. og Frdbg.s de tailhandlerråd  s. 1954, 
till. medl. af Frdbg. kom m unalbest, og af Frdbg.
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sundhedskom m ission sam t lægdom m er i Kbhvn.s 
Boligret, censor v. Købmandsskolen.

Adr. Ved Lindevangen 32, K bhvn. F.
F irm a: O. Gottlob A ndersen, Fensm arksgade 

27, K bhvn. N.

A ndersen, Oskar, købm and; f. 3/9 1905 i Sin
ding, Skanderborg amt, søn af m anufak tu rhand
le r A nton A ndersen; g. 29/5 1937 m. Elna A., f. 
Ø stergaard  A ndersen; udi. h. købm and Sørensen, 
K arup, derefter komm is i Ådum  og sen. fo rre t
n ingsbestyrer i Foulum  sam t af tje n t væ rneplig t 
og h erunder fo rre tte t tjeneste s. korporal, etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and m. forretn ing  i H er
ning 1945; k redsfører i H erning F.D.F.

Adr. Finsensgade 1, Herning.
F irm a: O skar A ndersen, Købmand, Finsensgade 

1, H erning.

A ndersen, Otto, købm and; f. 22/2 1903 i Albæk, 
H jørring  amt.

Adr. K ousholt pr. Aså.
F irm a: Otto A ndersen, K ousholt pr. Aså.

A ndersen, Otto, købm and; f. 1/9 1907 i Holme 
O lstrup, P ræ stø  amt, søn af købm and Emil An
dersen; g. 27/3 1954 m. K etty  A., f. A ndersen; 
udi. h. købm and H. A. Bang, R ingsted 1922-25 
og herunder bestået handelsskoleeksm . fra  Ring
sted Handelsskole 1925, kommis h. samme 1925-27 
og i firm aet H ansen & Larsen, Slagelse 1927-28 
sam t h. købm and C hristiansen, Tappernøje 1928- 
34, forpag ter af faderens fo rre tn ing  i Førslev 
1934-47, overtaget samme — der om fatter kolo
nial, isenkram  og vinhandel — og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1947, till. fo rhandler f. A/S 
D ansk T ipstjeneste.

Adr. Førslev pr. Haslev.
F irm a: Førslev K øbm andshandel, Førslev pr. 

Haslev.

A ndersen, Ove Omø, købm and; f. 2/9 1917 på 
Omø, Sorø amt, søn af købm and M artin  A nder
sen; g. 26/7 1942 m. Sølnnia O. A., f. N ielsen; udi. 
dels i faderens forretn ing  i L undforlund og dels 
i Lynge B rugsforening 1932-36, kommis i Vam

m en B rugsforening v. Viborg 1936-39, derefter 
kommis og sen. disponent i faderens forretn ing 
i L undforlund, fo rpag ter af sam me 1942-52, over
taget forretn ingen  — der om fatter kolonial, deli
katesser, vinhandel, isenkram , køkkenudstyr, 
trikotage, korn og foderstoffer, kunstgødning, 
bræ ndsel og benzin — og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1952; medl. af best. f. Skæ lskør og 
Omegns K øbm andsforening 1949-53, medl. af 
L undforlund-G erlev sogneråd og medl. af best,
f. Lundforlund-G erlev  Sygekasse.

Adr. Lundforlund pr. Slagelse.
F irm a: L undforlund K øbm andshandel, Lund

forlund pr. Slagelse.

A ndersen, Paul Clarence, købm and; f. 28/1 1918 
i U.S.A., søn af fa rm er Jes A ndersen; g. 4/9 1943 
m. G rethe A., f. Jacobsen; udi. h. købm and Hans 
O. Petersen , Ribe 1935-38, frekven tere t B ergen- 
holz’ D ekoratørskole i Kbhvn. 1938-39, derefter 
kommis i Nakskov, Løgstør og Nibe, overtaget 
købm and H arald  H ansen’s fo rretn ing  i H orsens 
og etabl. sig s. selvstæ ndig købm and 1946.

Adr. Sundvej 16, Horsens.
F irm a: Paul A ndersen, Sundvej 16, Horsens.

A ndersen, Paul Nørgaard, købm and; f. 11/11 
1928 i K ibæk, R ingkøbing amt, søn af købm and 
Jesper C hristian N ørgaard A ndersen; g. 1954 m. 
M etha M arie N. A., f. Nielsen; bestået m ellem - 
skoleeksm. fra  H erning Gymnasium, udi. dels i 
faderens forretn ing  i K ibæ k og dels h. købm and 
H arry  Petersen, H olstebro og herunder bestået 
handelsm edhjæ lpereksm . fra  H erning H andels
skole, besty rer af faderens forretn ing  i K ibæ k s. 
1950.

Adr. Brogade 2, K ibæk.
F irm a: N ørgaard Andersen, K ibæk.

A ndersen, Peder, købm and; f. 9/9 1896 i 0 . 
Brønderslev, H jørring  amt, søn af po litibetjen t 
A nthon Theodor A ndersen; g. 22/7 1922 m. Rig
m or A., f. H yldal Jacobsen; udd. i isenkram  
1911-15 og herunder bestået handelsm edhjæ lper
eksm. fra  B rand t’s H andelsskole i Å lborg 1914 
sam t isenkræ m m ereksm . fra  Den jydske H an-
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delshøjskole i Å rhus 1915, iøvrigt v irk e t i b ran 
chen t. 1924, sam men m. kom pagnon grundlagt 
nuvæ rende kolonialforretning i Å lborg og etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and 1924, eneindehaver 
af samme s. 1930; medl. af best. f. Ålborg H an
delsforening af 1879 s. 1935, formd. f. Oplysnings
foreningen f. Ålborg og N ørre Sundby, kom
m unalrevisor i Ålborg.

Adr. S jæ llandsgade 80, Ålborg.
Firm a: P. A ndersen, S jæ llandsgade 80, Ålborg.

A ndersen, Peder, købm and; f. 5/2 1906 i Tim, 
R ingkøbing amt, søn af slagterm ester A nders 
C hristian A ndersen; g. 14/9 1930 m. Else Marie 
A., f. Jensen; udi. h. købm and Fr. Nielsen, Ring
købing og sen. førstekom m is h. købm and Mads 
Kamp, Tim  sam t ansat i Skern Æ gpakkeri, 
overtaget nuvæ rende fo rretn ing  i R ingkøbing og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1935.

Adr. V estergade 27, Ringkøbing.
F irm a: P. A ndersen, Torvet 8, Ringkøbing.

A ndersen, Peder, købm and; f. 25/5 1909 i Keg- 
næs, Als, Sønderborg amt, søn af gårdejer K re
sten  A ndersen; g. 2/11 1947 m. M argrethe A., f. 
B runse; m. hustruen  — der er udd. i kolonial — 
s. daglig m edarbejder overtaget nuvæ rende fo r
re tn ing  — der om fatter kolonial og isenkram  
sam t m anufak tur og trikotage — i Søndersø og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1947.

Adr. Søndersø.
Firm a: P. Andersen, Søndersø.

A ndersen, P eder C hristian, købm and; f. 5/8 
1905 i Hellevad, H jørring  amt, søn af gårdejer 
P eder A ndersen; g. 15/9 1929 m. M arie A., f. 
N ielsen; udi. h. købm and A ndersen, V. Haine 
Enge 1920-24, kommis i K lokkerholm  B rugsfor
ening 1924-26 og i D ronninglund B rugsforening 
1926-28, derefter af tjen t væ rnepligt, grundlagt 
nuvæ rende forretn ing  — der om fatter kolonial, 
isenkram , korn  og foderstoffer sam t cem ent — 
i egen nyopført ejendom  i Ulsted R im m er pr. 
U lsted og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1929.

Adr. U lsted R im m er pr. Ulsted.
F irm a: P. C. A ndersen, Ulsted R im m er pr. 

Ulsted.

A ndersen, P eder Edvard, købm and; f. 27/7 1915 
i Sandager, Svendborg am t, søn af købm and 
Niels P eder A ndersen; g. 5/12 1937 m. R uth  A.,
f. Pedersen; udi. h. købm and1 Nissen, H esselager 
1929-33, derefter kommis i nuvæ rende forretn ing  
i Sarup pr. H årby, overtaget samme — der om
fa tte r  kolonial, isenkram  og trikotage — og etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and 1945.

Adr. Sarup pr. Hårby.
F irm a: E. A ndersen, Sarup pr. Hårby.

Andersen, Peter, købm and; f. 25/3 1897 i Ribe, 
søn af gæ stgiver Niels A ndersen; g. 31/5 1925 m. 
G udrun A., f. Ebbesen; udi. h. købm and N. N iel
sen, Ribe, overtaget kolonialforretning i Holsted 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1925, af
hæ ndet samme og overtaget nuvæ rende kolo
nialforretn ing  i Bram m inge 1934; medl. af best, 
f. Bram m inge H andelsstandsforening.

Adr. N ørregade 28, Bram m inge.
F irm a: P e te r A ndersen, Købmand, Bramm inge.

A ndersen, P eter, købm and; f. 19/5 1901 i Niløse 
komm une, Holbæk amt, søn af gårdejer Jørgen 
A ndersen; g. 5/10 1930 m. B etty A., f. Jensen; 
udd. i kolonialbranchen 1915-19, kommis i fo r
skellige fo rre tn inger — bl. a. h. købm and P. Jø r
gensen, Rungsted og h. købm and H. F. Hansen, 
S kæ rbæ k — 1919-30, selvstæ ndig købm and i H il
lerød 1930-32, overtaget fo rretn ing  — S trand
vejen  378 — og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
i Vedbæk 1932, fly tte t forretn ingen  t. S tations
vej 16 i V edbæk 1941; formd. f. Søllerød Kom
m unes H andelsforening 1946-51, derefter næ st- 
formd. f. samme, medl. af næ vningerådet f. Søl
lerød komm une sam t kasserer i Den konserva
tive V æ lgerforening f. Vedbæk og i Sønderjydsk 
Forening f. Vedbæk.

Adr. Stationsvej 16, Vedbæk.
Firm a: P e te r A ndersen, Stationsvej 16, Ved

bæk.
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A ndersen, Poul, købm and; f. 31/3 1908 i H el
singør, søn af væ gter Otto A ndersen; g. 24/4 1947 
m. E llen M argrethe A., f. M eisner; udi. h. køb
m and Birkholm , H elsingør 1922-26 og herunder 
bestået handelsskoleeksm . fra  H elsingør H an
delsskole 1925, kommis h. samme 1926, h. køb
m and Carl Hansen, G odthåbsvej 53, Kbhvn. F.
1927-29, h. købm and E rik  Jensen, S trandvejen  43, 
Kbhvn. 0 . 1929-33, h. købm and Ry Nielsen, T ra
negårdsvej 70, H ellerup 1933-37, h. købm and 
Carl Knudsen, A m agerbrogade 46, K bhvn. S. 
1937-50 og h. købm and Børge Sørensen, H erluf 
T rolles Gade 1, Kbhvn. K. 1950-54, etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and m. fo rretn ing  Æ girsgade 
12, K bhvn. N. 1954; sek re tæ r i G ym nastikfor
eningen F. M. 1939 1940-47 og formd. f. Kbhvn.s 
A mts Fodbolddom m erforening s. 1953.

Adr. H illerødgade 1, Kbhvn. N.
F irm a: Poul A ndersen, Æ girsgade 12, K bhvn. 

N.

A ndersen, Poul, købm and; f. 1/6 1918 i Snolde
lev, Roskilde amt, søn af landm and Emil A nder
sen; g. 13/8 1948 m. Ebba A., f. Nielsen; udd. v. 
landvæ sen, m edhjæ lper h. købm and H øjberg 
Nielsen, G lostrup 1947, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. fo rretn ing  på Buddinge Hovedgade 
i Lyngby 1948, afs tået samme og overtaget køb
m and B ayer’s fo rretn ing  — om fattende kolonial, 
isenkram  og blandet handel — i B istrup pr. B ir
kerød 1949.

Adr. Vasevej 119, B istrup pr. Birkerød.
F irm a: Poul A ndersen, Vasevej 119, B istrup  pr. 

B irkerød.

A ndersen, Poul, købmand; f. 7/4 1921 i Lem 
vig, søn af købm and Søren Jensen A ndersen; g. 
17/4 1948 m. K rista  A., f. R ytter C hristensen; 
udi. h. købm and N. Skytte, Vedersø 1935-39, 
kommis h. samme 1939-40 og h. købm and S. A. 
Sørensen sam t h. dennes efterfølger købm and 
Alfr. B. Christensen, K linkby 1940-45, frekven
te re t Ju stitsråd  M øller’s Handelshøjskole i Ål
borg 1945-46, bestyrer af enkefru  Rabj erg’s fo r
retn ing i Tim 1946-47 og ansat i faderens fo rre t
ning i Lemvig 1947-49, overtaget nuvæ rende fo r

retn ing  — der om fatter kolonial, delikatesser og 
v inhandel — i Lemvig og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1949.

Adr. Rønbjerghage, Lemvig.
F irm a: Poul A ndersen, K olonialforretning, 

H avnegade 50, Lemvig.

A ndersen, Poul, købm and; f. 24/8 1927 i K eld- 
strup, Sorø amt, søn af uddeler P e te r A ndersen;
g. 24/5 1952 m. Doris A., f. E riksen; udd. s. bog
hand ler h. boghandler H erm an L. Demuth, S la
gelse 1942-46 og herunder bestået handelsskole
eksm. fra  Slagelse H andelsskole 1945, kommis i 
Glumsø K øbm andsgård 1947-52, overtaget køb
m and P e te r A ndersen’s forretn ing — om fattende 
kolonial, delikatesser, vinhandel, isenkram , køk
kenudstyr og bræ ndsel — i T ornem ark pr. Sand
ved og etabi. sig s. selvstændig købm and 1952.

Adr. T ornem ark pr. Sandved.
F irm a: Poul A ndersen, Tornem ark pr. Sand

ved.

A ndersen, Poul Borges, købm and; f. 7/6 1911 i 
Kbhvn., søn af postbud C hristian A ndersen; g. 
6/9 1938 m. Johanne B. A., f. Olsen; udi. h. køb
m and Johan  E. Gresel, Smallegade 20, Kbhvn. F. 
1925-29 og herun der bestået handelsm edhjæ lper- 
eksm. fra  K øbm andskolen 1928, kommis h. sam 
me 1929-37 og i Hovedstadens Brugsforening 
1937-40, afdelingsleder i sidstnæ vnte 1940-47, 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. fo rretn ing  
Fensm arkgade 40, Kbhvn. N. 1947; tidl. medl. af 
best. f. afdelingsledernes faglige organisation 
indenfor H.B.

Adr. Gudenåvej 24, Kbhvn. F.
F irm a: P. Borges A ndersen, Fensm arkgade 40, 

Kbhvn. N.

A ndersen, Poul Christian, købm and; f. 8/1 1910 
i Kbhvn., søn af smed Jens P e te r A ndersen; g. 
19/1 1938 m. Dana M arguerita A., f. N ederby P e 
dersen; udd. i handel dels h. købm and Aug. 
Steen Flem m ing’s Eftf. og dels h. dennes e fte r
følger købm and Jacob Møller, Ved S tranden 2, 
K bhvn. K. 1924-28 og herunder bestået handels- 
m edhjæ lpereksm . fra  Købmandsskolen, kommis
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h. sidstnæ vnte 1928-36, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. fo rretn ing — om fattende kolonial, 
delikatesser, vine og tobakker — Snorresgadé 1, 
Kbhvn. S. 1936.

Adr. Snorresgade 1, K bhvn. S.
F irm a: Poul A ndersen, Snorresgade 1, Kbhvn. 

S.

A ndersen, Poul Henning, købm and; f. 26/5 1922 
på Fur, V iborg amt, søn af landm and M ikkel An
dersen; g. 3/9 1950 m. Doris A., f. T hostrup; udi.
h. købm and P. M ikkelsen, F u r 1938-42 og sen. — 
genn. 8 å r  — kommis h. købm and E jnar Nielsen, 
Oue pr. Hobro, overtaget købm and K rogh Jo r
gensen’s fo rre tn ing  i H orsens og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1950.

Adr. G ersdorfsgade 16, Horsens.
F irm a: P. H. Andersen, G ersdorfsgade 16, H or

sens.

A ndersen, Poul Johannes, købm and; f. 15/11 
1890 i Kbhvn., søn af købm and P e te r Johannes 
A ndersen; g. 8/3 1918 m. Ida A., f. H ansen; udd. 
i handel i firm ae t K lingsey & Levin, Fælledvej 
7, Kbhvn. N. 1905-08, af tjen t væ rneplig t og h e r
under udnæ vnt t. korporal 1910, ansat h. gros
se re r D. O. H ansen, S tudiestræ de 12, Kbhvn. K. 
1910-14, indkald t t. sikringsstyrken — og forfrem 
m et t. sergent — 1914-15, bestyrer af faderens 
forretn ing  Vognmagergade 1, Kbhvn. K. 1915-23, 
overtaget samme — der er grundlagt 1895 og 
om fatter kolonial, delikatesser, vine og tobak
ker m. v. — og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1923, fly tte t forretn ingen t. nuvæ rende lokaler 
GI. M ønt 12, Kbhvn. K. 1939.

Adr. Fredenshøj Allé 5, Kbhvn. S.
F irm a: P. J. Andersen, GI. Mønt 12, K bhvn. K.

Andersen, Poul K jæ rulf, disponent; f. 17/6 1933 
i K alundborg, søn af grosserer Johannes K jæ 
ru lf A ndersen; udd. i kolonial h. købm and H. 
Nielsen, Slagelse 1949-52 og heru n d er bestået 
handelsskoleeksm . fra  Slagelse Handelsskole 
1952, frekven te re t B ergenholz’ D ekoratørskole i 
Kbhvn. 1952-53, a ftjen t væ rneplig t 1953-54, dis
ponent i firm ae t K jæ ru lf A ndersen’s detailafde
ling — der om fatter finere kolonial, delikatesser, 
v inhandel og sydfrugt — i K alundborg s. 1954.

Adr. K ordilgade 28, K alundborg.
F irm a: J. C. P edersen’s Eftf. v. K jæ ru lf A nder

sen, K ordilgade 28, K alundborg.

Andersen, Poul Rasmus, kom m unelæ rer, han
delsskolef ers tander; f. 24/10 1900 i Odense, søn 
af sadelm ager N. Chr. A ndersen; g. 1933 m. A n
na M argrethe A., f. Thøstesen; bestået læ rer- 
eksm. fra  H aderslev S tatssem inarium  1927, læ rer 
v. G ræ sted kom m unale Folke- og Realskole s. 
1930, forstander f. G ræ sted H andelsskole s. 1948; 
medl. af best. f. Hobro H erreds L æ rerkreds, 
form d. f. samme 1952-54, fl. a. tillidshverv.

Adr. Hovedgaden 7, G ræsted.
Institu tion: G ræ sted Handelsskole, G ræsted.

A ndersen, Poul Steen, købm and; f. 21/2 1918 i 
K alundborg, søn af g larm ester Hans Sofus An
dersen; g. 18/7 1944 m. Aase A., f. C hristiansen; 
udi. h. købm and I. C. Pedersen, K alundborg 
1933-37 og herunder bestået handelsskoleeksm . 
fra  K alundborg H andelsskole 1936, kommis h. 
samme 1937-39 og beskæ ftiget v. anden virksom 
hed 1939-43, etabi. sig s. selvstændig købm and m. 
forretn ing  — om fattende kolonial, delikatesser 
og v inhandel — i K alundborg 1943.

Adr. Skibbrogade 46, Kalundborg.
F irm a: S teen Andersen, Skibbrogade 46, K a

lundborg.

A ndersen, Poul Vilhelm, købm and; f. 21/7 1908 
i Kbhvn., søn af fo rretn ingsfører h. kgl. hof
fiskehandler O scar F rederiksen  Carl Vilhelm 
A ndersen; g. 10/12 1934 m. K ate A., f. Fals; udd. 
i handel h. købm and Chr. Larsen, S trandvejen  
110, H ellerup 1923-27 og h erunder bestået h an 
delsskoleeksm. fra  G entofte Handelsskole, kom 
mis h. købm and Carl H ansen, G odthåbsvej, 
K bhvn. F. 1927-29 og førstekom m is h. købm and 
Chr. Friis, H ellerupvej 42, H ellerup 1929-34 sam t 
h. købm and A lfred Petersen, Jæ gersborg  Alle 5, 
C harlo ttenlund 1934-36, g rundlagt nuvæ rende 
forretn ing  — en udpræ get købm andsvirksom hed 
m. vine, kaffe og the s. speciale — i C harlotten- 
lund og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1936.

Adr. Sophus B auditz’ Vej 43, C harlottenlund.
F irm a: Poul A ndersen, O rdrup Jag tvej 123, 

C harlottenlund.

A ndersen, Povl N ørgaard, købm and; f. 27/7 
1917 i Fredericia.

Adr. Søbakkevej 1, Øverød pr. Holte.
F irm a: P. N ørgaard A ndersen, Øverød Torv, 

Øverød pr. Holte.

A ndersen, R., overlæ rer, handelsskoleforstan
der; f. 21/3 1888 i Horbelev, M aribo am t, søn af 
husejer Jørgen A ndersen; g. 30/12 1924 m. M aria 
A., f. Poulsen; bestået læ rereksm . fra  Ribe Se
m inarium  1915, ansat v. Vejle kom m unale skole
væ sen 1920, overlæ rer s. 1946, læ rer v. Østjydsk 
H andelsforening’s Handelsskole i Vejle s. 1928, 
fo rstander f. samme s. 1944.

Adr. K iddesvej 2A., Vejle.
Institu tion: Østjydsk H andelsforening’s H an

delsskole, Vejle.

A ndersen, Rasmus August, købm and; f. 8/10 
1883 i K osterslev, Odense amt, søn af gårdejer 
A nders A ndersen; g. 23/5 1912 m. K atrine A., f. 
Jensen; etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. fo r
re tn ing  — om fattende kolonial, isenkram , m anu
fak tu r og trikotage — i N ørreby 1919.

Adr. N ørreby pr. Bogense.
F irm a: Rasmus August A ndersen, N ørreby pr. 

Bogense.

A ndersen, R ichard, købm and; f. 20/8 1906 i 
Kbhvn.; udi. h. købm and S. E. Andersen, Es-
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bønderup 1920-24 og herunder bestået handels- 
skoleeksm. 1923, kommis h. samme 1924-37, der
efter disponent i forretn ingen  — overtaget af 
købm and S. E. A ndersens døtre P e tri og Ebba 
A ndersen 1937, m edindehaver af forretn ingen  — 
der om fatter kolonial, isenkram , m anufak tu r og 
bræ ndsel — s. 1952; medl. af best. f. Den konser
vative V ælgerforening i Esbøn de rup.

Adr. Esbønderup pr. Esrum.
F irm a: S. E. A ndersen’s Eftf., Esbønderup pr. 

Esrum .

A ndersen, Rudolph, købmand; f. 20/8 1918 i 
Kbhvn., søn af m ateria lfo rvalter A. A ndersen;
g. 7/2 1954 m. Lis A., f. Hansen; udd. i kolonial
h. købm and Emil Eriksen, Helsingør 1936-39, an 
sat i H. Ch. W erther & Co. A/G, Halle 1939-40, 
i K oloniallagrene »Billigst«, Kbhvn. 1940-42, i 
firm ae t »Gupa«, K bhvn. 1942-43, i T arp’s Kolo
nial, Frdbg. 1943-44, h. købm and P eter Koch, 
K bhvn. 1944-46 og i Frdbg. M aterialhandel 1946, 
grundlag t nuvæ rende kolonial- og delikatesse
forretn ing  i Søborg og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1946, ombygget og m oderniseret fo r
retn ingen  1954.

Adr. Gladsaksevej 73, Søborg.
Firm a: Ru-Na Kolonial v. Rudolph A ndersen, 

G ladsaksevej 73, Søborg.

A ndersen, Severin, købm and; f. 1/12 1905 i 
Horsens; g. 1/9 1945 m. Alice A., f. Mainz; udi. 
h. købm and Carl M. Nielsen, Skanderborg M ate
ria lhandel 1920-24, derefter kommis i Skander
borg og F rederikshavn  og sen. bl. a. rep ræ sen
tan t f. Sym askine-A ktieselskabet »Singer« Co. i 
H jørring  sam t lagerekspedient i M osbjerg B rugs
forening, etabi. sig s. selvstændig købm and m. 
fo rretn ing  i Skanderborg 1938.

Adr. B orgergade 34, Skanderborg.
F irm a: Severin A ndersen, Borgergade 34, Skan

derborg.

A ndersen, Steffen Yding, købmand; f. 30/3 
1914 i Riis, Skanderborg amt, søn af uddeler 
C. P. A ndersen; g. 28/5 1944 m. Tora Y. A., f.

Schrøder; udi. i B orris B rugsforening, overtaget 
nuvæ rende kolonialforretning i Silkeborg og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1944; medl. af 
best. f. K olonialhandlerforeningen f. Silkeborg 
og Omegn.

Adr. Ansvej 44, Silkeborg.
F irm a: S. Yding A ndersen, Ansvej 44, S ilke

borg.

Andersen, Sven, købm and; f. 8/5 1906 i Kbhvn., 
søn af detailhandler Hans P e te r A ndersen; g. 
27/11 1930 m. Inger A., f. H enriksen; udd. v. ban
k ier- og veksellerervirksom hed m. afsluttende 
bankeksm . 1924 og sen. — e fte r a t have af tjen t 
væ rneplig t — videreudd. v. handel indenfor ko
lonialbranchen, besty rer af købm andsforretn in
gen N ørrebrogade 62 A., Kbhvn. N. 1933, over
taget samme og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1935, ombygget og m odern iseret fo rre tn in 
gen — som D anm arks første p rivate  købm ands
forretn ing  — t. en m oderne tem po-butik  m. del
vis selvbetjening og åbne varep rise r m. v. 1952.

Adr. V ejrøgade 14, Kbhvn. 0 .
F irm a: »Metro« S-Butik, N ørrebrogade 62 A., 

Kbhvn. N.

A ndersen, Sven H erluf Lystrup, disponent; f. 
8/8 1911 i Herfølge, P ræ stø  amt, søn af gårdejer, 
am tsrådsm edlem  A nders A ndersen; g. 1942 m. 
F ritze L. A., f. Parkø; bestået præ lim inæ reksm . 
fra  Tøxen’s Skole i Køge 1929, derefter ansat i 
A/S P. & S. P lum ’s sm øreksportafdeling og sen. 
i sam mes konservesafdeling, sekretæ r og daglig 
leder af firm aets eksport t. England 1936, leder 
af salgsorganisationen på hjem m em arkedet 1940, 
disponent og leder af A/S P lum rose’s indenland
ske salgsafdeling s. 1945.

Adr. B lom stervænget 24, Kgs. Lyngby.
Firm a: Plum rose A/S, Set. A nnæ Plads 26-28, 

K bhvn. K.

A ndersen, Svend, købm and; f. 6/1 1904 i Alsted, 
Sorø amt, søn af læ rer V ilhelm  A ndersen; g. 
13/11 1927 m. P au la  A., f. B rünning; udd. i kolo
n ial i Sorø 1918-22, derefter kommis i Idestrup,
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S. Andersen
købm and

T. Andersen
købm and

T. Andersen T. Andersen
købm and købm and

Falster, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. 
fo rretn ing — om fattende kolonial, delikatesser 
og v inhandel — i Slagelse 1927; medl. af best. f. 
K øbm andsforeningen f. Slagelse og Omegn s. 
1950.

Adr. Jernbanegade 16, Slagelse.
F irm a: Svend A ndersen, Jernbanegade 16, Sla

gelse.

A ndersen, Svend, købm and; f. 16/3 1913 i L un
de, Odense amt.

Adr. Odensevej 16, Ringe.
Firm a: Svend A ndersen, Odensevej 16, Ringe.

A ndersen, Svend, købmand; f. 29/6 1913 i Von
sild, Vejle amt, søn af m øller P e te r A ndersen;
g. 30/6 1940 m. A nna A., f. W inther; udi. i F.D.B.s 
Personalebrugsforening, Kolding 1928-31, fre 
kven tere t Kolding Købmandsskole sam t Den 
danske Andelsskole i M iddelfart, overtaget nu
væ rende kolonial- og vinhandel i Kolding og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1938.

Adr. A gtrupvej 45, Kolding.
Firm a: Svend A ndersen, A gtrupvej 45, Kol

ding.

Andersen, Svend, købm and; f. 30/5 1916 i 
S trandby, Viborg amt, søn af købm and Niels 
Søren A ndersen; g. 12/11 1944 m. Asta A., f. 
Christensen; udi. dels h. købm and N. C. Søren
sen, H jallerup 1930-32 og dels h. købm and Krogs- 
gaard, A rden 1932-34, kommis i Silkeborg B rugs
forening 1934-37, derefter af tjen t væ rneplig t og 
sen. frekven tere t Ju s titsråd  M øller’s H andels
højskole i Ålborg, kommis h. købm and Sigten
borg, Kvissel 1938-41 og 1943-44 sam t besty rer h. 
købm and Ebbensgaard, B rovst 1941-43, etabi. sig 
s. selvstændig købm and m. forretn ing i K innerup 
1944, afstået samme og overtaget nuvæ rende for
re tn ing  — der om fatter kolonial, isenkram , m a
nufaktur, korn  og foderstoffer sam t cem ent m.v. 
— i V estbjerg pr. H vorupgård 1952.

Adr. V estbjerg pr. H vorupgård.
F irm a: Svend A ndersen, V estbjerg pr. Hvo

rupgård.

A ndersen, Svend, købm and; f. 9/8 1929 i Andst, 
Ribe amt, søn af redaktør, sognefoged P e te r An
dersen; g. 24/10 1953 m. E sther A., f. Riis Jen 
sen; udd. i skræ dderfaget og sen. ansat s. med
h jæ lper h. svigerfaderen købm and Jens Riis 
Jensen, Riis, sen. optaget som kompagnon i 
sam mes forretn ing  — der om fatter b landet land
handel.

Adr. Riis pr. Jelling.
Firm a: I/S A ndersen & Riis Jensen, Riis pr. 

Jelling.
A ndersen, Svend Aage, købm and; f. 12/8 1892.
Adr. St. Kongensgade 87, Kbhvn. K.
Firm a: Sv. Andersen, St. Kongensgade 87, 

Kbhvn. K.

A ndersen, Svend Aage, købmand; f. 28/5 1910 
i Ulbølle, Svendborg amt, søn af købm and Jo 
han  A ndersen; g. 8/10 1933 m. K aren A., f. Møl
ler; udi. h. købm and J. A ndersen, M agleby 1924- 
28, kommis h. købm and A. Andersen, Stakroge
1928-31, efter a t have af tjen t væ rneplig t drevet 
købm andsforretning i S takroge 1932-45 sam t v ir
ket s. bogholder og bræ ndselshandler 1945-53, 
overtaget nuvæ rende forretn ing  — der om fatter 
kolonial og isenkram  — og etabi. sig s. selv
stændig købm and i O utrup 1953.

Adr. O utrup.
Firm a: Svend A. A ndersen, Kolonial & Isen

kram , O utrup.

A ndersen, Svend Aage, forretn ingsfører; f. 
6/2 1911 i Vorup, R anders amt, søn af krim inal- 
overbetjen t Johan A lfred A ndersen; g. 17/5 1935 
m. Ju lia  A., f. Sall; udd. i A/S R. F æ rch’s R an
ders oplag 1926-30 og herunder bestået handels- 
m edhjæ lpereksm . fra  R anders Handelsskole 1929, 
salgschauffør i A/S A. W. K irkebye, Randers 
1930, bestyrer af sammes R anders afdeling 1942, 
fo rretn ingsfører s. 1954.

Adr. Jernbanegade 17, Randers.
F irm a: A. W. K irkebye A/S, Jernbanegade 

15-17, Randers.

A ndersen, Svend Aage M ølkjær, købm and; f. 
11/9 1920 i V ejle; g. 13/1 1945 m. Emma M. A., f.
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Olesen; udi. h. købm and G. B retlau, Vejle 1935- 
39, overtaget købm and M ølgaard F randsen’s fo r
retn ing  i Vejle og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1952.

Adr. Svendsgade 11, Vejle.
F irm a: M ølkjæ r A ndersen, Langelinie, Vejle.

A ndersen, Svend Erik, disponent; f. 9/12 1928 
i Ørsted, R anders amt, søn af arbejdsm and K arl 
C hristian  A ndersen; g. 13/7 1952 m. Addy A., f. 
O lesen; udi. i firm ae t E riksen & W itting, Ø rsted 
1943-47, kommis i samme 1947-48, disponent i 
nuvæ rende forretn ing — der om fatter kolonial, 
isenkram  og m anufak tu r — i Ø rsted s. 1949.

Adr. Storegade 23, Ørsted.
Firm a: V iktor W itting, Ørsted.

A ndersen, Søren Peter, købm and; f. 30/9 1896 i 
G ravballe, Viborg amt, søn af købm and Jens P e
te r  A ndersen; g. 13/11 1921 m. Sofie A., f. H an
sen; udi. h. købm and Aage K lostergaard, Thorsø, 
1913-18 og herunder bestået handelsskoleeksm . 
fra  Den jydske H andelshøjskole i Å rhus, der
e fte r kommis i faderens forretn ing  i G ravballe, 
i kom pagni m. b roderen — købm and Aage Emil 
A ndersen — overtaget samme og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1925.

Adr. G ravballe.
F irm a: B rdr. A ndersen, G ravballe.

A ndersen, Tage Svend, købm and; f. 25/4 1917 i 
H atting, Vejle amt, søn af m urerm ester Therkel 
A ndersen; g. 5/5 1944 m. Elise M argrethe A., f. 
A ndersen; udi. h. købm and Olaf Jensen (»Møl
len«), Horsens 1931-35 og herunder bestået han 
delsskoleeksm. fra  H orsens H andelsskole 1934, 
kommis h. samme 1935-38, h. købm and C. B engt
son, H elsingør 1939-40 og i M ørdrup K øbm ands
handel 1940-42, ansat i rigspolitiet 1942-44, etabi. 
sig. s. selvstæ ndig købm and m. forretn ing  — om
fattende ren  kolonial — i H elsingør 1944; kasse
re r  i H elsingør Fodbold Club 1951-54, p. t. revisor 
i samme.

Adr. Lappen 10, Helsingør.
F irm a: Tage Andersen, Lappen 10, Helsingør.

Andersen, Tellef, købm and; f. 25/8 1919 i Ros
kilde, søn af parcellist A nders A ndersen; g. 17/10 
1943 m. G erda A., f. Jensen; udi. i K arls trup  
Brugsforening 1934-37, kommis i Gundsølille 
B rugsforening 1937-43, ansat i rigspolitiet 1943-44 
og 1945-46 sam t drevet selvstæ ndigt ism ejeri i 
Roskilde 1944-45, overtaget købm and Gustav P e
dersen’s forretn ing  — om fattende kolonial, deli
katesser, vinhandel, isenkram , køkkenudstyr og 
bræ ndsel — i E verdrup pr. Snesere og etabi. sig 
s. selvstændig købm and 1946, till. fo rhandler f. 
A/S D ansk T ipstjeneste; medl. af best. f. E ver
d rup  Forsam lingshus sam t kom m unalrevisor i 
Everdrup.

Adr. E verdrup pr. Snesere.
F irm a: Tellef Andersen, E verdrup pr. Snesere.

Andersen, Theodor, købm and; f. 27/4 1917 i 
Odense, søn af købm and A nders A ndersen; g.

14/11 1937 m. T iry A., f. Olsen; bestået realeksm . 
fra  M ulernes Legatskole i Odense 1934, ansat i 
A/S Munke Mølle’s v itam inlaboratorium  og sen. 
i faderens forretn ing  i Odense 1934-35, udd. i ko
lonial h. købm and E. Petersen, M iddelfart 1935- 
37 og herunder bestået handelsskoleeksm . fra  
M iddelfart H andelsskole 1936, ansat i kolonial en 
gros firm ae t Brdr. Justesen, Odense 1937-38, be
sty rer af faderens forretn ing  — M ateria lfo rret- 
ningen »Løven« — i Odense f. m oderen 1938-42, 
overtaget samme — der om fatter kolonial, deli
katesser og v inhandel sam t m ateria l — og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1942.

Adr. Dronningensgade 74, Odense.
F irm a: K olonial- & Mate ria lf o rretn ingen »Lø

ven«, D ronningensgade 74, Odense.

A ndersen, Thorkild, købm and; f. 12/2 1914 i 
Esbjerg, søn af arbejdsm and H. P. A ndersen; g. 
25/9 1945 m. A nna A., f. Feldbæ k Sørensen; udd. 
som slagter 1928-32 og v irke t s. sådan dels i Vi
borg 1932-33 og dels i Skive 1933-45, derefter an
sat i svigerfaderen købm and P e te r Sørensen’s 
kolonial- og isenkram forretn ing i Resenbro, 
overtaget samme og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1949.

Adr. Resenbro.
F irm a: Thorkild A ndersen, Resenbro.

A ndersen, Thorvald, købm and; f. 12/10 1886 i 
Gåbense, M aribo amt, søn af skibsfører P e te r 
A ndersen; g. 31/12 1911 m. M artha A., f. T hor- 
sen; drevet kiosk v. S torstrøm sbroen s. 1934 sam t 
grundlag t nuvæ rende forretn ing  — der om fatter 
kolonial, bladudsalg, bræ ndsel og benzin — lige
ledes v. S torstrøm sbroen og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1937; formd. f. F alsters Benzin- 
handlerforening.

Adr. Gåbense pr. Orehoved.
F irm a: S torstrøm sbroens K iosk & K øbm ands

handel, Gåbense pr. Orehoved.

A ndersen, Thorvald, købm and; f. 28/4 1917 i 
Tombøl, Å benrå amt, søn af købm and P e te r A n
dersen; g. 25/3 1947 m. Therese A., f. S ierk; udd. 
i kolonialbranchen h. købm and J. Jørgensen, 
Felsted 1931-35, komm is h. købm and A ndreas 
Petersen , R angstrup 1935-37, frekven tere t B er- 
genholz’ D ekoratørskole i Kbhvn. 1937, dekoratør 
i A/S Simon O lesen’s Eftf., K bhvn. 1937-38 og 
rejsedekoratør i A/S Fabriken  »Noma«, Kbhvn. 
1938-39, ansat i F elsted  K orn- & Foderstofforret
ning 1939-45, rep ræ sen tan t f. A/S De danske 
S p ritfab rikkens oplag i Å benrå (Svend Holm) 
1945-53 og f. A/S »Dankas«, Å benrå 1953, over
taget købm and Søren Schm idt’s ko lonialforret
ning i G råsten og etabi. sig. s. selvstændig køb
m and 1953.

Adr. H avnegade 1, Gråsten.
F irm a: Thorvald A ndersen, H avnegade 1, G rå

sten.

A ndersen, Troels E jner, købm and; f. 21/7 1904 
i Fasterholt, Ringkøbing amt, søn af gårdejer 
Ove A ndersen; g. 19/7 1946 m. Ellen M arie A.,
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V. Andersen 
købm and

V. Andersen 
redaktør, cand. polit.

T. Andersen
købm and

f. Sørensen; udi. h. købm and Christensen, F aster
ho lt 1921-25, af tjen t væ rneplig t 1925-26, kommis 
i G andrup B rugsforening 1926-29, studie- og a r
bejdsophold i Canada 1929-37, derefter kommis i 
forskellige fo rre tn inger i D anm ark, etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and m. fo rretn ing  — om fatten
de kolonial, isenkram  og m anufak tu r — i Vold
tofte pr. Flem løse 1946.

Adr. Voldtofte pr. Flemløse.
F irm a: E jner A ndersen, Voldtofte pr. F lem 

løse.

A ndersen, Vagn, købm and; f. 10/6 1910 i Egt
ved, Vejle amt.

Adr. Egtved.
F irm a: Vagn A ndersen, Egtved.

A ndersen, Valdemar, købm and; f. 13/4 1904 i 
Jordløse, Svendborg amt, søn af gårdejer Thor
vald A ndersen; g. 1/2 1930 m. D agm ar A., f. 
L ehrm ann; etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. 
forretn ing  — om fattende kolonial, isenkram , m a
nufak tur, trikotage, frø og bræ ndsel — i Ølsted 
pr. B robyvæ rk 1930.

Adr. Ølsted pr. Brobyværk.
F irm a: Vald. A ndersen, Ø lsted pr. Broby værk.

Andersen, V erner V agnsgaard, købmand, skibs
prov ianteringshandler; f. 8/3 1923 i Nykøbing M., 
søn af købmand, sk ibsprovianteringshandler An
ders C hristian A ndersen; g. 18/4 1946 m. G udrun 
A., f. Faakrog; udd. i faderens forretn ing  i Ny
købing M. 1938-42 og sen. suppleret uddannelsen 
v. studie- og arbejdsophold i forskellige v irk 
som heder, m edindehaver af og m edarbejder i fa
derens forretn ing  — der om fatter kolonial sam t 
skibsproviantering  — i Nykøbing M. s. 1946.

Adr. R inggade 6, Nykøbing M.
Firm a: A. C. A ndersen & Søn, Fjordgade 6, 

Nykøbing M.

A ndersen, Victor, redak tør, cand. polit.; f. 19/9 
1925 i Odense, søn af dekoratør Carl Wm. An
dersen; g. 1951 m. A nna Elisabeth A., f. W inther 
Petersen; student (Set. K nuds Gymnasium, 
Odense) 1944, cand. polit. 1951, m edarbejder v.

»Finanstidende« 1946-48 og v. D agbladet »Bør
sen« s. 1948, till. pressesekretæ r v. P rovinshan
delskam m eret og redaktør af »Handels-Nyt« s. 
1954 sam t iøvrig t korrespondent t. »Business In 
ternational«, New York og m edarbejder v. S tats
radiofon ien^ kortbølgeafdeling.

Adr. Vestm annagade 1, K bhvn. S.
Firm a: Dagbladet »Børsen«, Rådhuspladsen 2, 

Kbhvn. V.

A ndersen, Viggo, købm and; f. 20/5 1899 i V ar
de, søn af po litibetjen t Johs. A ndersen; g. 13/9 
1930 m. Helga A., f. Nielsen; udi. h. købm and 
H. P. Nielsen, Esbjerg, g rundlagt nuvæ rende 
forretn ing  — der om fatter kolonial, vin og deli
katesser — i V arde og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1927; medl. af best. f. Varde K olonial
handlerforening.

Adr. Vestergade 3, Varde.
Firm a: Viggo A ndersen, Varde.

A ndersen, W erner, købm and; f. 13/12 1904 på 
Thurø, Svendborg amt, søn af skibsfører Niels 
A ndersen; udi. h. skibsprovianteringshandler 
L aurits Jørgensen, Svendborg 1917-21, etabi. sig 
s. selvstændig købm and m. forretn ing  — om fat
tende kolonial, bræ ndsel, hønsefoder og frø — i 
G lam sbjerg 1926; medl. af best. f. Sydvestfyns 
Købm andsforening.

Adr. N ørregade 25, G lam sbjerg.
F irm a: W erner A ndersen, Købmand, Glams

bjerg.

A ndersen, W erner, forretn ingsfører; f. 14/5 
1921 i Horsens, søn af fo rvalte r J. M. A ndersen;
g. 1945 m. Edith A., f. Rasmussen; udd. i kolo
nial i A/S H.O.K.I., H orsens 1936-39, fung. fo r
retn ingsfører i A/S H.O.K.I., Esbjerg 1940-42, 
fo rretn ingsfører i A/S H.O.K.I., Kbhvn. s. 1943.

Adr. Stenkrogen 3, Lyngby.
F irm a: A/S H.O.K.I., Randersgade 31-33, 

K bhvn. 0 .

A ndreasen, Aage, købm and; f. 30/3 1917 i B jer- 
lev, Vejle amt, søn af købm and A ndreas An
dreasen; g. 16/6 1949 m. G udrun A., f. Sørensen;
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D. P. Andreasen 
viceskoleinspektør

A. Andreasen
købm and

J. S. Andreasen
købm and

K. Andreasen
købm and

udi. i faderens forretn ing  i Å rhus 1931-35, der
efter kommis i og sen. m edindehaver af samme.

Adr. F rederiks Alle 105, Århus.
F irm a: A ndreasen & Søn, Jæ gergårdsgade 20, 

Århus.

A ndreasen, Aksel, købm and; f. 24/2 1905 i H or
sens; g. 27/5 1935 m. A nna D orthea A., f. Jepsen; 
g rundlagt nuvæ rende forretn ing  i Horsens og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1933.

Adr. Allegade 55, Horsens.
F irm a: Aksel A ndreasen, A llegade 55, Horsens.

A ndreasen, A ndreas, købm and; f. 8/9 1890 i 
Skjødstrup, R anders amt, søn af tøm rer A nders 
A ndreasen; g. 5/12 1913 m. P e trea  A., f. Søren
sen; udi. h. købm and Rasmussen, H oulbjerg 
1905-09, derefter kommis i Løgten, Hasselager 
og H innerup, etabi. sig s. selvstændig købm and 
m. forretn ing  i B jerlev  pr. Jellinge 1913, afstået 
samme og overtaget nuvæ rende forretn ing  i Å r
hus 1917.

Adr. Jæ gergårdsgade 20, Århus.
F irm a: A ndreasen & Søn, Jæ gergårdsgade 20, 

Århus.

A ndreasen, A ugust Boisen, købmand, statsaut. 
ve jer og m åler; f. 30/11 1909 i Taps, Vejle amt.

Adr. Taps.
Firm a: Ingv. A ndreasen, Taps.

A ndreasen, D usinus Petræ us, viceskoleinspek
tør, handelsskoleforstander; f. 29/5 1890 i Søn
derholm , Ålborg amt, søn af gårdejer Niels 
Josias A ndreasen; g. 27/7 1917 m. E lisabeth A., 
f. N ielsen; udd. og v irket v. landvæsen, bestået 
læ rereksm . fra  Haslev Sem inarium  1915, fast 
ansat i Skern s. 1917, læ rer v. Skern H andels
skole s. 1921, fo rstander f. samme s. 1929.

Adr. Bredgade 108, Skern.
Institu tion: Skern Handelsskole, Skern.

A ndreasen, Eigil, d irektør; f. 17/8 1909 i
Kbhvn.; bestået realeksm . 1926, derefter udd. i 
kaffe og the en gros firm aet E duard  H ertz & Co.s 
Eftf., Kbhvn. m. studie- og arbejdsophold i Lon

don 1929-30, rep ræ sen tan t i samme 1930-31 og i 
A/S F isker & Nielsen, Kbhvn. 1931-33, disponent 
i ingeniørfirm aet E. H artm ann H jorth, K alund
borg 1933-35 og reklam echef i A/S Fona Radio, 
Kbhvn. 1935-43, forlagsleder i A/S Ungdommens 
Forlag, Kbhvn. 1943-44 og p rokurist i A/S C arit 
A ndersens Forlag, Kbhvn. 1944-49, direktions
sek re tæ r i A/S F. E. Bording, Kbhvn. 1949-52, 
d irek tør i A/S Rosenborg B røndanstalt, Kbhvn.
s. 1952; formd. f. Danske Salgslederes Fæ llesråd  
og medl. af best. f. M ineralvandsfabrikanternes 
Forening s. 1954, fl. a. tillidshverv.

Adr. Duevej 52, Kbhvn. F.
F irm a: Rosenborg B røndanstalt A/S, Sødring 

& Co., Bispevej 25, Kbhvn. NV.

A ndreasen, Evald, købm and; f. 26/4 1910 i 
S tenstrup, Præ stø  amt, søn af købm and Jens 
C hristian A ndreasen; g. 15/7 1932 m. Inger A., 
f. H erm ann; udd. i kolonial i S tenstrup og Sol
rød og sen. kommis' bl. a. i K arlslunde, etabi. 
sig s. selvstændig købm and m. fo rretn ing B re- 
mensgade 30, Kbhvn. S. 1945, afstået samme og 
overtaget nuvæ rende forretn ing GI. Køge L an
devej 245 A., Kbhvn. Vby. 1949.

Adr. GI. Køge Landevej 249 B., Kbhvn. Vby.
Firm a: Evald A ndreasen, GI. Køge Landevej 

245 A., Kbhvn. Vby.

A ndreasen, Inger M arie, købm and; f. 16/9 1913 
i Lind, Ringkøbing amt, d a tter af gårdejer A n
thon Pedersen Fejerskov; g. 16/2 1936 m. køb
m and E inar A ndreasen; efter æ gtefæ llens død 
1951 overtaget og v idereført dennes forretn ing  i 
Lind pr. H erning s. selvstændig købmand.

Adr. Lind pr. Herning.
F irm a: E inar A ndreasen, L ind pr. Herning.

A ndreasen, Jørgen Sass, købm and; f. 11/11 1926 
i Roskilde, søn af købmand Svend K nud A n
dreasen; g. 27/9 1952 m. B irgit A., f. Lund; udi.
h. købm and Kai Johansen, H ans K nudsens P lads 
10, K bhvn. 0 . og sen. kommis h. samme t. 1947, 
derefter af tjen t væ rneplig t og herunder udnæ vnt
t. korporal 1948, kommis h. købm and Carl G un
dersen, Istedgade 35, Kbhvn. V. 1948-49 og h.
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K. Aa. Andreasen K. Andreasen P. J. Andreasen A. I. Andresen
købm and købm and købm and købm and

købm and Holger Ahi, V odroffsvej, Kbhvn. V. 
1949-51, bestyrer af sidstnæ vntes afd. i Lyngby 
1951-52, etabi. sig s. selvstændig købm and m. 
forretn ing — om fattende kolonial, delikatesser, 
vine, tobak og frug t m. v — B aldersgade 50, 
Kbhvn. N. 1952.

Adr. A ftenbakken 8, Søborg.
Firm a: »Kolonialmagasinet« v. Jørgen A ndrea

sen, B aldersgade 50, Kbhvn. N.

A ndreasen, Kai, købm and; f. 16/4 1915 i Hum 
lebæk, Frederiksborg  amt, søn af portør Hans 
A ndreasen; g. 24/5 1942 m. Inger A., f. Rasm us
sen; udi. h. købm and H elgestrup, Nivå 1930-34, 
derefter kommis h. samme, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. alsidig kolonialforretning 
i Svendborg 1941.

Adr. F ruerstuevej 53, Svendborg.
F irm a: Kai A ndreasen, Bellevuevej 10, Svend

borg.

A ndreasen, K arl Aage, købm and; f. 4/6 1907 i 
Tarm, Ringkøbing amt, søn af landpost A ndreas 
Skaarup A ndreasen; g. 9/7 1936 m. A sta A., f. 
Sørensen; udi. i Vostrup B rugsforening pr.Tarm , 
overtaget nuvæ rende kolonial- og isenkram for- 
re tn ing i Tim St. og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1936, udvidet fo rretn ingen m. sæ rskilt 
afd. f. m anufak tur 1946.

Adr. Tim St.
Firm a: K. A. A ndreasen, Kolonial & Isenkram , 

Tim St.

A ndreasen, Knud, købm and; f. 2/5 1911 i Al- 
sønderup, F rederiksborg  amt, søn af m øller 
Adolph A ndreasen; g. 16/4 1932 m. E lva A., f. 
H ansen; udi. h. købmand1 P. Jensen, Espergæ rde 
1925-29 og herunder bestået handelsskoleeksm . 
1928, kommis h. samme 1929-36, overtaget K vist
gård  K øbm andshandel og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1936; medl. af best. f. og kasserer i 
Foreningen af Landkøbm æ nd i F rederiksborg 
Amt s. 1942, till. kasserer i K vistgård Id ræ tsfo r
ening sam t medl. af best. f. »Julens Glæde« i 
K vistgård.

Adr. Stationsvej 9, K vistgård.
Firm a: K nud A ndreasen, Stationsvej 9, K vist

gård.

A ndreasen, Orla, købmand; f. 29/2 1920 i Tom- 
m erup, Odense amt, søn af uddeler A. E. L. A n
dreasen; g. 6/8 1949 m. K ristine A., f. Jensen; 
udi. dels i V inten Brugsforening og dels i Vals
gård  B rugsforening 1934-38, kommis i Feldballe 
B rugsforening 1938-40, frekven tere t Den danske 
A ndelsskole i M iddelfart 1940-41, dere fte r kom
mis i H elgenæs Brugsforening og sen. i G ivskud 
B rugsforening, i V am drup Brugsforening og i 
Jelling  B rugsforening, overtaget købm and H. 
P. H ansen’s forretn ing  — om fattende blandet 
landhandel — i H vejsel og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1949.

Adr. H vejsel pr. Jelling.
Firm a: H vejsel K øbm andshandel v. O rla An

dreasen, H vejsel pr. Jelling.

A ndreasen, Poul Johannes, købmand; f. 29/11 
1922 i Aså, H jørring  amt, sørt af vognm and Val
dem ar A ndreasen; g. 23/8 1948 m. Solveig A., f. 
Jensen; udi. h. købm and M unkholm Olesen, 
Aså 1936-40, kommis h. samme 1940-41 og h. 
købm and R obert Dahl, V ejgård pr. Å lborg 1941- 
42 sam t førstekom m is i firm ae t Chr. H jo rth ’s 
Eftf., Ålborg 1942-48, overtaget nuvæ rende for
retn ing  — der om fatter kolonial, delikatesser og 
vinhandel — i Ålborg og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1948.

Adr. Istedgade 17, Ålborg.
Firm a: Poul J. A ndreasen, Istedgade 17, Ål

borg.

A ndresen, A ndreas Ingem ann, købm and; f. 9/4 
1899 i Brede, Tønder amt, søn af købm and A n
dreas Jensen A ndresen; g. 14/11 1926 m. Ingeborg 
M arie I. A., f. Petersen ; udd. i kolonial, isen
kram  og bygningsartik ler h. købm and Nikolaus 
A ndresen, Tønder 1914-17, deltaget i verdens
k rig  1 1917-19, frekven te re t Den jyske H andels
højskole i Å rhus 1919-20, kommis i A/S Hans 
Schourup, Å rhus 1920, h. købm and C. Rasch- 
Friis, Thisted 1920-21 og h. købm and Viggo K ri-
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C. Andresen 
købm and

P . Andresen 
købm and

M. Andresen
købm and

P. Andresen
købm and

stensen, F redericia 1921-23, rep ræ sen tan t i f ir 
m aet K arl Schilling, Sønderborg 1923-24 og i f ir 
m aet H einrich Sörrel, H am burg 1924-25, selv
stæ ndig købm and m. fo rretn ing  — om fattende 
isenkram  — i K olding 1925-29 og m edindehaver 
af K olding K oloniallager 1929-30, ansat i F.D.B., 
Odense 1930-46, overtaget nuvæ rende forretn ing  
— der om fatter kolonial, delikatesser, v inhandel 
og sydfrugt — og etabi. sig s. selvstændig køb
m and i Odense 1946.

Adr. N ellikevej 4, Odense.
F irm a: Ingem ann A ndresen, Nellikevej 4, 

Odense.

A ndresen, Carl, købm and; f. 10/5 1907 i Ø ster 
H øjst, Tønder amt, søn af skræ dderm ester A n
toni A ndresen; g. 8/7 1934 m. M artha A., f. Ma
thiesen; udi. h. købm and A. H. Todsen, Tønder 
1921-25, kommis h. købm and H. Carl, Rømø 1925- 
27, h. købm and H ans H. Nielsen, H aderslev 1927- 
29, h. købm and Ju lius D eleuran, Holbøl 1930 og 
i faderens kolonial- og m anufak turforretn ing  i 
Je j sing 1930-34, overtaget sidstnæ vnte og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1934; medl. af best, 
f. Je jsing  V andvæ rk s. 1937.

Adr. Jejsing.
F irm a: Carl A ndresen, Jejsing.

A ndresen, Huno B ernhard , købm and; f. 8/8 
1915 i Vedslet, Skanderborg amt, søn af læ re r 
Jens K ristian  A ndresen; g. 4/7 1939 m. E sther A., 
f. H ansen; udi. i Låsby K orsvej B rugsforening 
1930-34, derefter kommis i T orrild  og sen. i H ør- 
ning v. Århus, overtaget nuvæ rende forretn ing  i 
Horsens og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1939.

Adr. GI. Jernbanegade 1, Horsens.
F irm a: H. B. A ndresen, N ørregade 4, Horsens.

A ndresen, Johannes E jner, købm and; f. 9/7 
1910 i Malling, Å rhus amt, søn af bager U lrik  
A ndresen; g. 10/10 1937 m. E lna A., f. M athia- 
sen; udd. s. m ejerist, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. fo rretn ing  — om fattende kolonial, 
isenkram  og trikotage — i O reby pr. Sdr. B je r
ge 1937; revisor i H øve-Flakkebjerg Sygekasse

og i H øve-Flakkebjerg konservative V æ lgerfor
ening.

Adr. Oreby pr. Sdr. Bjerge.
F irm a: Oreby K øbm andshandel, Oreby pr. Sdr. 

B jerge.

A ndresen, M athias, købm and; f. 4/11 1915 i 
Svendstrup, Sønderborg amt, søn af g a rtn e ri
m edhjæ lper C hristian A ndresen; g. 20/2 1937 m. 
Je tte  A., f. Paulsen; udd. i kolonial og skibspro
vian tering  hos skibshandler H ans P. Hansen, 
Sønderborg 1930-34, komm is h. samme 1934-36 og
h. skibshandler Uffe Kunøe, Å benrå 1937-44, 
g rundlag t kolonialforretning Rugkobbel 2, Åben
rå  og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1944, 
overfly tte t forretn ingen t. nuvæ rende m oderne 
og stø rre  lokaler i nybygningen Rugkobbel 3, 
Å benrå 1948; medl. af best. f. De danske For- 
svarsbrødre’s Å benrå afd. sam t kasserer i Det 
danske Spejderkorps’ 3. Å benrå Trop, till. medl. 
af best. f. Å benrå A ndels-Boligforening 1945-46.

Adr. Rugkobbel 3, Å benrå.
F irm a: Math. A ndresen, Rugkobbel 3, Åbenrå.

A ndresen, Peter, købm and; f. 14/11 1905 i A l
nor pr. G råsten, Å benrå amt, søn af m urer C hri
stian A ndresen; g. 23/3 1930 m. Jensine A., f. 
Thomsen; udi. h. købm and Lorenz Hansen, 
H undslev 1920-24, kommis h. købm and B roder 
Term annsen sam t h. dennes efterfø lger købm and 
Johs. Nielsen, St. Jyndevad 1924-26 og h. køb
m and Chr. Christiansen, G råsten 1926-27, besty
re r  af købm and Chr. N ielsen’s kolonial- og sko
tø jsforretn ing  i Skovsgård 1927-30, derefter d re
vet detailforretn ing i Egernsund, overtaget gård 
e je r H einrich D æ hnke’s fo rretn ing  — om fatten
de b landet landhandel — i St. Jyndevad og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1932, till. postekspe
d itør f. St. Jyndevad og omegn; medl. af best.
f. St. Jyndevad Forsam lingshus s. 1945.

Adr. St. Jyndevad.
F irm a: P e te r A ndresen, St. Jyndevad.

A ndresen, P eter, købm and; f. 1/8 1926 i A ugu
stenborg, søn af bagerm ester A ndreas A ndresen;
g. 10/6 1954 m. E sther A., f. R avnholt; udd. i ko-
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H. P. Andsager K. W. Antonsen
købm and købm and

E. W. Antvorskov C. S. Arbs
købm and købm and

lonial h. købm and M. P. Jepsen, Sønderborg, 
1941-45, kommis h. samme 1945-46, h. faderen  i 
A ugustenborg 1946-47 og h. købm and W. Woh- 
lenberg, Sønderborg 1948-54, g rundlagt nuvæ 
rende forretn ing  — der om fatter kolonial, deli
katesser og isenkram  — i A ugustenborg og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1954.

Adr. Møllegade, A ugustenborg.
F irm a: P e te r Andresen, Møllegade, A ugusten

borg.

Andsager, H olger Poulsen, købm and; f. 9/12 
1912 i Vamdrup, Ribe amt, søn af g årdejer L au
ritz  A ndsager; udi. h. købm and J. M. Ladekjæ r, 
V am drup 1927-31 og herunder bestået handels- 
skoleeksm. 1930, kommis h. købm and A nthon An
dersen, A ulum  1931-32 og h. købm and A xel Ras
mussen, H ornum  1932-34, af tjen t væ rneplig t 1934, 
kommis i firm ae t Jørgen  A agaard’s Sønner, 
Flemløse 1934-39 og besty rer h. købm and M. 
Nielsen, G underup 1939-40, selvstændig køb
m and i Mølholm v. V ejle 1940-48, etabi. sig s. 
selvstændig købm and m. forretn ing  — om fatten
de kolonial, delikatesser og v inhandel — i Oden
se 1948.

Adr. M unkebjergvej 124, Odense.
Firm a: M unkeringens Kolonialhandel, M unke

bjergvej 124, Odense.

A nker, Poul, købm and; f. 10/12 1900 i K lem 
m ensker, Bornholm , søn af gårdejer Hans An
ker; g. 1929 m. M argrethe A., f. Ipsen; overtaget 
nuvæ rende kolonialforretning i Neksø og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1930, efter bom bar
dem entet genopført og m oderniseret forretn ingen 
1949; medl. af best. f. Neksø Handelsforening.

Adr. S trandgade 3, Neksø.
Firm a: Poul A nker, S trandgade 3, Neksø.

A nker, Svend, købm and; f. 30/9 1916 i Anslet, 
H aderslev amt, søn af skræ dderm ester Hans 
C hristian A nker; g. 5/5 1939 m. Inga A., f. Arp; 
udd. i kolonial h. købm and N. P. F rederiksen, 
Kolding 1930-34, kommis h. samme 1934-35 og h. 
købm and Alkærsig, Bølling 1936, ansat i F.D.B.s

fab rikker i Kolding 1936-46, grundlagt nuvæ ren
de kolonial- og delikatesseforretning i Kolding 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1946.

Adr. O verm arksvej 9, Kolding.
Firm a: Svend A nker, V estergade 24, Kolding.

Antonsen, K aj W ittrup, købm and; f. 24/8 1926 
i Skalborg, Ålborg amt, søn af gårdejer Peder 
W ittrup A ntonsen; g. 1948 m. Jane W. A., f. 
Brøndum ; udi. h. købm and Ø stergaard M orten
sen, Skalborg 1941-45, derefter kommis i H or
num  og sen. i Sulsted, overtaget nuvæ rende ko
lonial- og isenkram forretn ing i Ålborg og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1952.

Adr. Turøgade 10, Ålborg.
F irm a: K. W ittrup A ntonsen, Turøgade 10, Ål

borg.

Antvorskov, E rik  W illiam, købm and; f. 5/12 
1907 i Kbhvn., søn af tjen e r W illiam Edvard 
A ntvorskov; g. 10/11 1929 m. G rethe K irstine A., 
f. A ndersen; udd. og v irke t s. m øbelsnedker i 
K bhvn., af tjen t væ rneplig t i m arinen m. afgang 
s. dæ kskonstabel 1932, d erefter v irket s. selv
stændig snedkerm ester i Kbhvn. t. 1946 og sen. 
indehaver af M otortransportkom pagniet »Ego«, 
K bhvn. t. 1947, etabi. sig s. selvstændig købm and 
m. forretn ing  — om fattende kolonial, delikates
ser, vine og tobakker m. v. — Ravnsborggade 5, 
Kbhvn. N. 1947.

Adr. Ravnsborggade 5, K bhvn. N.
F irm a: E. Antvorskov, Ravnsborggade 5, 

K bhvn. N.

Arbs, Charles Stjernholm , købm and; f. 21/1 
1906 i V ildbjerg, R ingkøbing amt, søn af sta
tionsm ester Niels C hristian Arbs; g. 14/9 1930 m. 
N ancy Helene A., f. Søndergaard; udi. h. køb
m and Ths. Laursen, N aur, overtaget forretn ing 
i Ndr. Felding og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1929, afhæ ndet samme og overtaget nu
væ rende forretn ing  i U lfborg 1947.

Adr. H arbogade 26, Ulfborg.
F irm a: Charles Arbs, H arbogade 26, Ulfborg.
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V. Asmussen 
depotindehaver

S. Aa. Arvedsen 
købm and

P. Asmussen
købm and

H. Augustesen
købm and

A rendttorp, Jens Severin C hristian A rendt, 
købm and; formd. f. Syd- og Vestjydsk H andels
forening f. Landkøbm æ nd s. 1951.

Adr. Brørup.
Firm a: J . S. A rendttorp, B rørup.

Arp, Svend Steen, købm and; f. 11/4 1924 i T yr
sting, Skanderborg amt, søn af sognefoged Hans 
A rp; udi. i Vrads B rugsforening 1939-42 og fre 
kven tere t Den danske Andelsskole i M iddelfart 
1945, overtaget købm and D augaard L aursen’s fo r
retn ing  i Horsens og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1951; medl. af best. f. H orsens Bold
klub og f. H orsens G ym nastikforening.

Adr. Østergade 31, Horsens.
F irm a: Svend Arp, Ø stergade 31, Horsens.

Arvedsen, Svend Aage, købm and; f. 25/6 1918 
i M ern, P ræ stø  amt, søn af arbejdsm and Hans 
P e te r A rvedsen; g. 25/10 1941 m. Edith A., f. P e
dersen; overtaget købm and E. W inther’s fo rre t
ning — om fattende kolonial, delikatesser, v in 
handel, m anufaktur, køkkenudstyr og bræ ndsel 
sam t v ik tualier — i GI. K alvehave og etabi. sig 
s. selvstæ ndig købm and 1949.

Adr. GI. K alvehave pr. K alvehave.
F irm a: Svend Aage A rvedsen, GI. K alvehave 

pr. Kalvehave.

Ask, Willy Pedersen, købm and; f. 28/10 1902 i 
R anders.

Adr. Silkeborgvej 339, Åbyhøj.
F irm a: Willy Ask, Købmand, Silkeborgvej 339, 

Å byhøj.

Askov, Niels Brink, købm and; f. 13/1 1915 i 
B rørup, Ribe amt, søn af snedkerm ester C hri
stian Askov; g. 20/9 1942 m. E sther B. A., f. 
H ansen; udi. i B rørup B rugsforening 1929-33, 
derefter kommis i forskellige brugsforeninger — 
bl. a. i Varde og Omegns B rugsforening sam t i 
Sdr. Vium B rugsforening — og herunder fre 
kven tere t Den danske Andelsskole i M iddelfart 
1940, overtaget nuvæ rende forretn ing  — der om
fa tte r  kolonial og isenkram  — i Esbjerg og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1942.

Adr. Storegade 81, Esbjerg.
F irm a: N. B rink Askov, Kolonial & Isenkram , 

Storegade 81, Esbjerg.

Asmussen, C hristian W orsaae, købm and; f. 
27/2 1903 i Tårs, H jørring  amt, søn af købm and 
Anton F. Asmussen; udi. i faderens forretn ing  
i H jørring  1917-21, derefter kommis i samme, 
overtaget forretn ingen  og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1928.

Adr. Østergade 82, H jørring.
F irm a: Chr. W. Asmussen, Ø stergade 82, H jø r

ring.

Asmussen, Peter, købmand, f. 29/1 1918 i T rås- 
bøl, Å benrå amt, søn af landm and Jens P e te r 
Asmussen; g. 27/9 1942 m. M eta A., f. Petersen ; 
udd. i kolonialbranchen h. købm and Hans Chr. 
P etersen , Bovrup 1932-36, komm is h. købm and 
Andr. Petersen , R angstrup 1937-42, overtaget 
nuvæ rende forretn ing  — der om fatter kolonial 
og b landet handel — i S tenderup og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1942.

Adr. S tenderup pr. Toftlund.
F irm a: P eter Asmussen, S tenderup pr. Toft

lund.

Asmussen, Vilhelm, depotindehaver; f. 2/4 1913 
i Å benrå, søn af m urer Søren Asmussen; g. 28/9 
1935 m. G erda A., f. Schm idt; udd. s. snedker h. 
snedkerm estrene Jensen  & Larsen, Å benrå 1927 
-31 og ansat h. samme t. 1936, salgskusk h. svi
gerfaderen  depotindehaver L. Schmidt, Carls- 
berg-D epotet, Å benrå 1936-40, overtaget depotet 
sam t fly tte t dette t. egen ejendom  i Å benrå og 
etabi. sig s. selvstæ ndig depotindehaver 1940.

Adr. L indsnakkevej 8, Åbenrå.
F irm a: Carlsberg-D epotet, Å benrå.

Assens, Steffen H enrik, købm and; f. 2/7 1915 
på Frdbg., søn af apoteker Niels C hristian As
sens; g. 2/10 1941 m. V era M arie A., f. Nielsen; 
bestået mellem skoleeksm. fra  Å lestrup Realskole 
1932, derefter udd. v. landvæ sen og gartneri og 
sen. v irke t s. m edhjæ lper i forskellige detailfo r
retn inger, selvstændig handelsgartner 1941-47,
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H. Autzen K. J. Autzen
disponent købm and, bagerm ester

J. Augustesen
grosserer

A. Axelsen
købm and

grundlag t nuvæ rende købm andsforretning i egen 
ejendom  i Vanløse og etabl. sig s. selvstændig 
købm and 1948.

Adr. Nørupvej 32, Vanløse.
Firm a: A ssens’ Kolonial, Nørupvej 32, Vanløse.

Astrup, E. A., købm and; f. 8/8 1911 i H olste
bro, søn af grosserer C. A. A strup; g. 1/5 1935 m. 
E lisabeth A., f. Koch; bestået præ lim inæ reksm . 
fra  K bhvn.s U niversitet 1927, derefter udd. i ko
lonial h. købm and Regnar Th. Genefke, Hobro 
og herunder bestået handelsskoleeksm . fra  Ho
bro H andelsskole 1929, frekven tere t Den jyske 
H andelshøjskole i Å rhus 1931-32 og P ittm ann’s 
College i London 1932-33, bogholder i firm ae t Fr. 
Bang’s Eftf., Nykøbing M. 1933, etabl. sig s. selv
stændig købm and m. fo rretn ing  Dalgas Boule
vard  115, Kbhvn. F. 1935, genn. årene sideløbende 
grundlagt forskellige forre tn inger i Kbhvn. — 
herunder till. indehaver af nuvæ rende fo rre t
ning Vangedevej 233 B.,Søborg s. 1938 og af fo r
retn ingen A m agerbrogade 5, Kbhvn. S. s. 1939, 
iøvrigt ombygget sam tlige fo rretn inger t. mo
derne tem po-butikker m. delvis selvbetjening og 
åbne varepriser; meddom m er i Frdbg. Boligret.

Adr. N yelandsvej 111, Kbhvn. F.
Firm a: A strup’s Kolonial, Dalgas Boulevard 

115, Kbhvn. F.

Augustesen, Hans, købm and; f. 9/8 1915 i Sæ
by, Holbæk amt, søn af landm and E rik  A uguste
sen; g. 15/10 1939 m. Else A., f. Carlsen; udi. h. 
købm and Modin, Gørlev 1930-34 og herunder be
ståe t handelsskoleeksm . 1933, kommis h. samme
1934-39, overtaget købm and C arlsen’s forretn ing 
— om fattende kolonial, delikatesser, vinhandel, 
isenkram , trikotage og arbejdstø j sam t b ræ nd
sel — i N æstelsø og etabl. sig s. selvstændig køb
m and 1939.

Adr. Næstelsø pr. Næstved.
F irm a: Næstelsø Købmandshandel, Næstelsø 

pr. Næstved.

Augustesen, J., grosserer; f. 3/3 1917; udd. i 
kolonial i firm ae t H. J. H ansen, Odense 1932-36, 
kommis i samme 1936-39 og herunder frekven

te re t Den danske Købmandsskole i London 1937, 
chefstøtte og sen. p rokurist i firm aet Chr. H en
nings & Co., Odense 1939-51, overtaget nuvæ 
rende virksom hed — Odense H ørkram  & Dyb
frost — i Odense — der om fatter fiskekonserves, 
grøntkonserves, tørrede og friske frug ter sam t 
kiks og biscuits en gros og som iøvrigt som en 
af de første v irksom heder i D anm ark h a r ind 
fø rt dybfrost og s ta rte t »den kolde kæde«, der 
bl. a. fo rhandler dybfrosne grøntsager, bær, 
re jer, hum m er, rødspæ tte- og torskefile ter sam t 
kyllinger m. v. og sæ lger frysekonservatorer — 
og etabl. sig s. selvstæ ndig grosserer 1951.

Adr. Odense.
F irm a: Odense H ørkram  & D ybfrost v. J. 

Augustesen, K lostervej 23, Odense.

A ugustinus, E rik  Ravn, købm and; f. 26/9 1921 
i Tebstrup, Skanderborg amt, søn af pantefoged 
Nicolaj A ugustinus; g. 23/2 1952 m. R ita A., f. 
B rath  P etersen; udd. i kolonialbranchen i E rrit-  
sø 1937-40 og herunder bestået handelsskoleeksm . 
fra  F redericia Handelsskole 1940, derefter kom 
mis i R ingkøbing Amts V areindkøbsforening i 
Hee og sen. — efter a t have af tjen t væ rneplig t 
— i K oloniallageret »Iso« i C harlottenlund, kom 
mis i nuvæ rende forretn ing  A. D. Jørgensens 
Vej 20, K bhvn F. 1945, besty re r af samme 1947, 
overtaget forretn ingen  og etabl. sig s. selvstæ n
dig købm and 1952.

Adr. B erners Vænge 7, Kbhvn. Valby.
F irm a: E. A ugustinus, A. D. Jørgensens Vej 

20, Kbhvn. F.

Aulund, Arne, købm and; f. 26/12 1916 i Ortved, 
Sorø amt, søn af gårdejer Steffen Sørensen; g. 
4/6 1949 m. H enny A., f. Pedersen; udd. i kolo
nial h. købm and Søren Christensen, Sorø 1931- 
35, kommis h. samme sam t h. købm and P. B endt- 
sen, Ruds Vedby 1935-41, selvstændig købm and i 
Vordingborg 1941-43 og i Køge 1943-45, etabl. sig 
s. selvstændig købm and m. forretn ing  — om fat
tende kolonial, v inhandel og bræ ndsel — i Sorø
1945.

Adr. Absalonsgade 6, Sorø.
F irm a: A rne Aulund, Absalonsgade 6, Sorø.
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B. Bach
m ineralvandsfabrikant

C. G. S . Bach 
viceskoleinspektør

V. Axelsen J. Baagø
købm and købm and

Autzen, Hans, disponent; f. 3/3 1922 i Mølby, 
H aderslev amt, søn af købm and, bagerm ester 
K arl Johannes A utzen; g. 3/6 1945 m. Nora A., f. 
L auritzen; udd. i kolonial og b landet handel i 
faderens forretn ing  i Mølby 1936-40, kommis i 
sam me forretn ing  1940-43 og frekven tere t K ol
ding K øbmandsskole 1943-44, m edarbejder og 
disponent i faderens forretn ing  i Mølby s. 1944; 
kasserer i L erte Idræ tsforen ing  1940-48.

A dr.: Mølby pr. Somm ersted.
F irm a: K. J. A utzen, Mølby pr. Somm ersted.

Autzen, K arl Johannes, købm and, bagerm ester;
f. 10/3 1890 i Lerte, H aderslev amt, søn af land
m and Hans A utzen; g. 2. gang 24/6 1947 m. M etha 
C athrine A., f. K rebs; udd. i kolonial og b landet 
handel h. købm and M arcus Koch, Mølby 1905- 
09, kommis h. købm and A. M. Tange, Som m er
sted 1909-10, h. købm and Oluf Thielst, H aders
lev 1910 og i købm and O. T. O ttosen’s filial i 
B roager 1910-11, efte r a t have deltaget i v e r
denskrig 1 og h erunder fo rre tte t tjeneste s. lø jt
n an t af reserven overtaget købm and M arcus 
Koch’s forretn ing  i Mølby og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1919, ombygget og m odernise
re t fo rretn ingen 1921 og 1931 sam t udvidet sam 
me m. en filial i L erte  1929, sideløbende genn. 
flere  å r  till. d revet bageri — hv ilket nu e r bo rt- 
forpagtet; medl. af Oksenvad sogneråd s. 1937.

Adr. Mølby pr. Somm ersted.
F irm a: K. J. Autzen, Mølby pr. Somm ersted.

A xelsen, Axel, købm and; f. 1/8 1882 i A ssen- 
toft, R anders amt, søn af bagerm ester Ove 
Høegh Guldberg A xelsen; g. 12/10 1907 m. M arie 
A., f. Jensen; etabi. sig s. selvstændig købm and 
m. forretn ing  — om fattende kolonial og isen
k ram  — i egen nyopført ejendom  i K ristrup  pr. 
R anders 1922, udvidet og m oderniseret fo rre t
ningen 1925; vurderingsm and dels i H usm ands
kreditforeningen og dels i Den aim. B randfor
sikring.

Adr. K ristrupvej 117, K ris trup  pr. Randers.
Firm a: Axel A xelsen, Købmand, K ristrup  pr. 

Randers.

Axelsen, Vagn, købm and; f. 18/10 1918 i Lyhne, 
R ingkøbing amt, søn af snedkerm ester A xel 
M orten A xelsen; g. 3/11 1951 m. Marie A., f. 
H edevang K ristensen; udi. i Ølgod B rugsfor
ening 1933-37 og herunder bestået handelsm ed- 
h jæ lpereksm . fra  Ølgod Handelsskole 1936, kom 
mis i Læborg B rugsforening pr. V ejen 1937-43, 
frekven te re t Den jydske H andelshøjskole i Å r
hus 1944, førstekom m is i S trellov Brugsforening 
pr. Ølgod 1944-46, etabi. sig s. selvstæ ndig køb
m and m. fo rretn ing  i Lyhne 1946, afhæ ndet 
samme og overtaget nuvæ rende forretn ing  — 
der om fatter kolonial og isenkram  — i G årde 
1951; medl. af best. f. G årde Idræ tsforening.

Adr. Gårde.
F irm a: Vagn Axelsen, Gårde.

Axen, Frode Axel, grosserer; f. 10/7 1912 i O r
drup, K bhvn.s amt, søn af g rosserer Axel M ad
sen; beståe t realeksm . fra  Ø stre Borgerdydskole 
i K bhvn. 1929, udd. i handel i faderens kolonial 
en gros virksom hed firm aet P. W elding’s Eftf., 
Toldbodgade 31, Kbhvn. K. 1929-33 og herunder 
bestået handelsm edhjælpereksm . fra  K øbm ands
skolen 1932, e fte r endt uddannelse fo rtsa t i f ir 
m aet 1933-36, d erefter m edindehaver af samme, 
eneindehaver af firm ae t s. 1941; medl. af best. f. 
og kasserer i Mel en gros B ranchens U nder
støttelsesforening s. 1949.

Adr. Grønnevej 208, Virum.
Firm a: P. W elding’s Eftf., Toldbodgade 31, 

Kbhvn. K.

Baagø, Jens, købm and; f. 12/9 1889 i Malt, Ribe 
amt, søn af gårdejer Jeppe Baagø; g. 10/12 1944 
m. H edvig B., f. M adsen; udd. s. m ejerist, ansat 
v. M altbæ k M ejeri 1907-08, v. Flem m ing M ejeri 
1908-10 og v. M idtsjæ llands H erregårdsm ejeri 
1910-11, a ftjen t væ rneplig t 1910 og i perioder ind
kald t t. sikringsstyrken 1914-18, besty rer af 
N æstved M ælkeforsyning 1911-12, frekven tere t 
D alum  L andbrugs- og M ejeriskole 1912-13, ansat 
i firm ae t W. A. W erner (ost en gros), Kbhvn. 
1915-21, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. 
fo rretn ing  — om fattende ost og konserves sam t 
s. 1928 till. v ik tualier — i H elsingør 1921; genn.
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G. Bach J. W. Bach K. Bach O. Bach
købm and købm and købmand købm and

25 å r medl. af best. f. K øbm andsforeningen af 
1905 f. H elsingør og Omegn sam t sto rrep ræ sen
tan t indenfor I.O.O.F.

Adr. B jergegade 3, Helsingør.
F irm a: Jens Baagø, B jergegade 3, Helsingør.

Baagø, Johannes, købm and; f. 1/7 1926 i Malt, 
Ribe amt, søn af arbejdsm and S. Baagø; bestået 
præ lim inæ reksm . fra  V ejen Realskole 1943, udi. 
h. købm and A. H. U llerup, Toftlund 1943-47, 
kommis h. købm and H. A lbrechtsen, Askov 1948 
-49, h. købm and Aage Erslev, Slagelse 1949-50 og 
i firm aet B rdr. Dissing, Hobro 1950, overtaget 
købm and G. H edeager P edersen’s fo rretn ing  — 
om fattende b landet landhandel — i GI. Tørring 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1950.

Adr. GI. T ørring pr. Tørring.
F irm a: Johs. Baagø, GI. Tørring pr. Tørring.

B aastrup, Olaf, d irektør; f. 6/8 1890 i Å rhus; g. 
29/9 1917 m. E lisabeth B., f. P etersen; udi. h. 
købm and P eder Hansen, Skanderborg 1904-09, 
frekven tere t Den jydske H andelshøjskole i Å r
hus 1909-10, studie- og arbejdsophold i H am burg 
1910-11, derefter bogholder og p rokurist i fo r
skellige virksom heder, rep ræ sen tan t i A/S N ord
jy llands K ul-Kom pagni, N ørre Sundby 1919, adm. 
d irek tø r f. samme s. 1949; formd. f. N ørre Sund
by H andelsstandsforening sam t medl. af N ørre 
Sundby Havneudvalg.

Adr. Ø stergade 20, N ørre Sundby.
Firm a: N ordjyllands K ul-K om pagni A/S, Nør

re Sundby.

Bach, Børge, m ineral'vandsfabrikant; f. 28/3 
1907 i N ørre Sundby, søn af m ineralvandsfabrikan t 
A lbrecht Bach; g. 8/5 1933 m. R igm or B., f. Sanvig; 
bestået realeksm . fra  N ørre Sundby Realskole 
1923, udd. i m ateria l en gros på Fabriken  »Hy- 
gæa«, Å lborg 1923-27 og herunder bestået han- 
delsm edhjælpereksm . fra  Ju s titsråd  M øller’s 
H andelsskole i Ålborg 1926, frekven tere t H an
delshøjskolen »Købmandshvile« i Rungsted 1927, 
studie- og arbejdsophold v. m ineralvandsfabri
ker i U.S.A. 1930-31, derefter p rokurist i nuvæ 
rende virksom hed — N ørre Sundby B røndanstalt

— i N ørre Sundby, m edindehaver af samme — 
der er g rundlagt af faderen  1897 — s. 1943; 
næstform d. f. Foreningen af jydske M ineral
vandsfabriker sam t formd. f. næ vninge- og 
dom sm andsgrundlisteudvalget i N ørre Sundby.

Adr. B rotorvet 5, N ørre Sundby.
F irm a: N ørre Sundby B røndanstalt v. A. Bach 

& Søn, N ørre Sundby.

Bach, Carl G ustav Sommer, viceskoleinspek
tør, handelsskoleforstander; f. 17/11 1895 i Kol
ding, søn af læ rer C hresten Bach; g. 1940 m. 
Dagny B., f. Bæk; bestået læ rereksm . fra  Silke
borg Sem inarium  1916, læ re r v. 0 . V rå R eal
skole 1918-20 og v. Hals Realskole 1920-23, der
e fter læ rer v. R ingkøbing Skole, overlæ rer v. 
samme 1946, viceskoleinspektør s. 1955, fo rstan 
der f. Ringkøbing Handelsskole s. 1933.

Adr. K ongevejen 38, Ringkøbing.
Institu tion: Ringkøbing Handelsskole, R ing

købing.

Bach, G unnar, købm and; f. 6/7 1918 i Ørum 
sogn, R anders amt, søn af ejendom shandler 
Søren C hristian Bach; udi. h. købm and O. Johs. 
Bagger, T yrsted  pr. H orsens og herunder be
ståe t handelsm edhjæ lpereksm . fra  H orsens H an
delsskole, derefter — gennem  2% å r — kommis 
h. købm and L. Tretow-Loof, Hornsyld og sen. — 
genn. 10 å r — kommis h. købm and Chr. Madsen, 
Kj æ rsgård  pr. H undslund sam t ansat v. frug t en 
gros lager i Horsens, overtaget nuvæ rende fo r
retn ing  i R avnholt pr. Bording og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1953.

Adr. R avnholt pr. Bording.
F irm a: G unnar Bach, R avnholt pr. Bording.

Bach, Jens W illiam, købm and; f. 14/1 1923 i 
Ålborg, søn af togfører C hristen Bach; g. 30/6 
1951 m. Ella B., f. Johansen; bestået realeksm . 
1940, udi. h. købm and J. C. A ndreasen, Ålborg 
1940-44 og herunder bestået handelsskoleeksm. 
1942, af tjen t væ rneplig t og herunder fo rre tte t 
tjeneste s. lø jtnan t 1945-47, ansat i H avem ann’s 
M agasin i Kbhvn. 1948-50 og i firm aet A. F. Bo- 
decker, Kbhvn. 1950-51, rep ræ sen tan t i firm aet
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S. A . J . Bach 
købm and

C. K. J. Bager
købm and

K. P. Bakkestrøm
købm and

C. Balle
købm and

M øller & Co., Sønderborg 1951-52, overtaget 
svigerfaderen købm and Carl Johansen’s fo rre t
ning — om fattende kolonial, delikatesser og v in 
handel sam t sydfrugt — i H jørring  og etabi. sig 
s. selvstændig købm and 1952.

Adr. Børsen 2, H jørring.
F irm a: Carl Johansen’s Eftf., Børsen 2, H jø r

ring.

Bach, K resten, købmand; f. 7/9 1922 i Rold, Å l
borg amt, søn af præ stegårdsforpag ter Niels 
Bach; g. 11/9 1949 m. Ellen B., f. Pedersen; udi. 
i Rold Brugsforening pr. A rden 1938-42, d er
efter bl. a. førstekom m is i Vokslev B rugsfor
ening pr. Nibe sam t frekven tere t Den danske 
Andelsskole i M iddelfart 1947-48, overtaget nu 
væ rende kolonial- og isenkram forretn ing i Ål
borg og etabi. sig s. selvstændig købm and 1949.

Adr. Fredericiagade 21, Ålborg.
F irm a: K. Bach, Fredericiagade 21, Ålborg.

Bach, Orla, købmand, skibshandler; f. 5/5 1929 
i Lyngby, Randers amt, søn af m urerm ester Ni
kolai Holger Jensen Bach; g. 14/2 1953 m. Ellen 
M argrethe B., f. Christiansen; bestået p ræ lim i- 
næreksm . fra  Ryom gård Realskole 1945, udi. h. 
købm and J. A. B randstrup, Ryomgård 1945-49 
og herunder bestået handelsm edhjælpereksm . 
fra  R yom gård Handelsskole 1947, kommis h. 
samme 1949-50 og dels i firm ae t Eriksen & W it
ting, Ø rsted sam t dels i Thorsager B rugsfor
ening 1950-53, overtaget nuvæ rende forretn ing  — 
der om fatter kolonial og skibsproviantering — i 
H adsund og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1953.

Adr. M ejerigade 9, Hadsund.
F irm a: Orla Bach, Hadsund.
Bach, Svend A rne Jensen, købm and; f. 26/4 

1916 i Auning, R anders amt, søn af gårdejer 
Søren Jensen  Bach; g. 1/4 1945 m. L aura B., f. 
H ansen; udd. i b landet landhandel i Skødstrup 
1930-34, g rundlagt nuvæ rende forretn ing  i Resdal 
pr. S kæ gkjæ r og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1945.

Adr. Resdal pr. Skæ gkjæ r.
F irm a: Svend Bach, Resdal pr. Skæ gkjæ r.

Bach, Søren S., købm and; f. 28/10 1901 i Løs
ning, Vejle amt, søn af ren tie r Hans Bach; g. 
21/3 1931 m. K aren  B., f. B lum ensaadt; udi. h. 
b roderen købm and P. Bach, Århus, selvstændig 
købm and i G renå 1927-36 og i Viby 1936-39, over
taget nuvæ rende forretn ing og etabi. sig s. selv
stændig købm and i O dder 1939; tidl. medl. af 
best. f. G renå K øbm andsforening sam t medl. af 
O dder sogneråd 1951-54, p. t. medl. af O dder m e
nighedsråd, fl. a. tillidshverv.

Adr. Skolegade 20, Odder.
Firm a: Søren Bach, Odder.

Bach-Nielsen, Aksel, købm and; f. 20/3 1919 i 
Tomm erup, Svendborg amt, søn af fab rikan t N. 
P. N ielsen; g. 3/3 1946 m. G rethe B.-N., f. An
dersen W inther; udi. h. købmand Johan Thom
sen, Odense 1933-37 og herunder bestået han- 
delsskoleeksm. fra  Odense Handelsskole 1936, 
frekven tere t Den fynske H andelsdagskole i 
Odense 1937-38, ansat i K bhvn.s A uktionshaller 
1940-41, af tjen t væ rneplig t v. L ivgarden 1941-42 
og sen. genindkaldt t. samme 1945, ansat i f ir 
m aet Louis Hansen, Kbhvn. 1942-45 og i firm aet 
»Geosan«, Kbhvn. 1946-50, etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and m. forretn ing  H vidovrevej 322, 
Kbhvn. Vby. 1950.

Adr. H vidovrevej 322, Kbhvn. Vby.
Firm a: Aksel Bach-Nielsen, Hvidovrevej 322, 

Kbhvn. Vby.

Backhaus, G regers, kontorchef; f. 16/1 1902 i 
Esbjerg, søn af grosserer A ugust Backhaus; g. 
m. Bodil B., f. Faurschou Erichsen; student 
(Frederiksborg Statsskole) 1920, cand. ju r. 1926, 
dom m erfuldm ægtig v. Kbhvn.s am ts søndre b irk  
1926-27 og am tsfuldm ægtig i Svendborg 1927-30, 
sek re tæ r i H andelsm inisteriet 1930, kontorchef s. 
1943; dekorationer: R i. — Fi.H.R.3i., F.Æ.L.4, 
I.Kr.4., N.St.O.3i. og S.N.3.

Adr. Havnegade 13, Kbhvn. K.
Institu tion: H andelsm inisteriet, Slotsholmsgade 

10, Kbhvn. K.

Baess, K laus Baard, grosserer; f. 10/11 1924 i 
Kbhvn., søn af grosserer B aard  Baess; g. 29/11
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1952 m. Else B., f. N ørgaard; bestået realeksm . 
fra  Skovshoved Skole 1941, udd. i handel en gros 
h. grosserer Ove Juel-C hristensen, K bhvn. 1941 
-45, bestået handelseksm . fra  Niels Brock’s H an
delsskole i Kbhvn. 1948 og frekven tere t Den 
danske Købmandsskole i London s. å., studie- 
og arbejdsophold i England 1948-49 og i Canada 
og U.S.A. 1949-50, d irektionssekre tæ r i A/S 
S thyr & K jæ r, Kbhvn. og sen. i firm ae t K jæ r & 
Sand, Kbhvn. 1950, p roku rist i sidstnæ vnte 1951, 
m edindehaver af virksom heden — der er g rund
lag t 1924 og om fatter m elagenturer m. hoved
agentur f. Bio Foska — s. 1953; medl. af Grosse
rer-S ocietetet m. v., medl. af K.D.Y. og af Hel
lerup  Sejlklub sam t deltager på D anm arks 
olympiske hold i London og bronzem edaillevin- 
der 1948.

Adr. Indelukket 25, Hellerup.
Firm a: K jæ r & Sand, V ester Voldgade 115, 

Kbhvn. V.

Bager, C hristian K arl Johannes, købm and; f. 
2/9 1900 i Grenå, søn af købm and Søren H enrik 
Bager; g. 17/5 1928 m. Edel B., f. M øller; bestået 
mellem skoleeksm. fra  G renå Realskole 1916, udi. 
i faderens forretn ing  i G renå 1916-20 og h e r
under bestået handelsm edhjælpereksm . fra 
G renå Handelsskole 1919, kommis h. købmand 
Vald. Thomsen, R anders 1920-23 og i faderens 
forretn ing  i G renå 1923-27, selvstændig købmand 
i R anders 1927-46, overtaget faderens forretn ing 
og etabi. sig s. selvstændig købm and i Grenå
1946.

Adr. Storegade 13, Grenå.
Firm a: S. H. Bager v. C hristian K. J. Bager, 

Grenå.

Bagger, Johannes, købm and; f. 18/6 1902 i Vel
lev, Viborg amt, søn af læ rer H. C. Bagger; g. 
1/3 1936 m. Ellen B., f. Sm ith; udi. h. købmand 
P. Christensen, Langå, derefter kommis og sen. 
disponent h. samme, overtaget nuvæ rende for
retn ing  i T yrsted og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1933.

Adr. Tyrsted.
Firm a: Johannes Bagger, Tyrsted.

Bakkestrøm , K arl Peter, købm and; f. 1/5 1909 
i Vejle, søn af tøm rer C hristian B akkestrøm ; g. 
18/9 1932 m. M aren B., f. H ansen; g rundlagt nu
væ rende forretn ing  i H erning og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1931.

Adr. Th. N ielsens Gade 48, Herning.
Firm a: K arl B akkestrøm , Th. Nielsens Gade 

48, Herning.

Balle, Christian, købm and; f. 12/5 1907 i H il- 
lerslev, Thisted amt, søn af ren tie r Thomas Bal
le; g. 7/8 1947 m. A nna M arie B., f. Johnsen; udi. 
i B rugsforeningen »Nordthy«, Thisted, overtaget 
nuvæ rende forretn ing  i S im m elkjæ r og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1947.

Adr. S im m elkjæ r pr. Sunds.
Firm a: Chr. Balle, S im m elkjæ r pr. Sunds.

Bang, A nker Einar, købm and; f. 5/6 1914 i 
S truer, søn af teg lbræ nder F ritz  E dvard  Bang;
g. 17/10 1943 m. K am m a Helene B., f. B jerre- 
gaard  Nielsen; udi. h. købm and Oscar Eigaard, 
S tru e r og h erunder bestået handelsm edhjæ lper
eksm. fra  S tru er Handelsskole, derefter fø rste
kommis h. købm and P. H. Jepsen, Hum lum  og 
sen. h. købm and F. K ristensen, V inderup sam t 
— genn. 5 å r  — inspektør f. Det gjensidige For
sikringsselskab »Danmark«, sen. rep ræ sen tan t f. 
firm ae t L. Spanggaard, S truer og f. firm ae t Th. 
E. G røndahl, Kbhvn., g rundlagt nuvæ rende for
retn ing i S tru er og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1953.

Adr. Ølbyvej 39, S truer.
F irm a: A nker Bang, Ølbyvej 39, S truer.

Bang, Johannes W erner, købm and; f. 30/3 1919 
i B ræ dstrup, Skanderborg amt, søn af gårdejer 
Johannes Lawaetz Bang; g. 10/5 1942 m. A nna B.,
f. Eriksen; udi. dels h. købm and Hans Nielsen, 
O rdestrup og dels h. købm and M artin  Sørensen, 
B ræ dstrup  1936-40 sam t frekven tere t Ju s titsråd  
M øller’s H andelsskole i Å lborg 1941, overtaget 
nuvæ rende fo rretn ing  i Skovby og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1942.

Adr. Skovby.
Firm a: Johs. W. Bang, Skovby.

Bang-Rønne, G erhard  Thomas, købm and; f. 
15/7 1884 i Kbhvn., søn af sejl-, flag- og kom pas
m ester Stig C hristian Rønne; g. 10/9 1917 m. 
A ugusta M arie B.-R., f. Stelm er; udi. h. køb
m and Otto Hee, V ordingborg 1899-1903, derefter 
kommis i H illerød, Slagelse og Kbhvn., fre 
kven tere t K øbmandsskolen i Kbhvn. 1904-05, 
overtaget nuvæ rende forretn ing  i Rønne og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1910.

Adr. Set. M ortens Gade, Rønne.
Firm a: Th. Bang-Rønne, Set. M ortens Gade, 

Rønne.

B arkhus, H enning Jørgen, købmand; f. 28/11 
1913 i Kbhvn., søn af købm and Carl V aldem ar 
B arkhus; udi. dels i faderens forretn ing  i F re 
derikssund og dels h. købm and Foght-Sørensen, 
F rederikssund  1930-35 og herunder bestået han- 
delsskoleeksm. fra  F rederikssund Handelsskole, 
kommis h. sidstnæ vnte 1935-36, overtaget køb
m and A. Skovbjerg H ansen’s fo rretn ing i H ørs
holm og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1936.

Adr. Usserød Kongevej 103, Hørsholm.
Firm a: H. J. B arkhus, Usserød Kongevej 103, 

Hørsholm.

Barnkob, Arne, købmand; f. 27/2 1915 i Ans
ager, Ribe amt, søn af g larm ester Felix  B arn
kob; g. 1/1 1938 m. Eli B., f. Quist; udi. h. køb
m and P. O. Pedersen, Varde 1930-33, forbund
te r  h. købm and N. K. K ristensen, Nykøbing M.
1935- 36 og h. købm and Chr. Petersen, R ingsted
1936- 37, etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo r
retn ing — om fattende ren  kolonial, delikatesser 
og vinhandel — i Ringsted 1947.
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A. E. Bang H. J. Barkhus H. Barslund J. I. H. M. Baun
købm and købm and købm and købm and

Adr. S jæ llandsgade 14, Ringsted.
F irm a: A. B arnkob, S jæ llandsgade 14, R ing

sted.

B arslund, H enry, købm and; f. 4/1 1925 i Sdr. 
Felding, Ringkøbing amt, søn af salgsleder 
Hans B arslund; g. 24/5 1953 m. G reta B., f. K ir- 
kegaard  M adsen; bestået præ lim inæ reksm ., udi.
h. købm and Mølbech Nielsen, H erborg og h e r
under bestået handelsm edhjæ lpereksm . fra  H er
ning Handelsskole, derefter kommis h. købm and 
Stj em holm  Petersen, Ørnhøj og sen. førstekom 
mis h. købmand1 N. C. Lund’s Enke, Ham m erum , 
overtaget nuvæ rende forretn ing  j  B arde pr. H er
ning og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1953.

Adr. Barde pr. H erning.
F irm a: H enry B arslund, B arde pr. H erning.

Basedow, Willy, d irektør; f. 4/11 1893 i Kbhvn., 
søn af købm and Carl Basedow; g. 15/9 1918 m. 
Johanne B., f. P etersen; bestået realeksm . fra  
Den tyske Realskole i Kbhvn. 1909, udd. i h an 
del i firm ae t Ferd. Fog’s Eftf., Nybrogade 24, 
Kbhvn. K. 1909-12, p rokurist i samme 1919 og i 
firm ae t C. S tau  & Co., K ronprinsessegade 14, 
Kbhvn. K. 1930, d irek tø r f. sidstnæ vnte s. 1940; 
medl. af best. f. Foreningen af danske K onser
vesfabrikan ter sam t medl. af Kbhvn.s bedøm 
m elses- og voldgiftsudvalg f. kolonialvarehande
len, medl. af Rotary.

Adr. Slotsvej 2, C harlottenlund.
F irm a: C. S tau & Co., K ronprinsessegade 14, 

K bhvn. K.

Baun, Johannes Iv a r H enrik  Madsen, køb
m and; f. 25/10 1902 i Esbjerg, søn af træ hand ler 
C hristian Hansen Baun; g. 3/3 1929 m. E sther 
B., f. Nielsen; udi. h. købm and M. B rinch F i
scher, Esbjerg, overtaget nuvæ rende kolonial- 
og delikatesseforretning i Gørding og etabi. sig 
s. selvstændig købm and 1928, udvidet samme m. 
tape t- og farvehandel 1933.

Adr. N ørregade, Gørding.
F irm a: Johs. Baun, Tapet & Farvehandel, Kolo

n ial & Delikatesse, Gørding.

Baundal, Jørgen, købm and; f. 28/8 1920 i Ram 
løse, F rederiksborg  amt, søn af gårdejer L ars 
N ielsen; g. 27/3 1948 m. G rethe B., f. M ikkelsen; 
udi. h. købm and P aarup  H ansen, L iseleje 1934- 
38 og sen. kommis h. samme t. 1939, bestået han- 
delsskoleeksm. 1939, ansat i A/S F. R. Rasm us
sen, Asnæs 1939-40, frekven te re t H andelshøj
skolen »Købmandshvile« i Rungsted 1940-41, 
kommis h. købm and M orten Andersen, Rung
sted K yst 1941-42 og h. købm and Mørch, F rede
riksvæ rk  1942-44, ansat i rigspolitiet 1944-48, 
selvstæ ndig købm and i Rødovre 1948-52, over
taget købm and frk. A ndersen’s forretn ing  i B reg
nerød  pr. Farum  og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1952.

Adr. B regnerød pr. Farum .
F irm a: B regnerød Købm andshandel, B regne

rød pr. Farum .

Bech, E jner Steensen, købm and; f. 7/4 1911 i 
Skræ m  sogn, Thisted amt, søn af gårdejer Jakob 
A ndreas Bech; g. 21/8 1938 m. K aren M arie B.,
f. Rokkedal; udi. dels h. købm and Th. N ørbjerg, 
F je rrits lev  og dels i firm aet M adsen & Marnow, 
Sdr. Kongerslev 1925-29 og herunder gennem gået 
handelsm edhjæ lperkursus v. F jerritslev  H an
delsskole 1927, derefter kommis i forskellige fo r
re tn inger bl. a. h. købm and H enry Nielsen, Dok- 
kedal pr. Mov sam t frekven te re t H andelshøj
skolen »Købmandshvile« i Rungsted 1931-32, 
selvstæ ndig købm and i V ejgård 1934-38, over
taget nuvæ rende forretn ing  — der om fatter ko
lonial, m ateria l og sygeplejeartik ler — og etabi. 
sig s. selvstændig købm and i Å lborg 1938.

Adr. K astetvej 58, Ålborg.
Firm a: E jner Bech, K astetvej 58, Ålborg.

Bech, Ernst, købm and; f. 23/1 1907 i K lem 
m ensker, Bornholm, søn af uddeler Georg Bech;
g. 15/11 1931 m. G erda B., f. M unch; udi. i Å rs
balle B rugsforening 1923-27, af tjen t væ rneplig t 
v. L ivgarden 1927-28, derefter frekven tere t Ud
delerskolen i Støvring, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. fo rretn ing  i Rønne 1931; medl. af 
best. f. Rønne K øbm andsforening s. 1936.
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J. Baundal E. S. Bech
købm and købm and

E. Bech J. Aa. Bech
købm and købm and

Adr. Haslevej 4, Rønne.
F irm a: E. Bech, Haslevej 4, Rønne.

Bech, Holger, købm and; f. 4/1 1916 i M ejrup 
sogn, Ringkøbing amt, søn af gårdejer C hristian 
L auritsen  M ajgaard Bech; g. 5/3 1949 m. Magda 
B., f. Jakobsen; udi. h. købm and A rth u r L aur
sen, M ejrup pr. Holstebro, derefter — genn. 6 
å r — førstekom m is i V inderup Brugsforening, 
overtaget nuvæ rende fo rretn ing  i Holstebro og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1942.

Adr. Set. Jørgens Gade 7, Holstebro.
Firm a: H olger Bech, Set. Jørgens Gade 7, Hol

stebro.

Bech, Jens Aage, købm and; f. 13/8 1913 i Kol
ding, søn af chauffør M. Bech; g. 22/12 1944 m. 
K aren  B., f. Olsen; udd. i kolonial h. købm and 
A lbert Hansen, Kolding 1928-32, frekven tere t 
Kolding Købmandsskole 1933-34, kommis h. køb
m and C. Wendt, Kolding 1934-35 og ansat i fo r
skellige kbhvn.ske fo rretn inger — bl. a. i Koch’s 
K oloniallager sam t h. købm and E. Munch, Ho
strups Have — 1935-54, g rundlagt den første selv
betjeningsforretn ing i Kolding og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1954.

Adr. A gtrupvej 135, Kolding.
Firm a: Bech’s Selvbetjening, A gtrupvej 135, 

Kolding.

Bech, Laura, købm and; f. 9/10 1889 i Kbhvn., 
d a tte r af typograf P e te r H ansen; g. 1910 m. 
brandm and Chr. Nielsen (død 1913), g. 1915 m. 
købm and H enry Charles Bech (død 1943); m ed
arbejder i æ gtefæ llens købm andsforretning i 
Kbhvn. s. 1915, overtaget samme — der om fat
te r kolonial, vine, delikatesser og tobak m. v. 
— og etabi. sig s. selvstændig købm and 1943.

Adr. Geislersgade 30, Kbhvn. S.
Firm a: L. Bech, Købmand, H olmbladsgade 25, 

Kbhvn. S.

Beck, Jens, købm and; f. 20/5 1922 i Nr. K on
gerslev, Ålborg amt, søn af købm and J. P. Beck; 
g. 10/4 1948 m. Inge B., f. K jæ hr; udd. i kolo-

niai, korn og foderstoffer i faderens forretn ing  i 
Nr. K ongerslev 1936-39, frekven tere t Justitsråd  
M øller’s H andelshøjskole i Ålborg 1939-40, kom 
mis h. købm and Washuus, Hadsund 1940-41 og h. 
isenkræ m m er Larsen, H adsund 1941-43, derefter 
disponent i faderens forretn ing  i Nr. K ongers
lev, m edindehaver af samme 1946-54, overtaget 
forretn ingen — der om fatter kolonial, isenkram , 
bygningsm aterialer, kunstgødning, korn  og fo
derstoffer sam t bræ ndsel — f. egen regning og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1954.

Adr. Nr. K ongerslev pr. Sdr. Kongerslev.
Firm a: J. P. Beck, Nr. K ongerslev pr. Sdr. 

Kongerslev.

Beck, Jens Axel, købm and; f. 13/3 1909 i Ny
borg, søn af regnskabsfører Axel C hristian 
Beck; g. 8/11 1936 m. Ellen M argrethe B., f. Loh- 
m ann; bestået realeksm . fra  Nyborg Realskole 
1925, udi. h. købm and H. Chr. Jensen, Nyborg 
1925-29, kommis h. grosserer Aug. Rasmussen, 
Nyborg 1929-30 og i Nyborg H usholdningsforening 
1931-38, a ftjen t væ rneplig t v. L ivgarden 1930-31, 
overtaget fo rretn ing  i Vanløse og etabi. sig s. selv
stæ ndig købm and 1938, afhæ ndet samme og over
taget købm and C. Langhoff’s forretn ing  i Nyborg 
1948.

Adr. Ø ster Voldgade 93, Nyborg.
F irm a: Jens Beck, N ørregade 36, Nyborg.

Beck, Jens Clausen, købm and; f. 13/6 1917 i 
Skæ rbæ k, Tønder amt, søn af landm and Jens 
Clausen Beck; g. 4/6 1946 m. Anna C hristine C. 
B., f. Jessen; udd. i b landet landhandel h. køb
m and P. A. Jacobsen, H ellevad 1932-36, kom 
mis h. samme 1936-38, h. købm and Niels Lausten, 
Broballe, Als 1940-41, og h. skibshandler H. P. 
Hansen, Egernsund 1941-46, forpag ter af køb
m and Johan Jørgensen’s forretn ing  i K væ rs 1946 
-53, overtaget samme — der om fatter kolonial og 
b landet handel sam t korn og foderstoffer — og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1953; komm u
nalrevisor i K væ rs s. 1951.

Adr. K værs pr. Tørsbøl.
Firm a: J. C lausen Beck, K væ rs pr. Tørsbøl.
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L. Bech J. Beck
købm and købm and

J. C. Beck M. Beck
købm and købm and

Beck, Knud, købm and; f. 19/10 1907 i Bagsværd, 
K bhvn.s amt, søn af tøm rerm ester Chr. N. Beck; 
g. 2/9 1934 m. K irsten  Sofie B., f. Yde A ndersen; 
bestået realeksm . fra  Bagsvæ rd Kostskole 1924, 
udi. h. købm and Hans Petersen , H. C. Ørsteds 
Vej, Kbhvn. V. 1924-27, kommis h. købm and Axel 
E. Friis, Fredensgade, Kbhvn. N. 1927-29 og h. 
købm and Georg Lendorf, Sølvtorvet, K bhvn. K. 
1929-30, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. 
fo rre tn ing  — om fattende kolonial og b landet 
handel sam t g rovvarer — i B agsvæ rd 1930; fo r- 
md. f. Bagsvæ rd og Omegns H andelsforening s. 
1944 og medl. af best. f. C entral-O rganisationen 
af K øbm andsforeninger øst f. S torebæ lt s. 1951, 
till. formd. for C entralorganisationen f. E r
hvervsdrivende i G ladsakse Kom m une; formd. f. 
Fæ llesrådet af U ngdom sforeninger i Gladsakse 
Kommune sam t medl. af G ladsakse komm unes 
ungdom sudvalg og -næ vn, divisionschef f. 
K .F.U.M .spejderne i Bagsværd, fl. a. tillids
hverv.

Adr. Bagsværd Hovedgade 295, Bagsværd.
F irm a: Knud Beck, Bagsvæ rd Hovedgade 295,
Bagsværd.

Beck, M arius A lfred, købm and; f. 3/3 1904 i 
Bram m inge, Ribe amt, søn af gårdejer Niels 
Bennedsen Beck; g. 4/4 1931 m. Asta M arie B.,
f. Thomasen; udi. h. købm and Joachim  Hansen, 
Bram m inge, overtaget nuvæ rende forretn ing  i 
Ikast og etabi. sig s. selvstændig købm and 1940.

Adr. Bredgade 27, Ikast.
F irm a: M arius Beck, Kolonial-, Tapet- & F ar

vehandel, Ikast.

Beck, M artin, købmand; f. 6/12 1900 i D ej- 
bjerg, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Jesper 
Nielsen Beck; g. 5/5 1935 m. K atherine B., f. Bæk- 
gaard; udi. h. købm and Thomassen, Lønborg pr. 
Tarm  1934 og sen. kommis h. samme t. 1935, 
overtaget nuvæ rende forretn ing — der om fatter 
kolonial og tobak — i T istrup og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1935; medl. af T istrup m e
nighedsråd.

Adr. Tistrup.

F irm a: M artin Beck, K olonial & Tobak, Ti
strup.

Beck, Ole, købm and; f. 3/4 1919 i Svendborg, 
søn af købm and Rasmus Beck; g. 24/4 1943 m. 
G rete B., f. A ndersen; student fra  Svendborg 
Statsgym nasium  1937, udd. i kolonial en gros 
firm aet Sofus Nielsen, Svendborg 1937-41, der
efter forretn ingsfører f. m oderen i faderens fo r
retn ing i Svendborg, overtaget samme og etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and 1951; medl. af best, 
f. Svendborg og Omegns K øbm andsforening.

Adr. Vestergade 47, Svendborg.
Firm a: Ole Beck, Vestergade 47, Svendborg.

Becker, G. W., købm and; f. 3/5 1919 i Kbhvn., 
søn af fo rpag ter F. Becker; g. 16/10 1945 m. K ir
sten B., f. Skjoldager Jensen; udg. fra  G lostrup 
Realskole 1935, udi. h. købm and Vald. Svend
sen, Roskilde 1936-39 og herunder bestået han- 
delsskoleeksm. fra  Roskilde H andelsskole 1938, 
efter a t have af tjen t væ rneplig t kommis h. køb
m and Lotz, P ræ stø  1941-45, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. forretn ing  H vidovrevej 275, 
Kbhvn. Vby. 1945.

Adr. Brostykkevej 73, Kbhvn. Vby.
F irm a: G. W. Becker, H vidovrevej 275, Kbhvn. 

Vby.

Becker, Georg Christian, depotindehaver; f. 
11/1 1896 i Kbhvn., søn af b ryggeriarbejder C hri
stian  Adolf Becker; g. 2/10 1928 m. A lvilda M arie 
B., f. H ansen; ansat v. A/S Galle & Jessen’s filial 
i F rihavnen  1910-14, derefter m edhjæ lper v. A/S 
Tuborgs B ryggerier og sen. v irke t s. salgskusk 
m. oprettelsen af et depot i O rdrup f. øje, over
taget det nyoprettede Tuborg-D epot f. Gentofte, 
O rdrup og K lam penborg og etabi. sig s. selv
stændig depotindehaver 1942.

Adr. E jgårdsvej 6, C harlottenlund.
F irm a: Tuborg’s Depot, E jgårdsvej 6, C harlot- 

tenlund.

Beier, H arry, købm and; f. 4/1 1905 i Roager, 
Tønder amt, søn af gårdejer A nders Thomsen 
Beier; g. 17/7 1934 m. K aroline B., f. Larsen;
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O. Beck H. Beier
købm and købm and

A. C. Beith N. Bejer
købm and købm and

udi. i Spandet B rugsforening pr. A m um  1920-24, 
førstekom m is h. købm and I. H. C hristoffersen, 
Ribe 1924-31, overtaget sammes forretn ing  — der 
foruden kolonial till. om fatter indleveringssted 
f. postpakker — og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1931.

Adr. V aldem ar Sejrs Alle 1, Ribe.
Firm a: H arry  Beier, K olonialforretning, Val

dem ar Sejrs Alle 1, Ribe.

Beier-Holgersen, Elith, reklam echef; f. 21/7 
1913 i Kbhvn., søn af postbud Aage B eier-H ol
gersen; g. 7/11 1936 m. Inger B.-H., f. A lbjerg; 
bestået realeksm . fra  0 . Farim agsgades Skole i 
Kbhvn. 1929, derefter udd. s. reklam etegner, an
sat v. Kbhvn.s A nnoncebureau 1933-35 og teg
ner v. »Nationaltidende« 1935, propagandaleder 
f. Sygekassen »Fremtiden« og f. De danske Sy
gekasser 1935-53, derefter reklam echef f. A/S 
B ryggeriet »Stjernen«, Kbhvn., sideløbende re 
klam ekonsulent f. S kræ dderfaget i D anm ark 
1933-45; fo rfa tte r t. rek lam eartik ler i fagblade 
og tid ssk rifter sam t t. »F jorten Fabler« (1954).

Adr. H yltebjerg Alle 66, Vanløse.
Firm a: A/S B ryggeriet »Stjernen«, Dr. Olgas 

Vej 61, Kbhvn. F.

Beith, A rne Christensen, købm and; f. 21/10 
1921 i Ugilt, H jørring  amt, søn af gårdejer Jo 
han C hristensen Beith; g. 3/10 1948 m. R uth C. 
B., f. Søndergaard Nielsen; udi. h. købm and J. 
Dybro Jørgensen, Sindal 1938-42, kommis h. køb
m and M ølgaard, H ollensted 1942-43, frekven tere t 
Ju s titsråd  M øller’s H andelshøjskole i Ålborg 
1943-44, kommis h. købm and Leo Weiss Laursen, 
H jørring  1944-45, etabi. sig s. selvstændig køb
m and m. fo rretn ing  — om fattende kolonial, deli
katesser og v inhandel — i H jørring  1945; medl. 
af best. f. H jørring  K olonialhandlerforening 
1951-55.

Adr. D anm arksgade 36, H jørring.
F irm a: A rne Christensen Beith, D anm arks

gade 36, H jørring.

Be jer, Niels, købm and; f. 26/3 1916 i Folding 
sogn, Ribe amt, søn af sm edem ester Peder A n

dersen B ejer; g. 9/7 1939 m. A strid  B., f. Søren
sen; udi. h. købm and N. F. Berthelsen, Askov pr. 
Vejen, derefter førstekom m is h. købm and Iv e r
sen, Fåborg og sen. h. købm and K. Ingvard  
Nielsen, V arde sam t rep ræ sen tan t f. E sbjerg 
Svineslagteri, i firm ae t Ludvig Sørensen, Es
b jerg  og i firm ae t A. E. Springborg, Alborg, 
overtaget nuvæ rende fo rre tn ing  i S truer og etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and 1948; medl. af best. f. 
K olonialhandlerforeningen f. S truer og Omegn 
sam t f. S truer H andelsstandsforening.

Adr. Enggade 18, S truer.
F irm a: Niels Bejer, T. W. Jensen’s Sønner’s 

Eftf., K olonial & Delikatesse, Østergade 14, 
S truer.

B ejerholm , Emil, købm and; f. 23/12 1891 i 
Ugerløse, Holbæk amt, søn af boelsm and Hans 
B ejerholm ; udi. h. købm and P. A ndersen, M er- 
løse 1907-12, fo rre tte t tjeneste i hæ ren  1913-16, 
kommis h. købm and Joh. Jensen, Stenlille 1916 
-18, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. fo rre t
ning — om fattende kolonial, isenkram , korn  og 
foderstoffer sam t bygningsm aterialer og b ræ nd
sel — i Ugerløse 1918; genn. en årræ kke medl. 
af best. f. M idtsjæ llands Landkøbm andsforening.

Adr. Ugerløse.
F irm a: Emil Bejerholm , Ugerløse.

B ejlegaard, Jørgen, købm and; f. 30/11 1907 i 
Ålborg, søn af tøm rerm ester Jens Jensen; g. 5/2' 
1933 m. Inger B., f. Sørensen; bestået m ellem - 
skoleeksm. i Å lborg 1921, udi. h. købm and M a
rius Skjøt, Å lborg 1923-27 og herunder bestået 
handelsm edhjæ lpereksm . fra  Ålborg H andels
skole, førstekom m is h. købm and Adolph P e te r
sen, Esbjerg 1929-38, overtaget nuvæ rende fo r
retn ing — der om fatter kaffe og delikatesser og 
iøvrig t er byens ældste kaffehandel — i Esbjerg 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1938; medl. 
af best. f. E sbjerg  H andelsforening af 1898 1946 
-54, sek re tæ r og kasserer i Esbjerg H andels
standsf orening’s h jæ lpekasse s. 1949.

Adr. Kongensgade 86, Esbjerg.
F irm a: B ejlegaard’s Kaffe, Kongensgade 82, 

Esbjerg.
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E. Bendtsen 
handelshøj skoleforstander

P. M . Bentzon 
købm and

E. Bejerholm
købm and

T. M. Bendixen
disponent

Belling, Knud, købm and; f. 2/3 1918 i Idestrup, 
M aribo amt, søn af hønseriejer Jørgen  P eitersen;
g. 29/3 1945 m. R uth B., f. Rasm ussen; udi. i 
Stubbekøbing B rugsforening 1933-36, derefter 
kommis bl. a. i Landsled og Nykøbing F. sam t 
frekven tere t Den in ternationale Højskole i H el
singør 1943-44, overtaget nuvæ rende forretn ing  
— der om fatter kolonial, delikatesser, v inhan
del, isenkram , glas og porcelæn, korn og foder
stoffer, m anufaktur, sølvvarer, bræ ndsel og ben
zin — i Eget pr. K arleby og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1946.

Adr. Eget pr. K arleby.
F irm a: K nud Belling, Eget pr. K arleby.

Bendixen, Thomas Møller, disponent; f. 6/5 
1911 i T jæ reborg, Ribe amt, søn af landpostbud 
Thomas Laurids Bendixen; g. 27/6 1943 m. G erda
M. B., f. G rønlund Jensen; udi. h. købm and 
Hans O. Pedersen, Ribe 1926-30 og herunder be
ståe t handelsm edhjælpereksm . fra  Ribe H an
delsskole 1929, førstekom m is h. købm and Frands
N. Frandsen, T jæ reborg 1930-39 og bestyrer af 
fru  Th. Fuglsang’s kolonialforretning, Lydum 
Mølle pr. T istrup 1939-42, disponent h. købm and 
G rønlund Jensen, Lydum  pr. T istrup s. 1942; 
kom m unalrevisor i Nr. Nebel komm une s. 1951.

Adr. Lydum pr. T istrup.
Firm a: G rønlund Jensen, Lydum  pr. Tistrup.

Bendtsen, Eiler, handelshøjskoleforstander; f. 
21/7 1892 i Kbhvn., søn af grosserer Anders Ole 
Bendtsen; g. m. M arie C athrine B., f. Efsen; 
m agisterkonferens (engelsk) fra  Kbhvn.s U niver
site t 1919, ad junk t v. Købmandsskolen i Kbhvn. 
1922, lektor v. H andelshøjskolen i Kbhvn. 1932 
og v. Niels B rock’s H andelsskole i Kbhvn. 1934, 
fo rstander f. Den jydske H andelshøjskole i Å r
hus s. 1938 og f. H andelshøjskolen i Å rhus s. 
1939; medl. af handelsskolernes eksam enskom 
mission.

Adr. Tietgens Plads 2, Århus.
Institu tion: Den jydske H andelshøjskole, Å r

hus.

Bendtzen, John Wiggo, købm and; f. 7/1 1904 i 
Kbhvn., søn af sm edem ester S. P. Bendtzen; g. 
21/9 1935 m. M argrethe B., f. Nielsen; udi. h. 
købm and Jul. Laybourn, Colbjørnsensgade 28, 
K bhvn V. 1918-22 og herunder bestået handels
m edhjæ lpereksm . fra  K øbmandsskolen 1921, 
kommis h. samme 1922-23, h. købmand Thyge 
K jæ r, A m agerbrogade 16, Kbhvn. S. 1923-25 og
h. købm and Goosmann, H ulgårdsvej 5, Kbhvn. 
F. 1925-26, bestyrer af forretn ingen K irsteins- 
gade 2, Kbhvn. 0 . 1926-27, studie- og arbejdsop
hold i Canada 1927-32 — herfra  h jem taget Yo- 
Yo’en og sat samme i fabrikation  i D anm ark, 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. forretn ing  
G odthåbsvej 225, Kbhvn. F. 1934, afhæ ndet sam 
me og grundlagt nuvæ rende forretn ing i egen 
ejendom  Jyllingevej 225, Vanløse 1938, ombyg
get og m oderniseret forretn ingen t. en gennem - 
rationalisere t selvbetjeningsbutik  1953.

Adr. Jyllingevej 225, Vanløse.
F irm a: John Bendtzen, Jyllingevej 225, V an

løse.

Bennedsen, Thorvald Alfred, købmand; f. 21/12 
1895 i Lunde, Ribe amt, søn af købm and Theo
dor C hristian Bennedsen; udi. i faderens fo rre t
ning i Lunde, overtaget samme — der om fatter 
kolonial og isenkram  — og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1929.

Adr. Lunde St.
Firm a: Thorvald Bennedsen, Lunde St.

Bennetsen, Niels Nissen, købm and; f. 12/3 1911 
i N ustrup, H aderslev amt, søn af hotelejer Jø r
gen Nissen Bennetsen; g. 8/12 1935 m. T hyra B.,
f. Paaske; overtaget nuvæ rende kolonial- og 
isenkram forretn ing i Ribe og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1948.

Adr. Trøjelsvej, Ribe.
Firm a: Niels Bennetsen, T røjelsvej, Ribe.

Bentzon, P eter Marius, købm and; f. 13/8 1905 
i Agri, R anders amt, søn af købm and P e te r 
Simon Bentzon; g. 2/6 1929 m. Ane B., f. Søren
sen; udi. h. købm and Rs. H vidkjæ r, D ejret 1919 
-23, derefter kommis h. købm ændene Boysen,
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E. Berg
direktør

M. Berg
købm and

S. F. Bernam
købm and

Aa. C. Bernhardt
købm and

Ry omgård, Rs. H vidkjæ r, Dej ret, A. Fast, H vors
lev og Leth, V. Velling, etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and m. fo rretn ing  i Åbyhøj 1929, op
taget sønnen — F rank  Bentzon — s. m edarbej
der i fo rretn ingen; formd. f. Åbyhøj H andels
standsforening s. 1949 sam t stifte r af og medl. af 
best. f. sam mes hundredm andsforening, formd. 
f. »Julens Glæde« i Åbyhøj og medl. af Sera- 
fions-O rdenen.

Ådr. S ilkeborgvej 259, Åbyhøj.
F irm a: P. Bentzon, Købmand, Silkeborgvej 255, 

Åbyhøj.

Berg, Edvard, d irektør; f. 15/12 1909 i F rede
rikshavn, søn af arbejdsm and Otto Emil Berg; 
udd. h. konsul C hristian Cloos, F rederikshavn  
1926-32, derefter sek re tæ r og kasserer i Den jyd- 
ske H andelsstands C entralforening m. bopæl i 
R anders 1932-35, i Å benrå 1935-37, i R anders 1937- 
42 og i Å rhus s. 1942, sek re tæ r i Å rhus H andels
standsforening s. 1942 og till. kasserer f. samme 
s. 1952, kasserer f. Å rhus H andelsstandsforening’s 
Handelsskole s. 1947, d irek tø r f. A/S H andels
standens Hus, Å rhus s. 1945 og leder af P rovins- 
handelskam m eret’s Jy llands afd. i Å rhus s. 1948; 
formd. f. L andsorganisationen »Red Barnet«s Å r
hus afd. og f. sammes børnegård  »Vesterbo«, 
medl. af L andsorganisationen »Red Barnet«s a r
bejdsudvalg sam t af best. f. W illiam S. K nud
sen’s Optagelseshjem  i Rebild, formd. f. Dansk 
S tenografisk Forening og næstform d. i Alliance 
F rançaise i Århus.

Ådr. K lin tegården K., Århus.
O rganisation: Å rhus H andelstandsforening, Ny 

Banegårdsgade 45, Århus.

Berg, Mogens, købm and; f. 12/8 1904 på Frdbg., 
søn af sta tionsforstander Georg Berg; g. 19/7 1934 
m. Ellen B., f. Pedersen; bestået realeksm . fra  
Helsingør Realskole 1920, udi. h. købm and Wil- 
lum sen’s Eftf., Helsingør 1920-24, kommis h. køb
m and Vald. Erslev, H illerød 1924-26 og rep ræ 
sen tan t h. købm and Wilh. Smith, N æstved 
1926-41, overtaget købm and Thunbo’s fo rretn ing 
— om fattende kolonial, isenkram , køkkenudstyr,

støbegods, korn og foderstoffer, kunstgødning, 
bræ ndsel og benzin — i Sandved og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1941.

Ådr. Sandved.
F irm a: Sandved K øbm andsgård, Sandved.

Berg, Svend Aage, købm and; f. 9/6 1916 i 
Kbhvn., søn af m øbelhandler Johannes P eter 
Berg; g. 1938 m. Jy tte  B., f. Koch; overtaget 
svigerfaderen købm and Louis Koch’s forretn ing 
M osebakken 13, Kbhvn. NV. og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1947; medl. af U tterslev 
m enighedsråd.

Ådr. M osebakken 13, K bhvn. NV.
Firm a: Louis Koch’s Eftf. v. Sv. Aa. Berg, 

M osebakken 13, Kbhvn. NV.

Bernam , Svend Falkenberg, købmand; f. 2/5 
1914 i Vemb, Ringkøbing amt, søn af stationsfor
stander Jens P e te r H ansen; g. 7/12 1941 m. Esther 
B., f. Jørgensen; bestået præ lim inæ reksm . 1930, 
udd. i handel i H olstebro 1930-34 og herunder 
bestået handelsskoleeksm . 1933, kommis i fo r
skellige forre tn inger 1934-51, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. fo rretn ing  — om fattende 
kolonial, delikatesser og vinhandel — i Odense 
1951.

Ådr. Abigaelsvej 15, Odense.
Firm a: Svend F. Bernam , Abigaelsvej 15, 

Odense.

B ernhardt, Aage Carl, købmand; f. 4/2 1903 i 
Kbhvn., søn af v ik tualiehandler R obert B ern
hard t; g. 19/5 1921 m. R igm or Anny B., f. Sø
rensen; udi. i handel h. købm and Frøding, 
S trandvejen  171, H ellerup 1917-21, kommis h. 
samme 1921-22 og h. købm and Holger K rüger, 
V esterbrogade 196, Kbhvn. V. 1922-24, derefter 
bestyrer i H øjbro Kolonial, H øjbro Plads 17, 
Kbhvn. K., overtaget samme — der om fatter 
kolonial, vine og tobakker m. delikatesser s. 
specialartikel — og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1951.

Ådr. H enrik Ibsens Vej 4, Kbhvn. V.
F irm a: H øjbro Kolonial v. Aage C. B ernhardt, 

H øjbro Plads 17, Kbhvn. K.
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B. Bernth-Petersen
købm and

A. R. Bertelsen
købm and

B. Bertelsen
købm and

H. A. Bertelsen
købm and

B ernth-P etersen , B., købm and; f. 16/6 1917 i 
Fårevejle, H olbæk amt, søn af gårdejer Carl P e
tersen; g. 12/11 1944 m. G erda B.-P., f. Hansen; 
bestået mellemskoleeksm. fra  Asnæs Realskole 
1931, udd. i handel i firm ae t Høyer & R asm us
sen, Hørve 1931-35 og herunder bestået handels
skoleeksm. fra  Asnæs H andelsskole, derefter 
kommis i provinsen og sen. disponent h. køb
m and Jørgen A ndersen, Måløv 1943-47, i kom 
pagni m. svogeren H erm ann Sørensen drevet fa
brikationsvirksom hed i Kbhvn. 1947-49, i in te r
essentskab overtaget købm and A. B raasch’s Eftf.s 
købm andsvirksom hed i G entofte og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1949, eneindehaver af sam 
me — der er en udpræ get købm andsvirksom hed 
m. finere kolonial og vine s. speciale — siden 
in terressen tskabets opløsning 1952.

Adr. D alstrøget 179, Gentofte.
F irm a: A. B raasch’s Eftf. v. B ernth-P etersen , 

G entoftegade 54, Gentofte.

B ertelsen, A gner Rye, købm and; f. 19/1 1907 i 
GI. Rye, Skanderborg amt, søn af sm edem ester 
Niels P e te r B ertelsen; g. 4/11 1934 m. G urli B., f. 
Thomsen; udi. i V estbirk B rugsforening 1922-26, 
derefter kommis i forskellige brugsforeninger, 
overtaget forretn ing  i Vejle og etabi. sig s. selv
stæ ndig købm and 1934, fly tte t forretn ingen t. nu 
væ rende moderne lokaler i Vejle 1950.

Adr. Valløesgade 34, Vejle.
F irm a: A. Rye Bertelsen, Rødkildevej, Vejle.

B ertelsen, B ertel, købmand; f. 7/10 1879 i Ans
ager, Ribe am t, søn af gårdejer Niels Peder 
B ertelsen; g. m. Ane K ristine B., f. C hristen
sen; udi. h. købm and H. P. Bertelsen, Hodde pr. 
V arde 1901-04, kommis i forskellige fo rre tn in 
ger 1904-13, etabi. sig s. selvstændig købm and 
m. fo rretn ing i Horne 1913, afhæ ndet samme og 
overtaget nuvæ rende forretn ing i Oksbøl 1922; 
genn. en årræ kke medl. af best. f. Syd- og Vest- 
jydsk H andelsforening f. Landkøbm ænd.

Adr. Oksbøl.
Firm a: B. Bertelsen, Kolonial & Isenkram , 

Oksbøl.

Bertelsen, Carl Christian Salholt, købm and; f. 
21/8 1914 i Sunds, Ringkøbing amt, søn af køb
m and Salholt B ertelsen; g. 12/7 1938 m. M arie B.,
f. C lausen; udi. dels i faderens forretn ing  i S til
ling og dels i firm ae t Oscar B ruun, Skanderborg 
1928-32, derefter kommis i faderens forretn ing  i 
Stilling og sen. i firm ae t N ørregaard  &, Clausen, 
Å rhus 1934-37, selvstæ ndig købm and i Å rhus 
1937-51, overtaget faderens forretn ing  og etabi. 
sig s. selvstændig købm and i Stilling 1951; medl. 
af best. f. Stilling H åndvæ rker- og B orgerfor
ening og f. S tilling Idræ tsforening.

Adr. Stilling.
F irm a: Carl C. Bertelsen, Stilling.

B ertelsen, G unnar, købm and; f. 11/6 1919 i Thi
sted, søn af tøm rer C hristian B ertelsen; g. 4/12 
1943 m. Elly B., f. Høj M adsen; udi. h. købm and 
J. N. Jensen, Thisted 1933-37 og herunder be
ståe t handelsskoleeksm . fra  Thisted H andels
skole 1936, kommis h. købm and N. Lauridsen, 
S tudsgård  1937-38, h. købm and N. G. Lund, H am 
m erum  1938-39 og h. købm and Em anuel Nielsen, 
Sinding 1939-40, frekven tere t Den in ternationale 
Højskole i H elsingør 1940-42, ansat i træ lastb ran 
chen 1942-46, fæ ngselsbetjent 1946-48, inspektør 
v. H illerød Stadion 1948-52, overtaget købm and 
Børge Jensen’s fo rretn ing  — om fattende kolonial 
og b landet handel sam t m anufak tu r og isen
kram  — i H illerød og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1952.

Adr. F rederiksvæ rkgade 85, Hillerød.
F irm a: G unnar Bertelsen, F rederiksvæ rkgade 

85, H illerød.
B ertelsen, Hans, købm and; f. 4/2 1919 i H ejs

ager, H aderslev amt.
Adr. Vej lands Alle 97, Kbhvn. S.
F irm a: Hans B ertelsen, Prinsessegade 55, 

Kbhvn. K.
B ertelsen, Hans Christian, købm and; f. 13/9 

1915 i Thorning, Viborg amt, søn af gårdejer 
B ertel B ertelsen; g. 15/12 1940 m. Anna C athrine 
B., f. Jensen; bestået mellem skoleeksm. fra  
K jellerup  Mellem- og Realskole 1930, udi. i F re- 
deriksdal Brugsforening pr. K jellerup 1933-36,
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S. Bertelsen
købm and

T. Bertelsen
købm and

V. Bertelsen
købm and

Aa. Berthelsen
købm and

kommis i Tåning B rugsforening pr. Skander
borg 1936-37, v ikar i F.D.B. 1937-39 og første
kommis i F rederiksdal Brugsforening pr. K jel- 
lerup  1939-40, overtaget nuvæ rende forretn ing  — 
der om fatter kolonial og isenkram  — i Randers 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1940.

Adr. H adsundvej 36, Randers.
F irm a: H. C. Bertelsen, H adsundvej 36, R an

ders.

B ertelsen, H arald  A lbert, købm and; f. 4/1 1917 
i B lanke, Odense amt, søn af en trep renør Peder 
Antonius B ertelsen; g. 22/12 1942 m. M arie K ir
stine B., f. Jensen; etabi. sig s. selvstændig køb
m and m. fo rretn ing  — om fattende kolonial, isen
kram , m anufaktur, trikotage og bræ ndsel — i 
V ittinge pr. Nr. Broby 1945, ombygget fo rre tn in 
gen 1948 sam t udvidet og m oderniseret samme t. 
selvbetjening 1954.

Adr. V ittinge pr. Nr. Broby.
Firm a: A. Bertelsen, V ittinge pr. Nr. Broby.

Bertelsen, Johannes Polycarp, købm and1; f. 7/9 
1892 i Esbjerg, søn af skom agerm ester Anthon 
B erthelsen; g. 10/10 1923 m. Sine B., f. F rede
riksen; udd. s. kok og sen. sejle t s. kok og hov
m ester i R ederiet C. K. Hansen, Kbhvn. 1910-27, 
overtaget nuvæ rende forretn ing  — der om fatter 
kolonial, v in  og delikatesse sam t tape t- og fa r
vehandel — i Sædding pr. Esbjerg og etabi. sig 
s. selvstændig købm and 1927.

Adr. S trandvejen  79, Sædding pr. Esbjerg.
Firm a: S trandbakkens K olonialhandel, S trand

vejen  79, Sædding pr. Esbjerg.

Bertelsen, Sigurd, købm and; f. 19/3 1926 i Giv
skud, Vejle amt, søn af banearbejder Je n s 'P e te r  
B ertelsen; g. 26/12 1949 m. Elly M artha B., f. 
Langenberg; udd. i kolonialbranchen h. købm and 
C arl A ndersen, Give 1941-44, kommis h. samme 
1944-45, h. købm and Fr. Tingleff, Sønderborg 
1946-47 og i Oksbøl Brugsforening 1948-50, grund
lag t nuvæ rende kolonial- og delikatesseforret
ning i ny t kv a rte r i Sønderborg og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1950.

Adr. Sdr. Landevej 44, Sønderborg.
F irm a: S igurd  B ertelsen, Sdr. Landevej 44. 

Sønderborg.

B ertelsen, Tage, købm and; f. 18/5 1931 i F rede
ricia, søn af købm and Mogens B ertelsen; g. 24/7 
1954 m. Aase B., f. M ouritsen; udi. h. købm and 
Chr. Johansen, Fredericia, overtaget sammes 
forretn ing  og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1954.

Adr. Norgesgade 42, F redericia.
Firm a: Tage Bertelsen, Norgesgade 32, F rede

ricia.

B ertelsen, Theodor, købm and; f. 9/12 1894 i 
H jerm , Ringkøbing amt, søn af købm and Peder 
B ertelsen; g. 30/10 1926 m. Helga B., f. Nielsen; 
udi. i faderens forretn ing  i H jerm  og sen. fre 
kven tere t H andelshøjskolen »Købmandshvile« i 
Rungsted, derefter kommis h. købm and B. K nud
sen, Roslev og sen. disponent i faderens fo rre t
ning i H jerm  t. 1926, overtaget samme — der om
fa tte r  kolonial, isenkram  og bræ ndsel — og etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and 1926.

Adr. Hjerm .
Firm a: Th. Bertelsen, Kolonial & Isenkram , 

H jerm .

B ertelsen, Valdemar, købm and; f. 9/10 1884 i 
Ølsted sogn, Vejle amt, søn af m ølleejer Johan 
B ertelsen; g. 27/10 1916 m. G udrun B., f. Chri
stiansen; udi. h. købm and Niels F rederiksen, 
Horsens 1898-1902, derefter kommis bl. a. h. køb
m and H alvor H erm ansen og i kolonial en gros 
firm ae t F rederik  Gronem ann, Randers, overtaget 
kolonialforretning i Horsens og etabi. sig s. selv
stæ ndig købm and 1909, afhæ ndet sam me 1918 
m en — efter at have v æ re t m edindehaver af 
kolonial en gros firm aet F rederik  Gronemann, 
R anders 1918-23 — påny overtaget forretn ingen 
1923; medl. af Horsens byråd  1943-54, viceborg
m ester 1950-54.

Adr. H ospitalsgade 6, Horsens.
Firm a: Vald. Bertelsen, Hospitalsgade 6, H or

sens.
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K. J. W. Berthelsen J. M. Bille
købm and købm and

E. Billesbølle R. P. Binderup
forretningsfører kæ m ner

B erthelsen, Aage, købm and; f. 26/3 1914 i 
Kbhvn, søn af civilingeniør H olger B erthelsen;
g. 29/3 1942 m. G rethe B., f. Rahbek; udi. h. køb
m and F rederik  Reim ers, Nivå 1930-33, frekven te
re t Niels Brock’s H andelsskole i K bhvn. 1933-35 m. 
afgangseksm. fra  samme 1935, dere fte r beskæ fti
get v. kontorvirksom hed bl. a. i A/S P. W ilier & 
Co., Rødby t. 1939, etabi. sig s. selvstændig køb
m and m. forretn ing  på Trianglen i Kbhvn. 1939, 
afstået samme og grundlagt nuvæ rende køb
m andsforretning — beliggende først Parcelvej 
171 og s. 1947 Furesø Parkvej 2 — i V irum  1940.

Adr. Furesø P arkvej 2, Virum.
F irm a: Aage B erthelsen, Furesø P arkvej 2, Vi

rum .

Berthelsen, K aj John W itthuus, købm and; f. 
2/7 1915 i Sakskøbing, søn af fo rvalte r E. B er
thelsen; g. 26/12 1937 m. R uth B., f. Nielsen; udi.
h. købm and Arild'sen, Sakskøbing 1929-33, kom 
mis h. købm and G erth, »Casino«, Slagelse 1933- 
36, h. købm and W øldich-Christensen, Niløse 
1936 og h. købm and Frobøse, Frdbg. 1936-38, 
fo rretn ingsbestyrer h. købm and H. Larsen, H øj
devej 33, Kbhvn. S. 1938-41 og kommis h. køb
m and P. Madsen, Søborg 1941-53, overtaget sidst
næ vntes filial Em drupvej 169, Kbhvn. NV. og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1953.

Adr. Em drupvej 171, Kbhvn. NV.
Firm a: K. B erthelsen, Em drupvej 169, Kbhvn. 

NV.

Bettum , Georg Øistein, købm and; f. 7/8 1910 i 
Oslo, søn af landm åleringeniør T horvald B et
tum ; g. 7/8 1937 m. Inger Eleonora B., f. A ndrea
sen; udd. i hotel- og restaurationsbranchen  på 
»Grand Hotel« i Oslo 1925-30, kab inetjener i 
Norske A m erika-L inie sam t af tjen t væ rneplig t i 
Norge 1930-35, v irke t s. bartender sam t se jle t m. 
engelske tu ris te r 1935-37, inspektør i »Rosenkæl
deren« og »Chat Noir Teatret« i Oslo 1937-44 
sam t afdelingschef i A/S H olger A ndreasen’s ke
ram ikvirksom hed i Oslo 1944-45, receptionschef 
på Hotel »Astoria« i T rondhjem  og inspektør på 
R estauran t »Cecil« i Oslo 1945-47, inspektør på

»Skovriderkroen« i C harlo ttenlund 1947-48 sam t 
overtjener på R estau ran t »Skandia« i Kbhvn. 
1948-49, derefter inspektør på »Den engelske 
Kro« i Kbhvn. og sen. — i kompagni m. h u 
struen, der er handelsstudent fra  Den jydske 
Handelshøjskole i Å rhus — grundlag t nuvæ rende 
forretn ing  — en udpræ get købm andsvirksom hed 
m. vine og delikatesser s. speciale — og etabi. 
sig s. selvstændig købm and i G entofte; medl. af 
best. f. Gentofte H andelsforening sam t medl. af 
N orske Klub i Kbhvn.

Adr. Jæ gersborg  Alle 201, G entofte.
F irm a: Georg B ettum , Sm akkegårdsvej 97, 

Gentofte.

Bild, Johannes, købm and; f. 16/8 1904 i Ulbølle, 
Svendborg amt.

Adr. Horne, Fyn.
Firm a: Johs. Bild, Horne, Fyn.

Bilde, Vagn, købm and; f. 27/1 1920 i Fårvang, 
Skanderborg amt, søn af m urerm ester Sigvardt 
Bilde; g. 1947 m. Inga Marie B., f. Nielsen; udi.
h. købm and C. P. Christensen, Hammel 1934-38, 
derefter kommis i Rye, Nr. Vium og Sæby, fre 
kven tere t Den jydske Handelshøjskole i Å rhus 
1942-43, overtaget købm and Th. F rederiksen’s 
forretn ing  i Fårvang og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1946; medl. af best. f. H andelsstands
foreningen f. H am m el og Omegn sam t f. F å r
vang H åndvæ rker- og Borgerforening, medl. af 
tilsynsrådet f. Skorup-Tvilum  Sogns Sparekasse.

Adr. Fårvang St.
Firm a: Vagn Bilde, Fårvang St.

Bille, Johannes M artin, købmand; f. 28/1 1923 i 
Rødvig, P ræ stø  amt, søn af g ård ejer M artin  B il
le; g. 5/7 1951 m. Elin B., f. Nissen; udi. i Rød
vig Brugsforening 1937-41 og herunder bestået 
handelsskoleeksm . 1940, kommis i forskellige 
brugsforeninger 1941-49, fo rvalte r i Strøby K øb
m andsforretn ing 1949-51, selvstændig købm and i 
S trøby 1951-53, overtaget købm and L arsen’s fo r
retn ing  — om fattende ren  kolonial — og etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and i Skovlunde 1953.
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S. Binger
købmand, cand. pharm .

J . Birk 
førstelæ rer

A. Birkelund
købm and

L. Bisgaard
købm and

Adr. Skovlunde Byvej 31, Skovlunde.
Firm a: Johs. Bille, Skovlunde Byvej 31, Skov

lunde.

Billesbølle, E rik, forretn ingsfører; f. 12/6 1912 i 
Fredericia, søn af m usikdirektør Johannes E. 
Billesbølle; g. 28/8 1940 m. Enis B., f. Vissing; 
bestået realeksm . fra  Roskilde Mellem- og R eal
skole 1928, derefter udd. i handels- og kontor
virksom hed dels i revisionsfirm a og dels i A/S 
Stilling A ndersen (mel og konserves en gros), 
S trandboulevarden 134, K bhvn. 0 ., ansat i A/S 
W iibroe’s B ryggeri’s K bhvn.s Depot 1932, fo rre t
n ingsfører f. samme s. 1937.

Adr. H immelev pr. Roskilde.
Firm a: W iibroe’s Bryggeri (Chabeso-Selskabet) 

A/S, Howitzvej 50, Kbhvn. F.

Bils, Carl Aage, købm and; f. 24/7 1905 i Rye, 
Skanderborg amt, søn af købmand J. Bils; udd. 
i kolonial, overtaget nuvæ rende forretn ing  i 
Slemminge og etabi. sig s. selvstændig købm and 
1929; m edstifter af og formd. fo r M idt- og Øst- 
lollands Købm andsforening.

Adr. Slemminge pr. Sakskøbing.
F irm a: C. A. Bils, Slemminge pr. Sakskøbing.

Binau, K aj Frans, købm and; f. 22/3 1906 i 
Kbhvn., søn af købm and A nders Binau; g. 22/11 
1931 m. Elna B., f. Simonsen; udi. i M aribo Ma
teria lhandel 1922-26, derefter kommis og sen. 
fo rretn ingsbestyrer i Kbhvn., etabi. sig s. selv
stændig købm and m. forretn ing  Prinsesse C har
lottes Gade 11, Kbhvn. N. 1935, indehaver af nu
væ rende forretn ing  S trandboulevarden 11, 
K bhvn. 0 . s. 1947.

Adr. Classensgade 31, K bhvn. 0 .
Firm a: Kaj Binau, S trandboulevarden 11, 

K bhvn. 0 .

B inderup, R ichardt Peter, kæ m ner, handels
skoleforstander; f. 17/9 1916 i Ålborg, søn af 
bagerm ester Aksel Johannes B inderup; g. 1942 
m. Ellen M argrethe B., f. Lassen; kæ m ner i 
B ælum -Solbjerg komm une s. 1942, forstander f.

Bælum  H andelsskole s. 1954; formd. f. Bælum 
H åndvæ rker- og Borgerforening.

Adr. Bælum.
Institu tion: Bælum  Handelsskole, Bælum.

Binger, Svend, købmand, cand. pharm .; f. 29/9 
1900 i Kbhvn., søn af overofficiant Niels B in
ger; g. 5/8 1924 m. Ingeborg B., f. Olesen; cand. 
pharm . 1922, p rokurist i firm ae t Oluf Olsen. N ør
re  Sundby 1924, overtaget samme — der er 
g rundlagt 1857 og om fatter kolonial, cem ent en 
gros og en detail, tjæ re  og tagpap, kunstgød
ning og foderstoffer sam t bræ ndsel — og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1948.

Adr. Østergade 28, N ørre Sundby.
Firm a: Oluf Olsen, Ø stergade 28, N ørre Sund

by.

B irk, Jørgen, første læ rer, handelsskolef ö r
ständer; f. 8/8 1913 i F lensburg, søn af snedker 
Jørgen B irk; g. 1943 m. Tenna B., f. Jessen; be
ståe t læ rereksm . fra  Tønder Statssem inarium  
1936, læ rer v. K rum m erup Skole pr. Fuglebjerg 
s. 1946, v. Fuglebjerg tekniske Skole s. 1947 og 
v. Fuglebjerg Handelsskole s. 1951, fo rstander f. 
sidstnæ vnte s. 1952; formd. f. Fuglebjerg og Om
egns G ræ nseforening, fl. a. — fortrinsvis — kom 
m unale tillidshverv.

Adr. K rum m erup pr. Fuglebjerg.
Institu tion: Fuglebjerg Handelsskole, Fugle

bjerg.

Birk, Lars K ristian, købm and; f. 8/10 1897 i 
G jellerup, Ringkøbing amt, søn af landpostbud, 
husm and Niels Larsen B irk; g. 1935 m. Rigmor 
B., f. Jensen; i kompagni m. hustruen  — der er 
udd. i kolonial — overtaget nuvæ rende fo rre t
ning i Kbhvn. og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1939.

Adr. N attergalevej 82, Kbhvn. NV.
Firm a: L ars  Birk, F rederikssundsvej 96 C., 

K bhvn. NV.

B irkelund, Arne, købm and; f. 25/3 1926 i Svan- 
ninge, Svendborg amt, søn af gårdejer K risten 
B irkelund; g. 8/5 1949 m. Helene B., f. Lange;
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G. Bjerning G. S. Bjerre J. C. Bjerrehuus N. K. Bjerrelund
købm and købm and købm and købm and

bestået realeksm . fra  Fåborg Mellem- og R eal
skole 1943, udd. i kolonial h. købm and A rne Ba
ger, Fåborg 1943-46 og herunder bestået handels- 
skoleeksm. fra  Fåborg H andelsskole 1946, af tjen t 
væ rneplig t 1946-47, kommis h. købm and Z ier An
dersen, Stovesberg, Odense 1947-49, etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and m. fo rretn ing  — om fatten
de kolonial, delikatesser, vinhandel og frug t — i 
Odense 1949.

Adr. Rødegårdsvej 104, Odense.
F irm a: A rne B irkelund, Rødegårdsvej 104, 

Odense.

B irkholm , M arius, købm and; f. 26/8 1905 i Ødis 
B ram drup, Vejle amt, søn af købm and Jens 
B irkholm ; g. 7/11 1942 m. G erda B., f. K nudsen; 
udi. i faderens forretn ing  i Ødis 1919-23, over
taget samme og etabi. sig s. selvstæ ndig køb
m and 1942; medl. af best. f. Kolding Omegns 
Købm andsforening.

Adr. Ødis.
F irm a: M. Birkholm , Ødis.

B irkholm , Niels, købm and; f. 2/7 1896 i S ten
lille, Sorø amt, søn af købm and P e te r B irkholm ;
g. 1/1 1925 m. N anna B., f. C hristensen; udi. h. 
købm and I. C. H enriksen, Sorø 1911-15, kommis
h. samme 1915-16 og h. købm and Frans Jensen, 
Frdbg. 1916-17, fo rre tte t tjeneste i hæ ren  1917-19, 
ansat i firm aet F ritz  Rasm ussen & Co., Saks
købing 1919-20, førstekom m is h. købm and P. 
Braasch, G entofte 1920-24, etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and m. fo rretn ing  — om fattende ren  
kolonial og delikatesser sam t v inhandel og kaffe
ris te ri — i B irkerød 1924.

Adr. Hovedgaden 11, B irkerød.
F irm a: N. Birkholm , H ovedgaden 11, B irkerød.

B irksted, Peter, købm and; f. 18/6 1921 i U.S.A., 
søn af købm and V ictor B irksted; g. 6/11 1948 m. 
Alice B., f. Olsen; udi. h. købm and Søborg-A nder
sen, Holte 1936-40 og herunder bestået handels- 
skoleeksm. 1939, kommis h. købm and K nud Mee- 
dom, V irum  1941-44 og fo rre tn ingsbestyrer h. køb
m and A strup, Kbhvn. 1944-45, ansat i A/S G ustav 
Foersom  & Co., K bhvn. 1945-49 og i firm aet B rdr.

Petersen , Kbhvn. 1949-50, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. fo rretn ing  — om fattende kolonial, 
delikatesser, v inhandel og frug t — i Holte 1950.

Adr. K ongevejen 33, Holte.
F irm a: P eter B irksted, K ongevejen 33, Holte.

B irktoft, C. J., købm and; f. 28/2 1908 i H olste
bro.

Adr. L angkæ rvej 45, Vanløse.
F irm a: C. J. B irktoft, Å lekistevej 24, Vanløse.

Bisgaard, Jens Erik, købm and; f. 31/5 1926 i 
M øldrup, Viborg amt, søn af købm and N. Bis
gaard; g. 8/7 1951 m. Asta B., f. Nielsen; udi. 
dels i faderens forretn ing i M øldrup og dels h. 
købm and E rnst Lauritzen, Viborg 1941-45, kom 
mis h. købm and Folm er Jansen, Ålborg 1945-46 
og disponent i faderens forretn ing  i M øldrup 
1947-53, derefter besty rer af samme f. moderen.

Adr. Møldrup St.
Firm a: N. Bisgaard, M øldrup St.

B isgaard, Laur., købm and; f. 13/8 1900 i Lød- 
derup, Thisted amt, søn af gårdejer S ejer Bis
gaard; g. 24/5 1929 m. Meta B., f. A ndersen; udi. i 
Bedsted B rugsforening, Thy 1921-25, bogholder h. 
købm and P erregaard , Skovby Brugsforening 
1925-29, fo rpagter af købm and S torke’s fo rre t
ning i Svenstrup, Als 1929-32, overtaget samme
— der om fatter kolonial, foderstoffer, radio m.m.
— og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1932; 
medl. af det kom m unale kornnæ vn i Svenstrup 
1942-46.

Adr. Svenstrup, Als.
F irm a: L. Bisgaard, »Købmandsgården«, Sven

strup, Als.

B itsch-Johansen, K aj Helm er, købmand; f. 
22/12 1908 i Thoreby, M aribo amt, søn af han 
delsrejsende Edvard B itsch-Johansen; udd. dels 
i firm ae t B rdr. Sørensen, Sandby 1923-25 og 
dels h. købm and A lbert Oxholm, Holeby 1925- 
27, kommis h. sidstnæ vnte 1927-28 og sen. i fo r
skellige forretn inger i provinsen sam t uddeler
v ikar i H arlev Brugsforening 1937-45 og besty
re r af Strø Sogns Brugsforening 1948-50, etabi.
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sig s. selvstændig købmand m. fo rretn ing  — om
fattende kolonial, vine, tobakker og frug t m. v. 
— K ildevældsgade 78, Kbhvn. 0 . 1950.

Adr. M arthagade 1, Kbhvn. 0 .
F irm a: K ildevælds Kolonial, K ildevældsgade 

78, Kbhvn. 0 .

B jerning, Georg, købm and; f. 13/5 1906 i Tøn
der, søn af postbud D etlef B jerning; g. 22/9 1939 
m. H anni B., f. Jørgensen; udd. i kolonial h. køb
m and A. Bay Nielsen, Tønder 1920-24, kommis h. 
købm and T jelle Tjellesen, Ravsted 1924-39, fo r
pag ter af købm and Fr. C hristensen’s forretn ing  i 
K lovtoft 1939-45, derefter overtaget samme — der 
om fatter kolonial og b landet handel — og etabi. 
sig s. selvstændig købm and; medl. af skolenæv
n e t f. K lovtoft Skole s. 1954.

Adr. K lovtoft pr. Hellevad.
Firm a: G. B jerning, K lovtoft pr. Hellevad.

B jerre, G unnar Smedegaard, købm and; f. 1/6 
1916 i Nr. Nissum, Ringkøbing amt, søn af gård
e je r Hans B jerre; udd. i Nr. Nissum V areind
købsforening 1930-33, frekven tere t Den danske 
Andelsskole i M iddelfart 1938, overtaget nuvæ 
rende kolonial-, m anufak tu r- og isenkram forret- 
ning i Esbjerg og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1949; medl. af best. f. Esbjerg H andelsfor
ening af 1898 s. 1954.

Adr. G rundtvigs Alle 42, Esbjerg.
F irm a: G unnar B jerre, G rundtvigs Alle 42, Es

bjerg.

B jerregaard-Jensen , Otto, købm and; f. 19/12 
1909 i H arløse, F rederiksborg  amt, søn af gård
e je r Jens H ansen Jensen; g. 1/1 1938 m. Else 
B.-J., f. Kofoed; udd. i handel en gros og en 
detail h. købm and Lindeskov, H illerød 1923-27 og 
herunder bestået handelsskoleeksm . fra  H illerød 
Handelsskole, kommis h. købm and Chr. A nder
sen, G ræ sted 1927-30 og h. købmand1 K nud P e te r
sen, Å lsgårde. 1930-34 sam t i K arl K nudsen’s Ko
loniallager i H elsingør og sen. i sammes afd. 
A m agerbrogade, Kbhvn. S. 1934-38, overtaget nu
væ rende fo rre tn ing  — en udpræ get købm ands
virksom hed m. finere kolonial sam t vine, frugt 
og grønt s. speciale og delvis baseret på selv
betjening — i Gentofte og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1938; medl. af Jæ gersborg  menig
hedsråd  s. 1953.

Adr. Søndersøvej 31, G entofte.
F irm a: O. B jerregaard-Jensen , Søndersøvej 54, 

Gentofte.

B jerrehuus, Jens Christian, købm and; f. 5/10 
1908 i Holstebro, søn af skolebetjent J. Chr. B jer
rehuus; g. 19/6 1932 m. Signe B., f. Grønning; 
udi. h. købm and E. A. Petersen , H olstebro 1922- 
26, kommis h. samme 1926-27 og ansat h. brode
ren  i Ranum  Tøm m erhandel 1927-32, overtaget 
firm ae t C hristensen & H eidem ann’s kolonialfor
retn ing  i T rend og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1932, afstået samme og overtaget købm and 
N. M øller Jensen’s forretn ing  — om fattende ko

lonial og b landet handel — i Hvam St. 1946; 
medl. af best. f. V esthim m erlands H andelsfor
ening s. 1952.

A dr. Hvam  St.
Firm a: J. C. B jerrehuus, Hvam  St.

B jerrelund, Niels K ristian, købm and; f. 27/2 
1891 i Nr. Onsild, R anders amt, søn af gårdejer 
Niels Nielsen B jerrelund; g. 27/7 1913 m. Val
borg B., f. Larsen; g rundlagt nuvæ rende fo rre t
ning — der om fatter kolonial og isenkram  — i 
egen nyopført ejendom  i V ejgård og etabi. sig 
s. selvstæ ndig købm and 1926.

Adr. Vinkelvej 6, V ejgård pr. Ålborg.
Firm a: N. B jerrelund, V inkelvej 6, V ejgård pr. 

Ålborg.

B jerrisgaard , Peter, købm and; f. 17/7 1892 i 
G råslev sogn, Vejle amt, søn af gårdejer Jens 
B jerrisgaard ; g. 28/11 1919 m. Ingeborg B., f. 
Pedersen; erhvervet næ ringsbrev s. købmand 
1939, i kompagni m. sønnen — Aksel B je rris
gaard  — overtaget fo rretn ing  i H vidbjerg pr. 
Børkop og etabi. sig s. selvstændig købm and 
1947, afstået forretn ingen t. sønnen 1950 og 
grundlagt ny forretn ing i Treide Sande pr. F re 
dericia 1951; medl. af V ejlby sogns kom m unal
bestyrelse 1938-46, genn. 4 å r  af samme periode 
vurderingsm and t. ejendom sskyld og genn. 4 år 
formd. f. V ejlby Sygekasse sam t genn. 5 å r kas
serer i samme.

Adr. Treide Sande pr. Fredericia.
F irm a: P. B jerrisgaard , T reide Sande pr. F re 

dericia.

B jørn, A nders Mikael, købm and; f. 21/12 1916 
i Sporup, Skanderborg amt.

Adr. Gosmer pr. Ørting.
Firm a: A. M. Bjørn, Gosmer pr. Ørting.

B jørn, E rik  Verner, købm and; f. 24/5 1915 i 
F arre  pr. Sporup, Skanderborg amt, søn af køb
m and A. P. B jørn; g. 2/7 1938 m. D orthea K ir
stine B., f. C hristensen; overtaget købm and Th. 
A ndersen’s fo rretn ing  i F ram lev pr. H arlev og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1947; formd. f. 
H adsten H øjskole’s elevforening sam t medl. af 
ungdom snævnet f. F ram lev-H arlev  kommune.

Adr. F ram lev pr. Harlev.
F irm a: E rik  B jørn, F ram lev pr. Harlev.

B jørnsbæk-O lsen, Poul, købm and; f. 20/2 1911 
i V instrup, Holbæk amt, søn af bagerm ester 
Emilius Olsen; g. 2/4 1941 m. Rigm or B.-O., f. 
L arsen; udi. h. købm and A nkjæ r, Holbæk 1926- 
30 og herunder bestået handelsskoleeksm . fra 
Holbæk H andelsskole 1929, kommis h. købm and 
L aurids A ndersen, Svebølle 1930-31 og sen. af
tjen t væ rnepligt, frekven tere t K øbmandsskolen 
i Kbhvn. 1931-32, selvstændig købm and i H el
singe 1933—35, overtaget købm and Aage C hri
stensen’s fo rre tn ing  — om fattende kolonial, de
likatesser og vin — og etabi. sig s. selvstændig 
købm and i F rederiksvæ rk  1935; medl. af best,
f. F rederiksvæ rk  H andelsforening 1943-45, till.
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H. Bladt
direktør

H. A. Blankschøn
købm and

K. Blomhøj
købm and

medl. af best. f. L andsforeningen »Dansk A rbej- 
de«s F rederiksvæ rk  afd. 1936-46.

Adr. N ørregade 8, F rederiksvæ rk.
F irm a: B jørnsbæk-O lsen, N ørregade 8, F rede

riksvæ rk.

Bladt, Einer, købm and; f. 24/6 1919 i Fole, H a
derslev amt, søn af gårdejer D. B ladt; g. 6/4 
1947 m. M artha B., f. D anielsen; udd. i kolonial 
og b landet handel i firm ae t B rdr. Sølbeck, A r
num  1934-38, kommis i samme 1938-39, h. køb
m and Villy F. Christiansen, Sm idstrup 1939, i 
Sdr. Hygum Brugsforening 1939-43 og i Tulle
bølle B rugsforening 1943-44, frekven tere t Køb- 
m andsskolen i Kbhvn. 1944-45, kommis h. køb
m and Herrn. K jæ r, B rabrand  1945-47, overtaget 
købm and Chr. L. H ansen’s forretn ing  — om fat
tende kolonial og b landet handel — i B rejning 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1947.

Adr. Brejning.
Firm a: E. Bladt, Brejning.

Bladt, Holger, d irektør; f. 28/7 1901 i Ålborg, 
søn af d irek tør P e te r B ladt; g. 8/10 1932 m. E l
len B., f. T hrane; bestået realeksm . fra  Ålborg 
K atedralskole 1917, udd. v. kontorvirksom hed i 
A/S Ålborg ny Dampmølle 1917-19, frekven tere t 
Niels Brock’s H andelsskole i Kbhvn. 1919-21, 
ansat i N ordisk Oversøisk Kompagni, K bhvn. 
1921-22, studie- og arbejdsophold i H am burg 1922 
-23 og i U.S.A. 1923-28, d erefter laboran t i A/S 
Å lborg ny Dampmølle, p rokurist i samme — der 
er g rundlagt 1857 — 1931, m eddirektør 1940, ene
d irek tør 1945-50; medl. af best. f. Danske H an
delsm øllers A rbejdsgiverforening og f. Sam m en
slutningen af danske H andelsm øller; dekora
tion: R.

Adr. N ordvestvej 2, H asseris pr. Ålborg.
F irm a: A/S Ålborg ny Dampmølle, Ålborg.

Blankschøn, H ans A ndreas, købm and; f. 25/5 
1885 i Augustenborg, søn af arbejdsm and H. 
Blankschøn; g. m. Benedikte B., f. H ansen; udd. 
i kolonial h. købm and Asmus Behn, Sønderborg 
1900-04, bogholder h. isenkræ m m er Th. Mørch,

Sønderborg 1905-07 og ansat h. købm and Asmus 
Behn, Sønderborg 1907-14, overtaget sidstnæ vn
tes forretn ing  — der er grundlag t 1826 og h a r 
tilhø rt slægten Behn genn. 3 generationer — og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1914; kasserer
f. Sønderborg H andelsskole s. 1928.

Adr. Perlegade 54, Sønderborg.
F irm a: A. Behn, Perlegade 54, Sønderborg.

Bloch, Peder, købm and; f. 23/6 1878 i H orsens- 
H am m er komm une, Ålborg amt, søn af gårdejer 
P eder Sørensen; g. 15/12 1905 m. Agnes B., f. 
Christensen; udd. i kolonial og grovvarer sam t 
iøvrig t frekven tere t Ju s titsråd  M øller’s H andels
højskole i Ålborg og sen. læ re r i bogholderi v. 
samme, overtaget nuvæ rende forretn ing  — der 
om fatter kolonial, isenkram , korn  og foderstof
fer, gødning, træ las t og cem ent — i V ester H as
sing og etabi. sig s. selvstændig købm and 1905; 
genn. en årræ kke formd. f. Østvendsyssels H an
delsforening t. 1952, medl. af tilsynsrådet f . Øster 
og V ester Hassing Sparekasse sam t kom m unalt 
valg t medl. af repræ sen tan tskabet f. H jørring  
Amts P rivatbaner.

Adr. V ester Hassing St.
Firm a: P. Bloch, Købmand, V ester Hassing St.

Blom, L aurits Boysen, købm and; f. 25/2 1914 i 
Eltang, Vejle amt.

Adr. Nr. B jæ rt pr. Kolding.
F irm a: L aurits B. Blom, Købmand, Nr. B jæ rt 

pr. Kolding.

Blomhøj, K jeld, købm and; f. 24/1 1914 i S la
gelse, søn af m øbelfabrikant A lfred Blom høj;
g. 20/11 1937 m. C arla B., f. Rasm ussen; udi. i 
Høng B rugsforening 1929-33 og herunder bestået 
handelsskoleeksm . fra  Slagelse H andelsskole 
1932, kommis i samme forretn ing  1933-35 og sen. 
af tjen t væ rneplig t 1935, rep ræ sen tan t 1935-36, i 
kom pagni m. g rosserer Rasm ussen drevet selv
stændig kartoffel en gros virksom hed i Vanløse
1936-45, overtaget købm and H. Nie. H ansen’s fo r
retn ing — om fattende kolonial, korn og foder
stoffer sam t kunstgødning og bræ ndsel — i F re 
deriksvæ rk  og etabi. sig s. selvstændig købm and
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H. J. Bo H. C. Boddum E. T. Bodin E. Boding
købm and realskolebestyrer købm and købm and

1945; medl. af best. f. F rederiksvæ rk  H andels
forening s. 1948, kasserer i samme 1949-51 og 
formd. f. samme 1951-54, till. medl. af repræ sen
tan tskabet f. A/S F rederiksvæ rk  Jernbane sam t 
medl. af ligningskom m issionen i F rederiksvæ rk  
s. 1954.

Adr. N ørregade 34, F rederiksvæ rk.
Firm a: K jeld Blomhøj, N ørregade 34, F rede

riksvæ rk.

B læhr, Emil, købmand; f. 26/8 1909 i Randers, 
søn af købm and Jens B læ hr; bestået realeksm . 
fra  R anders Realskole 1925, udi. i faderens for
retn ing  i R anders 1925-29 og herunder bestået 
handelsm edhjælpereksm . fra  R anders H andels
skole 1929, kommis i forskellige kbhvn.ske for
retn inger 1929-43, derefter disponent i faderens 
forretn ing i Randers, overtaget samme — der 
om fatter ren  kolonial — og etabi. sig s. selv
stændig købm and (4. generation) 1949.

Adr. Thorsgade 4, R anders.
Firm a: Emil B læhr, Thorsgade 4, R anders.

Bo, Hans Jørgen, købm and; f. 8/3 1922 i Je rs
lev, H jørring  amt, søn af læ rer Niels A ndersen 
Bo; g. 1/5 1953 m. Helga B., f. C hristensen; udi.
h. købm and H. Jakobsen, M osbjerg 1937-41, kom
mis i Dybvad Brugsforening 1941-44, derefter 
kommis i Nibe Brugsforening og sen. i V alsgård 
Brugsforening sam t i M ejlby Brugsforening, 
etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo rretn ing 
i Tømm erby 1946, afstået samme og overtaget 
nuvæ rende forretn ing  — der om fatter kolonial, 
isenkram , korn og foderstoffer sam t cem ent — i 
Ørsø 1955.

Adr. Ørsø St.
F irm a: H. J. Bo, Kolonial & Isenkram , Ørsø 

St.

Bock, H enry, købmand; f. 30/6 1901 i Løgum
kloster, Tønder amt.

Adr. Løgumkloster.
F irm a: H enry Bock, Løgumkloster.

Bock, H ilm er Kjeldsen, købm and; f. 2/10 1916 
på Frdbg.; udi. h. købm and Goodsmann, Hul

gårdsvej 5, K bhvn. F. 1930-34, bestyrer af nuvæ 
rende forretn ing  i Kbhvn. 1937-44, overtaget 
samme og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1944.

Adr. Vennemindevej 59, Kbhvn. 0 .
F irm a: S trandvejsgårdens K olonial v. H ilm er 

Bock, Ø sterbrogade 222, Kbhvn. 0 .

Boddum, Holger Christensen, realskolebesty
rer, handelsskoleforstander; f. 8/11 1900 i Ydby, 
Thisted amt, søn af gårdejer C hristian Boddum;
g. 28/7 1931 m. G udrun B., f. Noe; bestået rea l
eksm. fra  H urup Realskole 1918, student fra 
R anders Statsskole 1921, bestået læ rereksm . fra  
R anum  Statssem inarium  1927, læ rer i Ulfborg 
1928, leder af Ulfborg Realskole s. 1936, till. fo r
stander f. Ulfborg H andelsskole; medl. af U lf
borg sogneråd.

Adr. Ulfborg.
Institu tion: Ulfborg Handelsskole, Ulfborg.

Bodin, Erik Teodor, købm and; f. 4/8 1917 i 
Kbhvn., søn af bådsm and E rik  Teodor Bodin; g. 
19/6 1943 m. R uth Irene Theodora B., f. Jensen; 
udi. h. købm and P. E. Jørgensen, S trandboule
varden 31, Kbhvn. 0 . 1931-35 og herunder be
stået handelsm edhjæ lpereksm . fra  K øbm ands
skolen, kommis h. samme 1935-38, ansat i A/S 
A lfred Benzon, Kbhvn. 1938-40, fo rre tte t civil- 
forsvarstj eneste 1940-41, ansat i Kbhvn.s Bog- & 
B ladcentral — fuldm ægtig i samme s. 1945 — 
1941-50, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. 
forretn ing  — om fattende kolonial, delikatesser, 
vine, tobak, isenkram  og dam eartik ler m. v. — i 
Kbhvn. 1950; v irke t ak tiv t indenfor de konser
vative organisationer 1934-49, medl. af best. f. 
Den konservative V æ lgerforening’s 14. kreds og 
leder af K.U. i Valby s. 1937, medl. af rep ræ 
sentan tskabet f. Den konservative V æ lgerfor
ening sam t leder af stud iekredsarbejdet og af 
K.U. i Vestre Storkreds 1938, sek re tæ r i Den 
konservative V ælgerforening og medl. af rep ræ 
sentantskabet f. Det konservative Folkeparti 
1946; medl. af U dvalget af 15. Ju li 1953 (»Grund
lovsforslagets Modstandere«), folketingskandidat
f. »De Uafhængige« i Østre Storkreds sam t medl. 
af partie ts hovedbest. og næstform d. i Kbhvn.s
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B. P. Boisen 
sem inarielæ rer

E. Boesgaard
købm and

ff. Bogetoft
købm and

E. Bojesen
købm and

afd. 1953, ud tråd t af p a rtie t 1954; medl. af rep ræ 
sen tantskabet f. C.B.ernes O rganisation og f. 
H andels- og K ontorm edhjæ lperforbundet 1941, 
m edstifter og medl. af best. f. Valby K u ltu r
cen ter 1945, medl. af B ørnehjæ lpsdagen’s kom ite 
1947, iøvrig t fo rfa tte r t. adskillige a rtik le r i dag
blade og tidsskrifter.

Adr. LI. S trandstræ de 2, Kbhvn. K.
F irm a: Nyhavns Købmand v. E rik  T. Bodin, 

LI. S trandstræ de 8, Kbhvn. K.

Boding, Erik, købm and; f. 17/5 1919 i Systofte, 
M aribo amt, søn af m urerm ester Carl Boding;
g. 14/5 1949 m. Ellen B., f. Ø rbæk; udi. i Ny
købing F. B rugsforening 1933-37 og herunder be
stået handelsskoleeksm . fra  Nykøbing F. H an
delsskole 1936, komm is i samme brugsforening
1937-49, etabl. sig s. selvstændig købm and m. 
fo rretn ing  — om fattende kolonial, delikatesser, 
vinhandel og benzin — i Nykøbing F. 1949.

Adr. Grønsundsvej 62, Nykøbing F.
F irm a: E rik  Boding, Grønsundsvej 62, Nykø

bing F.

Boel, Daniel, købm and; f. 30/12 1901 i V. As- 
sels, Thisted amt, søn af landm and Jens C hri
stian Boel; g. 5/7 1927 m. K irstine M argrethe B.,
f. Hansen; udi. h. købm and Sørensen, K arby 
1916-20, overtaget købm and J. H aarby K arlsen’s 
fo rretn ing  i H orsens og etabl. sig s. selvstændig 
købm and 1950.

Adr. Sønderbro 109, Horsens.
F irm a: Daniel Boel, Sønderbro 109, Horsens.

Boesgaard, Eli, købmand; f. 2/3 1915 i Humble, 
Svendborg amt, søn af gårdejer Erik Jensen 
Boesgaard; g. 29/10 1941 m. Ellen M arie B., f. 
H ansen; overtaget nuvæ rende forretn ing  — der 
om fatter kolonial, isenkram , m anufaktur, hønse
foder og bræ ndsel — i Fuglsbølle og etabl. sig s. 
selvstændig købm and 1952.

Adr. Fuglsbølle pr. Longelse.
Firm a: Eli Boesgaard, Fuglsbølle pr. Longelse.

Bogetoft, H enry, købm and; f. 27/3 1910 i Bo
gense, søn af ejendom shandler N. J. Bogetoft;

g. 2/3 1939 m. M aja Bogetoft; udi. h. købm and 
C. T. Jakobsen, N ordenbro 1924-28, derefter kom 
mis bl. a. i Lohals, etabl. sig s. selvstæ ndig køb
m and m. forretn ing  — om fattende kolonial og 
b landet handel sam t isenkram  — i Lunde 1935.

Adr. Lunde.
F irm a: Lunde K øbm andsforretning, Lunde.

Boisen, Boe Petersen, sem inarielæ rer, handels
skoleforstander; f. 21/2 1914 i Skærbæk, Tønder 
amt, søn af tøm rer Jeppe Jørgensen Boisen; g. 
1938 m. C hristiane B., f. Rossen; bestået rea l- 
eksm. 1930 og læ rereksm . 1935, læ re r v. Tønder 
Statssem inarium , forstander f. Tønder Oplands 
H andelsskole s. 1952; tillidsm d. f. Sønderjydsk 
Forening i Tønder.

Adr. P rovst P etersens Vej 8, Tønder.
Institu tion: Tønder Oplands Handelsskole, 

Tønder.

Bojesen, E jner, købm and; f. 1/4 1924 i V illers- 
lev, Thisted amt, søn af landm and Jens Boje
sen; g. 29/3 1947 m. Nina B., f. S torgaard Jen 
sen; udi. h. købm and K lingenberg, H vidbjerg 
1940-43, kommis h. købm and N. L aurbjerg, Svan- 
k jæ r 1943-45, h. købm and Jen s Hansen, Silkeborg 
1945-46 og h. købm and A. K ruse, Silkeborg 1946, 
g rundlagt nuvæ rende kolonial- og delikatesse
forretn ing  i egen nybygget ejendom  i Silkeborg 
og etabl. sig s. selvstændig købm and 1947, om
bygget og m oderniseret forretn ingen t. delvis 
selvbetjening 1953.

Adr. Guldbergsgade 50, Silkeborg.
Firm a: E jner Bojesen, Guldbergsgade 50, 

Silkeborg.

Bojsen, Axel, købm and; f. 29/11 1909 i Åbyhøj, 
Å rhus amt, søn af købm and Anton C hristian 
Bojsen; g. 23/4 1943 m. M argrethe B., f. M ikkelsen; 
bestået realeksm . og sen. udd. i faderens en gros 
virksom hed i Å rhus sam t frekven te re t Den jyd- 
ske Handelshøjskole i Å rhus 1926, genn. 7 år 
ansat i A/S Å rhuus P rivatbank  og genn. 15 å r 
i V est- og Sønderjydsk K reditforening i R ing
købing, derefter genn. 5 å r besty rer af sviger
m oderen fru  købm and Søren M ikkelsen’s fo rre t-
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J. C. E. Boldreel 
forretningsfører, redaktør

S. Boldt 
købm and

K. Bonde
købm and

C. P. Borch
købm and

ning i R ingkøbing, overtaget samme og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1948; medl. af lig
ningskom m issionen i R ingkøbing s. 1943, formd. 
f. samme s. 1946.

Adr. V. S trandgade 11-13, Ringkøbing.
F irm a: Søren M ikkelsen v. Axel Bojsen, V. 

S trandgade 11-13, Ringkøbing.

Boldreel, Jens Carl Edelfort, forretningsfører, 
redak tør; f. 25/5 1882 i V interslev pr. H adsten, 
R anders amt, søn af m urerm ester Niels Jensen 
Boldreel; g. 15/10 1907 m. Fernanda Christence 
B., f. Schultz; udd. i kolonial i Å rhus og sen. 
v irke t i ledende stillinger indenfor kolonial en 
gros og assurancevirksom heder, selvstæ ndig køb
m and m. forretn ing  i egen ejendom  i Å rhus 
1912-15, forretn ingsfører v. De sam virkende Køb
m andsforeninger i D anm ark sam t redak tø r af 
»Dansk Handelsblad« s. 1914, sekretæ r og hoved
kasserer f. C entral-O rganisationen af K øbm ands
foreninger i Fyns S tift s. 1920; tildelt De sam 
virkende K øbm andsforeninger i D anm ark’s h æ 
derstegn i guld 1939; dekorationer: R 1. (1952) og 
R. (1941).

Adr. Lindevangsvej 12, Risskov.
O rganisation: De sam virkende K øbm andsfor

eninger i D anm ark, Rådhuspladsen 16, Kbhvn. 
V.

Boldt, Sven, købm and; f. 6/9 1909 i Humlebæk, 
Frederiksborg  amt, søn af bogholder K arl H en
rik  Boldt; g. 20/10 1951 m. Ellen B., f. C hristen
sen; udi. h. købm and Th. Thomsen, Thorupm agle
1924-28 og herunder bestået handelsskoleeksm . 
1927, kommis h. købm and H enry Nielsen, H ørs
holm 1928-36 og besty rer h. købm and Axel P e
tersen, Kbhvn. 1936-42 sam t h. købm and H enry 
Nielsen, Hørsholm 1942-51, etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and m. forretn ing  — om fattende kolo
nial, delikatesser, vinhandel og sydfrugt — i 
Springforbi 1951.

Adr. S trandvejen , Springforbi.
F irm a: Sven Boldt, S trandvejen , Springforbi.

Bomholt, Jens Edvard, købmand; f. 11/4 1912 
i Søf ten, Å rhus amt, søn af gårdejer K arl Svend

sen Bomholt; g. 13/4 1947 m. K irsten  B., f. Isak
sen; udi. h. købm and Chr. Frost, M undelstrup 
1927-31, frekven tere t Den jydske H andelshøjsko
le i Å rhus 1933-34, g rundlagt forretn ing  i L is
b jerg  Terp pr. Lystrup og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1935, afhæ ndet samme og over
taget nuvæ rende forretn ing  i R anders 1949.

Adr. M arienborgvej 16, Randers.
Firm a: Jens Bomholt, M arienborgvej 16, R an

ders.

Bonde, Jens Evald, købm and; f. 23/9 1915 i 
Kbhvn., søn af overpolitibetjent Jens P e te r Bon
de; g. 2/6 1940 m. G rete B., f. P etersen; udd. h. 
købm and Johs. Nielsen, K oloniallageret »Gam
ma«, F rid tjo f N ansens P lads 5, Kbhvn. 0 . 1930- 
35 og herunder bestået handelsm edhjæ lpereksm . 
fra  K øbmandsskolen, derefter kommis h. køb
m and H. K ryger, V esterbrogade, Kbhvn. V., i 
firm ae t Brdr. Green, P e te r Bangs Vej, Kbhvn. 
Vby. og h. købm and Svend W eitzer, Jagtvej 202, 
K bhvn. 0 ., selvstændig tobakshandler v. N ørre
port, Kbhvn. K. 1946-49, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. forretn ing  — om fattende kolonial, 
delikatesser, vine og tobakker m. v. — Stefans- 
gade 45, Kbhvn. N. 1949; medl. af G rosserer-So
cietetet s. 1948.

Adr. P eter Bangs Vej 238, Kbhvn. Vby.
F irm a: Bonde’s K olonial v. Evald Bonde, Ste- 

fansgade 45, Kbhvn. N.

Bonde, Knud, købm and; f. 14/12 1916 i H er
ringe, Svendborg amt, søn af gårdejer L aurits 
Bonde; g. 14/5 1939 m. A nna B., f. Pedersen; 
udd. i kolonial og blandet handel i nuvæ rende 
forretn ing  i B rangstrup, overtaget samme — der 
om fatter kolonial, isenkram  og trikotage og som 
p.t. g rundet sygdom drives af hustruen  — og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1944.

Adr. B rangstrup pr. Rudme.
Firm a: K nud Bonde, B rangstrup pr. Rudme.

Bonderup, Arnold, købmand; f. 30/10 1910 i Ål
borg, søn af lagerforvalter M arius Bonderup; g. 
28/10 1934 m. M etha B., f. Jensen; udi. h. køb
mand Poul Pedersen, Å lborg 1924-28, overtaget
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H. M. Bork
købm and

P. Borrisholt
købm and

A. E. Borup
købmand

G. Borup 
købm and

nuvæ rende kolonialforretning i Ålborg og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1930.

Adr. P. Barkes Gade 15, Ålborg.
F irm a: A. Bonderup, P. B arkes Gade 15, Ål

borg.

Bonderup, Axel K litgaard, købm and; f. 13/9 
1915 i N ørre Sundby, søn af lagerforvalter Ma
rius Bonderup; g. 25/10 1942 m. Clara B., f. N ør- 
regaard ; bestået m ellem skoleeksm. fra  M øller’s 
Realskole i Å lborg 1931, udi. h. købm and A. Bon
derup, Ålborg 1931-35 og herunder bestået han- 
delsm edhjælpereksm . fra  Fæ rgem an’s H andels
skole i Ålborg 1934, kommis h. samme 1935-43, 
g rundlag t nuvæ rende forretn ing  — der om fatter 
kolonial, delikatesser og vinhandel — i Å lborg 
og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1943.

Adr. V esterbro 89, Ålborg.
Firm a: Axel Bonderup, Færøgade 4, Ålborg.

Bonnén, Helge, købmand; f. 13/2 1909 i Bogen
se, søn af bagerm ester U lrich Bonnén; g. 14/5 
1951 m. Inger H arrie t B., f. Hansen; bestået m el
lemskoleeksm. fra  Bogense Skole 1924, udi. dels
h. købm and Aage Jensen, Fåborg 1924-26 og dels 
i firm ae t P. Simonsen & Co., Odense 1926-28 og 
herunder bestået handelseksm . fra  Odense Køb
mandsskole, derefter kommis h. købm and E rik  
Rye, St. Kongensgade, Kbhvn. K. t. 1930, selv
stændig købm and m. fo rretn ing Holmevej, Sø
borg 1930-34 og selvstændig m ejerie jer m. is
m ejeri Classensgade 52, Kbhvn. 0 . 1934-36, inde
haver af nuvæ rende forretn ing  — der om fatter 
finere kolonial, vine og tobakker sam t m aterial 
— Classensgade 44, Kbhvn. 0 . s. 1946.

Adr. Classensgade 44, Kbhvn. 0 .
F irm a: Helge Bonnén, Classensgade 44, Kbhvn.

0 .

Borch, C hristian Petersen, købm and; f. 26/10 
1884 i Mørup, Vejle amt, søn af landm and P. 
C hristiansen Borch; g 21/6 1911 m. A nna B., f. 
Borch; doktorkusk 1898-1904, af tjen t væ rneplig t 
v. generalstabens topografiske afdeling 1904-05, 
derefter m edindehaver af nuvæ rende forretn ing  
i Vejle, eneindehaver af samme s. 1907; genn.

ca. 30 å r medl. af best. f. og næstform d. i Vejle 
H andelsforening af 1897, æresm edl. af samme s. 
1944, p. t. formd. f. foreningens understø ttelses
fond.

Adr. V esterbrogade 67, Vejle.
Firm a: C. P. Borch, V esterbrogade 67, Vejle.

Borch, M artinus, købm and; f. 2/4 1897 i T yr
sted, Vejle amt, søn af m urer Niels Borch; g. 
8/8 1938 m. Eli B., f. Feldt; udi. h. købm and Th. 
K nudsen, H orsens 1911-16, derefter kommis h. 
købm ændene Eskild Jensen og Johan C hristian
sen — begge Horsens, overtaget forretn ing  i 
Horsens og etabi. sig s. selvstændig købm and 
1934, fly tte t forretn ingen  t. nuvæ rende lokaler 
i H orsens 1944.

Adr. Smedegade 43, Horsens.
Firm a: M. Borch, Smedegade 43, Horsens.

Borgbjerg, E jner, depotindehaver; f. 25/6 1901 
i Hørning, Skanderborg amt, søn af depotinde
haver Søren B orgbjerg; g. 9/6 1932 m. A nna B., 
f. P etersen; overtaget H ørning Øldepot — der 
om fatter depoter f. Tuborgs B ryggerier og K on
gens Bryghus i Kbhvn. sam t f. Ceres Brygge
rierne  i Å rhus — efter faderen  og etabi. sig s. 
selvstændig depotindehaver 1932; medl. af best, 
f. Å rhus Omegns V ognm andsforretning.

Adr. Hørning.
F irm a: H ørning Øldepot, Hørning.

Bork, Hans M ikkelsen, købm and; f. 11/6 1891 i 
K astrup, H aderslev amt, søn af sm edem ester 
Niels M ikkelsen Bork; g. 5/4 1919 m. K aren B., 
f. F rederiksen; udd. i kolonial og blandet h an 
del dels h. købm and B. P. R aben’s Eftf., Søn
derborg og dels h. købm and K. A ndresen, G ram  
1907-11, derefter kommis bl. a. h. købm and Ulle- 
rup  Jacobsen, Ballum  sam t forpag ter af købm and 
P. C lausen’s Enke’s fo rretn ing i Stevning, over
taget sidstnæ vnte og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1920; næstform d. f. K øbm andsforenin
gen f. Sønderborg Am t 1929-34, formd. f. sam 
me 1934-47, k irkevæ rge f. Svenstrup K irke s. 
1940.
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P. E. Borup A. P. Bothmann
købm and købm and

A. Boysen H. Brandenhoff
købm and købm and

Adr. S tevning pr. Svenstrup, Als.
Firm a: H. M. Bork, Stevning pr. Svenstrup, 

Als.

B orrisholt, Poul, købm and; f. 2/8 1929 i H æ 
strup, H jørring  amt, søn af lagerforvalter Aksel 
B orrisholt; g. 5/6 1954 m. Else B., f. C hristian
sen; udi. h. købm and E inar Jensen, H jørring  
1943-47 og herunder bestået handelsskoleeksm . 
fra  H jørring  H andelsskole 1947, kommis h. sam 
me 1947-52 og h. købm and P. Saxberg, Skagen 
1952-54, overtaget nuvæ rende forretn ing  — der 
om fatter finere kolonial, delikatesser og v inhan
del — i Løkken og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1954.

Adr. N ørregade 8, Løkken.
F irm a: Poul B orrisholt, Løkken.

Borup, Axel Emil, købm and; f. 5/10 1915 i Gi
strup, Å lborg amt, søn af gårdejer P eder A xel- 
sen Borup; g. 1951 m. Olga B., f. Ø stergaard; 
udi. i G istrup Brugsforening 1930-34, derefter 
bl. a. førstekom m is i Sdr. Saltum  Brugsforening 
sam t frekven tere t Ju s tits råd  M øller’s H andels
højskole i Å lborg 1938-39, overtaget nuvæ rende 
kolonialforretn ing i V ejgård og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1951.

Adr. Grønnegade 22, V ejgård pr. Ålborg.
F irm a: A xel Borup, G rønnegade 22, V ejgård 

pr. Ålborg.

Borup, G unnar, købm and; f. 1/9 1915 i H jør
ring, søn af læ re r Chr. P. Borup; g. 13/9 1942 m. 
Dora B., f. N ørgaard; bestået præ lim inæ reksm . 
1931, udi. h. købm and S. A. Frost, Hals 1932-35, 
komm is i Rold Brugsforening 1935-38 og i Søn
derup Brugsforening 1938-39, derefter frekven
te re t Den danske Andelsskole i M iddelfart sam t 
af tjen t væ rneplig t og sen. kommis i Romdrup 
Brugsforening, overtaget forretn ing  i H adsund 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1942, af
ståe t samme og overtaget nuvæ rende forretn ing 
— der om fatter kolonial, spirituosa og vin sam t 
isenkram  — i H averslev 1944, till. bogholder i 
H averslev Sparekasse; medl. af rep ræ sen tan t
skabet f. Indkøbsforeningen »Spar«.

Adr. H averslev pr. Arden.
Firm a: G unnar Borup, H averslev pr. A rden.

Borup, Poul Erik, købmand; f. 13/4 1925 i Bu- 
derup, Ålborg amt, søn af po rtø r Poul A ndersen 
B orup; g. 2/8 1952 m. H erdis B., f. L arsen; udi. h. 
købm and M orten Jensen, Å rdestrup  pr. Skørping 
1939-43 og h erund er gennem gået handelsm edhjæ l
perkursus v. Suldrup tekniske Skole 1942, der
e fte r kommis og lagerekspedient i forskellige for
retn inger, overtaget nuvæ rende forretn ing  — der 
om fatter kolonial, delikatesser og v inhandel — i 
Å lborg og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1954.

Adr. H erluf Trolles Gade 10, Ålborg.
Firm a: P. E. Borup, H erluf Trolles Gade 10, 

Ålborg.

Bossen, F riederich , købm and; f. 24/12 1895 på 
Rømø, Ribe amt, søn af læ re r Fr. Bossen; g. 1923 
m. M inna B., f. C arstensen; udd. i isenkram  h. 
isenkræ m m er Nie. A ndresen, Tønder 1910-14, 
etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo rretn ing 
i H øjer 1920, afs tåe t samme og grundlagt nuvæ 
rende forretn ing  i B ajstrup  1923.

A dr. B ajstrup  pr. Tinglev.
F irm a: F r. Bossen, B ajstrup  pr. Tinglev.

Bothm ann, A nders Peter, købm and; f. 3/1 1914 
i D ragør, K bhvn.s amt, søn af bleger Niels B oth
m ann; g. 3/2 1946 m. Else B., f. Larsen; udd. i 
handel h. købm and Th. Jans, D ragør 1928-32, 
d erefter kommis h. købm and M øller, K astrup, 
overtaget nuvæ rende fo rretn ing  — der e r grund
lag t ca. 1850 og er en udpræ get købm andsvirk
som hed — i D ragør og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1944; tidl. — genn. ca. 14 å r  — medl. 
af best. f. D ragør Boldklub.

Adr. K ongevejen 17, D ragør.
F irm a: A nders P. Bothm ann, K ongevejen 17, 

Dragør.

Boyen-Rasm ussen, Jørn , købm and; f. 2/4 1927 
i Silkeborg, søn af købm and Axel Boyen-Ras
m ussen; g. 15/3 1952 m. Aase B.-R., f. P etersen; 
udd. i kolonial, korn  og foderstoffer i firm aet 
P etersen  & Jørgensen, Sorø 1944-48 og herunder
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bestået handelsskoleeksm . fra  Sorø H andelsskole 
1947, kommis i samme 1948-51, overtaget køb
m and Jensen’s fo rretn ing  — om fattende kolonial, 
v inhandel og isenkram  — i Sorø og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1951.

Adr. M øllegården, Slagelsevej 1, Sorø.
Firm a: Jensen’s Eftf., M øllegården, Slagelse

vej 1, Sorø.

Boysen, Asmus, købm and; f. 15/11 1908 i Dyb
bøl, Sønderborg amt, søn af landm and P e te r 
Boysen; g. 22/9 1934 m. P e tra  B., f. Truelsen; 
udd. i kolonial h. købm and K rohn, Sønderborg 
1923-27, kommis h. samme 1927-28, frekven tere t 
Den jyske H andelshøjskole i Å rhus 1928-29, 
overtaget købm and H. M adsen’s forretn ing  — om
fattende b landet landhandel — i D aler-Ø sterby 
og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1929, af
hæ ndet samme og grundlagt nuvæ rende fo rre t
ning — der om fatter kolonial, delikatesser og 
vine — i egen nybygget ejendom  i Å benrå 1934; 
revisor i Å benrå og Omegns K øbm andsforening, 
medl. af bolignæ vnet i Å benrå 1950-54 sam t 
medl. af best. f. og kasserer i Å benrå G rund
ejerforening s. 1935, till. medl. af F rim urerlogen 
i Å benrå s. 1952.

Adr. Jørgensgård  24, Åbenrå.
F irm a: A. Boysen, Jørgensgård  24, Å benrå.

B ram m er, Ove, købm and; f. 20/4 1894 i H el
singør, søn af købm and A lbert Theodor B ram 
m er; g. 18/3 1919 m. Aase M athilde B., f. Schnur
re; udi. i faderens fo rretn ing  i Helsingør 1908- 
12, kommis i samme 1912-19, overtaget fo rre tn in 
gen — der om fatter kolonial og vin — og etabi. 
sig s. selvst. købm and 1919, optaget sønnen Hugo 
B ram m er s. m edindehaver af forretn ingen  1948; 
medl. af best. f. R otary f. H elsingør og Omegn, 
f. Helsingør kgl. privilegerede Skydeselskab og 
f. H elsingør H jæ lpefond f. H andlende og F ab ri
kanter.

Adr. Stengade 14, Helsingør.
F irm a: Ove B ram m er, Stengade 14, Helsingør.

Bram snæs, Frode, laboratorieforstander, lek
tor, civilingeniør; f. 18/10 1913 i Kbhvn., søn af 
nationalbankdirek tør C. V. B ram snæs; g. 19/5 
1943 m. K aren B., f. Bath; student (Frdbg. Gym
nasium) 1932, cand. polyt. 1937, ingeniør i Im 
peria l Chemical Industries, London 1937-38, i 
The Gas, L ight & Coke Company, Southall, Eng
land 1938, i Union Chemique, Beige, B ruxelles
1938-39 og i A/S Sapolite, K bhvn. 1939-42, assi
sten t v. F iskerim in isterie t’s Forsøgslaboratorium  
1942, forstander f. samme s. 1949, till. lek tor i 
fiskeriindustri v. D anm arks tekniske Højskole 
sam t m edbestyrer af L aboratorie t f. Levneds
m iddelkonservering s. 1949; medl. af P atentkom 
m issionen 1943-52, medl. af A kadem iet f. de tek 
niske V idenskaber s. 1952, formd. f. teknisk ud
valg i Foreningen af K onservesfabrikanter i 
D anm ark; fo rfa tte r t. »Saltbehandling af Sild« 
(1946) og m edarbejder v. »Levnedsmiddelbogen« 
(1946).

Adr. Stæ gers A llé 20, Kbhvn. F.
Institu tion: F iskerim in isterie t’s Forsøgslabora

torium , Øster Voldgade 10, Kbhvn. K.
Brandenhoff, Hans, købm and; f. 25/4 1918 i 

Skrydstrup, H aderslev amt, søn af købm and An
dreas Brandenhoff, g. 25/4 1943 m. M argrethe B., 
f. Jacobsen; udd. i kolonialbranchen h. købm and 
Th. Clausen, Tinglev 1932-36, kommis h. køb
m and H einr. Horn, B roager 1936, h. købm and 
Emil P. Hansen, A lnor 1937 og h. købm and P. J. 
F leggaard, Padborg 1937-38, overtaget faderens 
kolonial- og isenkram forretn ing  i Bolderslev og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1940.

Adr. Bolderslev.
F irm a: Hans Brandenhoff, Bolderslev.

B randerup, M ath. P., købm and; f. 6/2 1894 i 
Dybvad, Å benrå amt, søn af g årdejer Nis J. 
B randerup; g. 22/4 1919 m. T hyra B., f. Lassen; 
udd. i kolonial og b landet handel h. købm and 
C. O. Petersen , Sønderballe 1909-13, kommis h. 
købm and Hans T iedem ann, Rødekro 1913-15, 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. kolonial- 
og isenkram forretn ing  i Rødekro efter genfor
eningen 1920; medl. af Rødekro skolekommission
1925-35, formd. f. Rødekro V andvæ rk 1930-40 og 
medl. af best. f. M idtsønderjyllands E l-Forsy
n ing s. 1943.

Adr. Rødekro.
F irm a: M. P. B randerup, Rødekro.

B randerup, Nis Jessenius, købm and; f. 16/8 
1912 i Rødekro, H aderslev amt, søn af landm and 
og købm and N. M. B randerup; g. 7/7 1935 m. 
M ary B., f. K ragh; udd. i kolonial og b landet 
handel dels i faderens fo rretn ing  i Rødekro og dels
h. købm and Jacob Nielsen, Å benrå 1927-31, kom 
mis i faderens forretn ing  i Rødekro 1931-32 og
h. købm and A. H. U llerup, Toftlund 1932-33, 
overtaget købm and A ndreas E lver’s kolonialfor
retn ing  i Å benrå og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1934; medl. af best. f. R ingriderfor
eningen f. Å benrå By og Am t s. 1943.

Adr. H jelm  Alle 15, Åbenrå.
F irm a: N. J. B randerup, Slotsgade 25, Åbenrå.

B randerup, Nis Madsen, købm and; f. 6/10 1919 
i Dybvad, Å benrå amt, søn af købm and Math. 
P. B randerup; g. 25/8 1946 m. R igm or B., f. L a r
sen; bestået præ lim inæ reksm . fra  Tinglev R eal
skole 1936, udd. i kolonial og isenkram  i fade
rens forretn ing  i Rødekro 1937-40, kommis h. 
købm and H. Degn, Sønderborg 1940 og h. køb
m and Husum, Skodborg 1941 sam t rep ræ sen tan t 
f. Å benrå M argarinefabrik  1947-53, overtaget fa 
derens forretn ing  i Rødekro og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1953.

Adr. Rødekro.
F irm a: M. P. B randerup, Rødekro.

B randstrup, Jens A nker, købm and; f. 7/12 1904 
i Skarresø, R anders amt, søn af gårdejer K re
sten B randstrup; g. 17/12 1929 m. Magda B., f. 
Skov; udi. h. købm and V. N ørregaard, Viby 
(Jylland) 1920-24 og herunder bestået handels-
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M. P. Branderup
købm and

N. M. Branderup
købm and

Aa. Brandt
købm and

m edhjæ lpereksm . fra  Å rhus H andelsskole af 
1889 1923, kommis h. samme 1924-26 og første
kommis h. købm and K nud Thorup, Risskov
1926-29, overtaget nuvæ rende forretn ing  — der 
om fatter kolonial, isenkram  og bygningsm ate
ria le r  sam t depot f. A/S B ryggeriet »Thor«, R an
ders og f. A/S Kosangas — i Ryomgård og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1929; medl. af Marie 
Magdalene m enighedsråd s. 1944.

Adr. Storegade 18, Ryomgård.
Firm a: J. A. B randstrup, Købmand, Storegade 

18, Ryomgård.

B randt, Aage, købm and; f. 17/7 1904 i Skæ vin
ge, F rederiksborg  amt, søn af landm and F rith jof 
B randt; g. 23/2 1935 m. Dora B., f. Engelbrecht; 
udd. v. land- og m ejerivæ sen og sen. v irke t i 
m argarinebranchen, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. forretn ing  — om fattende kolonial, 
b ræ ndsel og æg en gros — i F rederikssund 1930; 
medl. af best. f. R etsforbundet i F rederikssund 
s. 1933.

Adr. Fæ rgevejen  99, Frederikssund.
F irm a: Aage B randt, Fæ rge vej en 99, F rede

rikssund.

B randt, Christian, købm and; f. 15/6 1909 i Ans
ager, Ribe am t, søn af snedkerm ester Jens 
B randt; g. 15/1 1939 m. Thilde B., f. Holm; udi. 
i V ester Vedsted Brugsforening 1925-29, kom 
mis i K narreborg  Brugsforening 1929 og i Hej ns
vig Brugsforening 1931-33 sam t 1935-38, g rund
lag t nuvæ rende forretn ing  — der om fatter b lan
det landhandel — i Lindved og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1938; medl. af best. f. og kas
serer i L indved H andelsforening 1951-55.

Adr. Lindved pr. Vejle.
F irm a: L indved K øbm andsforretning v. Chr. 

B randt, Lindved pr. Vejle.

B randt, Hans H enrik, købm and; f. 27/8 1900 i 
Århus, søn af købm and H. H. B randt; ansat i 
faderens virksom hed i Å rhus, overtaget samme 
— der er g rundlagt 1892 og om fatter kolonial 
en detail sam t kunstgødning og m arkfrø — og

etabi. sig s. selvstændig købm and 1931; medl. af 
best. f. Å rhus H andelsforening af 1887.

Adr. Studsgade 35, Århus.
F irm a: H. H. B randt, Studsgade 35, Århus.

B randt, Otto Vilhelm, købm and; f. 9/9 1906 i 
Brøndbyøster, K bhvn.s amt.

Adr. K irkeb jerg  Torv, B røndbyvester pr. Glo
strup.

F irm a: Otto B randt, K irkeb jerg  Torv, Brønd
byvester pr. G lostrup.

Brasen, Asger, købm and; f. 21/6 1923 i Stege 
landsogn, P ræ stø  amt.

Adr. Næstved.
Firm a: Asger Brasen, Hj. af Jernbanegade og 

R am sherred, N æstved.

Brasen, C hristian, købm and; f. 21/3 1899 i K eld- 
by, P ræ stø  amt, søn af c igarhandler H enrik  B ra
sen; g. 28/5 1922 m. Valborg B., f. Christoffersen; 
udd. i kolonial h. købm and Lang, Stege 1913-17, 
kommis h. købm and Poulsen, H ornbæ k 1917-18 
og h. købm and Engelbrecht Christoffersen, Len
dem ark 1918-20, overtaget sidstnæ vntes fo rre t
ning — om fattende kolonial, delikatesser, v in
handel og benzin — og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1920, till. fo rhandler f. A/S D ansk Tips
tjeneste; næ stform d. i Møns K øbm andsforening 
1946-54, formd. f. Stege Handelsskole og medl. af 
best. f. Stege H andelsstandsforening 1948-54, 
medl. af best. f. A/S Møns B ank s. 1933.

Adr. Lendem ark pr. Stege.
F irm a: Chr. Brasen, L endem ark pr. Stege.

Bred, Laurids Pedersen, købm and; f. 10/5 1929 
i Idum , Ringkøbing amt, søn af sm edem ester 
Thorvald Bred; g. 29/10 1951 m. Irm a B., f. Ras
m ussen; udd. i kolonial og b landet handel 1944- 
49, kommis i S truer Brugsforening 1950-51, 
g rundlagt nuvæ rende forretn ing  — der om fatter 
kolonial og isenkram  — i B rem dal pr. S truer og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1951.

Adr. Brem dal pr. S truer.
F irm a: »Bremdalhandelen« v. L. P. Bred, 

B rem dal pr. S truer.
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C. Brasen 
købm and

A. Brasen
købm and

L. P. Bred
købm and

K. P. Breum
direktør

Breum , K nud Peter, d irektør; f. 15/11 1915 i 
R anders, søn af grosserer Niels M arinus Breum ; 
g. 12/8 1944 m. G udrun B., f. A rffm ann; bestået 
mellemskoleeksm. fra  Randers Statsskole 1929, 
udi. h. købm and W. W eimar, R anders 1929-33, 
frekven tere t K øbmandsskolen i K bhvn. 1934-36, 
rep ræ sen tan t i A/S Sunlight F abrikkerne, K bhvn. 
1936-38, derefter p rokurist i A/S N. M. Breum, 
Randers, d irek tør f. samme — der om fatter ko
lonial en gros sam t oplag f. A/S A m erican To
bacco Company og f. A/S Chr. A ugustinus’ F a
brikker — s. 1942.

Adr. V esterport 2, Randers.
F irm a: A/S N. M. Breum, Fr. G ronem ann’s 

Eftf., Randers.

Brinch, G rethe, købm and; f. 22/11 1922 i
Kbhvn., da tter af jo rd - og betonarbejder Johan 
W itting; g. 1946 m. købm and H ans Brinch H an
sen; efter æ gtefæ llens død 1952 overtaget og 
v iderefø rt dennes fo rretn ing  i Kbhvn. s. selv
stændig købmand.

Adr. B ispebjergvej 70, Kbhvn. NV.
Firm a: B. H. Kolonial v. G rethe Brinch, Bispe- 

bjergvej 70, Kbhvn. NV.

B rinch-Fischer, E rik, købmand, skibshandler; 
f. 4/7 1915 i Esbjerg, søn af købm and M ikkel 
B rinch-Fischer; g. 28/10 1939 m. Bodil K ristine 
B.-F., f. Laugesen K ragh; bestået m ellem skole
eksm. fra  D anm arksgades Skole i E sbjerg 1929, 
udi. h. købm and H arald  A ndersen, Ribe 1930-34 
og herunder bestået handelsm edhjæ lpereksm . 
fra  Ribe Handelsskole, kommis i faderens fo rre t
ning i Esbjerg 1934-41, efter faderens død besty
re r  af samme 1941-46, overtaget forretn ingen  — 
d e r om fatter kolonial, delikatesse og v in  sam t 
skibsproviantering — og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1946.

Adr. Kongensgade 89, Esbjerg.
F irm a: E. B rinch-Fischer, Kongensgade 89, 

Esbjerg.

Brinck, H arald, grosserer; f. 1/12 1905 i F å
borg v. Varde, Ribe amt, søn af bagerm ester 
G abriel Ibsen Brinck; g. 26/3 1937 m. Anne Ma-

rie B., f. P etersen; udi. i A gerbæ k B rugsfor
ening 1920-24, førstekom m is h. købm and F. Bø
gesvang, Sejstrup  pr. G redstedbro 1924-29, kon
torassistent i kolonial en gros firm ae t Stensig & 
Beier, Ribe 1929-32 og i kolonial en gros firm aet 
Søren Beier, Ribe 1932-35, overtaget nuvæ rende 
agentur og en gros virksom hed — der bl. a. om
fa tte r  oplag f. A/S M unke Mølle, Odense, A/S 
Den danske M argarinefabrik, Slagelse og A/S 
N ordisk K affe Kompagni, Kbhvn. — i Ribe efter 
grosserer Stensig og etabi. sig s. selvstændig 
grosserer 1935.

Adr. Skibbroen 5, Ribe.
F irm a: H arald Brinck, A gentur & en gros, 

F iskergade 5, Ribe.

B rink, Henning, købm and; f. 23/11 1926 i 
G renå, søn af fiskeskipper A nker Vilhelm B rink; 
g. 1954 m. K aren B., f. Rasmussen; bestået m el
lem skoleeksm. fra  G renå kom m unale Realskole 
1942, udi. i M esballe Brugsforening pr. Ryom- 
gård  1942-45, derefter bl. a. førstekom m is i As- 
sentofte B rugsforening, frekven tere t R anders 
H andelshøjskole 1951-52, overtaget nuvæ rende 
kolonial- og isenkram forretn ing i G renå og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1953.

Adr. Storegade 42, G renå.
F irm a: Henning B rink, Storegade 42, Grenå.

B rix, Svend Aage Clausen, købm and; f. 12/12 
1908 i Falslev, R anders amt, søn af boelsmand 
Niels Jensen B rix; g. 19/4 1931 m. K irsten  B., f. 
H jo rth -A ndersen; etabi. sig s. selvstændig køb
m and m. fo rretn ing  i Lervang, R anders 1948, af
hæ ndet samme og overtaget nuvæ rende fo rre t
ning — der om fatter ren  kolonial — i R anders 
1950.

Adr. Vinkelvej 2, R anders.
F irm a: Svend B rix, Vinkelvej 2, Randers.

Brock, Hans A rthur, købmand; f. 10/11 1908 i 
Sønderborg, søn af fy rbøder C hristen Brock; g. 
11/12 1932 m. Olga B., f. N ielsen; udd. i kolonial 
og b landet handel h. købm and H. C. Hansen, 
Sønderborg 1923-26, kommis h. samme 1926-27, h. 
skibshandler Jacob A ndresen, Sønderborg 1927
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E. Brinch-Fischer 
købm and, skibshandler

M. Broe 
edsv. varem ægler

H. A. Brock
købm and

V. Brudsø
købm and

-30 og h. købm and C. T. Laursen, Sønderborg 
1930-31, overtaget sidstnæ vntes fo rretn ing  — 
om fattende kolonial og b landet handel — og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1931; medl. 
af best. f. Sønderborg D etailhandlerforening og 
medl. af rep ræ sen tan tskabet f. Sønderborg Syge
kasse.

Adr. LI. Rådhusgade 31, Sønderborg.
F irm a: H ans A. Brock, LI. R ådhusgade 31, 

Sønderborg.

Brodersen, P e te r A ndreas, antikvite tshandler;
f. 23/2 1908 i H jortlund, Ribe amt, søn af k rea 
tu rhand le r Niels Oksen B rodersen; g. 4/11 1934 
m. Inger B., f. Rasm ussen; udd. i kolonialbran
chen 1923-26 og herunder bestået handelsskole- 
eksm. fra  Ribe H andelsskole 1925, komm is h. 
købm and U llerichs, B ram m inge 1927-28 og af
tjen t væ rneplig t 1929, assurandør f. A ssurance- 
Compagniet »Baltica« A/S i Bram m inge 1929-30, 
i Køge 1931, i Kbhvn. 1932, på Frdbg. 1933 og i 
Hørsholm 1934-39, etabi. sig s. selvstæ ndig an ti
kv ite tshandler m. m øbel- og an tikv ite tsfo rre t
ning i H ørsholm  1939; medl. af best. f. og kasse
re r  i H andelsforeningen f. H ørsholm  og Omegn 
1950-54, derefter formd. f. samme.

Adr. Usserød Kongevej 40 A., Hørsholm.
F irm a: P. A. B rodersen, A ntikvitetshandler, 

Usserød Kongevej 40 A., Hørsholm.

Brodersen, Poul, købm and; f. 11/12 1922 i 
Kbhvn., søn af banearbejder Viggo Brodersen;
g. 26/12 1953 m. G retel B., f. Schade; udi. h. køb
m and Helge Jensen, Nyborg 1938-42, derefter 
kommis h. samme og sen. h. købm and H ilm er 
Hansen, Nyborg, etabi. sig s. selvstæ ndig køb
m and m. fo rretn ing  i Nyborg 1953.

Adr. Ø ster Voldgade 46, Nyborg.
F irm a: Poul B rodersen, Ø ster Voldgade 46, 

Nyborg.

Broe, Mogens, edsvoren varem æ gler; f. 15/10 
1875 i Kbhvn., søn af edsvoren varem æ gler P eter 
Broe; g. 13/5 1906 m. Bodil K ristine B., f. Jen 
sen; udd. i handel dels i D anm ark og dels i 
Tyskland, bestået varem æglereksm . — m. kolo

nial s. speciale — 1897, derefter ansat i faderens 
m æ glervirksom hed i Kbhvn., erhvervet kgl. be
stalling s. edsvoren varem æ gler 1901, overtaget 
faderens m æ glervirksom hed i Kbhvn. 1917, op
taget sønnen statsaut. varem æ gler P eter M. Broe 
s. kompagnon i virksom heden 1936; tidl. special
m edarbejder — vedr. »kaffe« — v. »Berlingske 
Tidende«.

Adr. K ronprinsessegade 42, Kbhvn. K.
F irm a: Mogens & P e te r M. Broe, K ronprin

sessegade 42, Kbhvn. K.

Broløs, Niels, fo rretn ingsfører; f. 8/1 1898 i 
Nordby, Samsø, søn af aldersren tenyder Laus 
C hristian Broløs; g. 21/7 1925 m. A nna B., f. 
K rogh; udi. h. købm and P. Nygaard, Nordby, 
Samsø 1912-16, frekven tere t Den jydske H an
delshøjskole i Å rhus 1919-20, d erefter bl. a. bog
holder i A/S Ø rsted Købm andsgård, fo rretn ings
fø rer i samme s. 1927; medl. af best. f. Tømm er
handlerforeningen af 1936, medl. af Ø rsted sog
neråd  1942-50.

Adr. Ørsted.
Firm a: Ø rsted K øbm andsgård A/S, Ørsted.

Brudsø, Viggo, købm and; f. 19/8 1895 i E ver- 
drup, P ræ stø  amt, søn af b likkenslager C hristian 
Brudsø; g. 25/1 1920 m. M argrethe B., f. Nielsen; 
udd. i kolonialbranchen 1910-14, kommis 1914- 
17, af tjen t væ rneplig t 1917-19, disponent h. køb
m and Dam gaard, Fakse 1919-20, selvstændig køb
m and i Sæ rslev pr. Snertinge 1920-24 og i V ester 
Egesborg 1924-29, grundlagt nuvæ rende fo rre t
ning — der om fatter kolonial og isenkram  — og 
etabi. sig s. selvstændig købm and i E verdrup pr. 
Snesere 1929.

Adr. E verdrup pr. Snesere.
F irm a: Viggo Brudsø, E verdrup pr. Snesere.

Bruhn, Georg W illiam, depotindehaver; f. 20/5 
1904 i K ildebrønde, Roskilde amt, søn af k roejer 
E rnst B ruhn; g. 12/12 1930 m. E rna B., f. L ar
sen; udd. og v irke t s. g larm ester 1918-28, der
e fter v irket i restaurationsbranchen  t. 1937, over
taget C arlsberg B ryggerierne’s depot i Skæ lskør 
og etabi. sig s. selvstændig depotindehaver 1937,
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S. H. Bruhn
købmand

S. P. Brunse
købm and

H. Bruun 
købm and

K. C. Bruun
købm and

afstået samme og overtaget C arlsberg B ryggeri- 
e rne’s depot f. Holbæk og omegn 1943.

Adr. Algade 65, Holbæk.
F irm a: C arlsberg-D epotet, Holbæk.

B ruhn, Svend Aage, rep ræ sen tan t; f. 1/10 1911 
i Kbhvn., søn af vognm and K ai B ruhn; g. 8/11 
1936 m. Edith Eugenia B., f. C hristensen; udd. i 
m anufak tur i V arehuset »Fix & Færdig«, N ørre- 
brogade 183, Kbhvn. N. 1927-31, derefter ekspe
d ient i Sundby Messe, A m agerbrogade 145, 
Kbhvn. S. og sen. i A/S Crome & Goldschmidt, 
Østergade 32, Kbhvn. K. sam t i A/S Daells Va
rehus, N ørregade 12, Kbhvn. K., rep ræ sen tan t 
i A/S N. N. B lum ensaadt’s F abriker, Odense s. 
1944, frekven tere t bl. a. K øbm andsskolen’s 1- 
årige repræ sentan tkursus og sammes 3-årige 
sprogkursus i engelsk og tysk; medl. af best. f. 
Ø stifternes H andelsrej sende-Forening af 1907.

Adr. Parcelvej 114, Virum.
Firm a: A/S N. N. B lum ensaadt’s Fabriker, 

Odense.

B ruhn, Svend Heine, købm and; f. 18/4 1913 i 
Lunde, Ribe amt, søn af bagerm ester Jakob 
B ruhn; g. 24/3 1935 m. Ellen B., f. Christensen; 
udi. i Billum Brugsforening 1927-31 og herunder 
bestået handelsm edhjælpereksm . fra  V arde H an
delsskole 1930, kommis i sam me 1931-32 og fø r
stekomm is i G uderup Brugsforening 1932-37, 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. forretn ing  
N ørregade 31, H olsted 1937, afstået samme og 
overtaget nuvæ rende forretn ing  — der om fatter 
kolonial og isenkram  — i H olsted 1950; medl. af 
best. f. Holsted B orgerforening s. 1952 og f. Hol
sted H andelsstandsforening s. 1953.

Adr. Holsted By.
F irm a: H. B ruhn, Kolonial & Isenkram , Hol

sted By.

Brunse, Svend Peder, købm and; f. 31/1 1925 i 
Pederstrup , Svendborg amt, søn af uddeler Vig
go Brunse; udi. i P ederstrup  B rugsforening 1940 
-44, kommis i samme 1944-46 og førstekom m is i 
E bberup B rugsforening 1946-48 sam t i P ederstrup  
Brugsforening 1949-52, frekven tere t Den danske

Andelsskole i M iddelfart 1948-49, etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and m. forretn ing  — om fatten
de kolonial, delikatesser, vinhandel, isenkram , 
køkkenudstyr, m anufaktur, bygningsm aterialer 
og b ræ ndsel — i Næsbyhoved, Broby 1952.

Adr. Næsbyhoved, Broby pr. Næsby, Fyn.
F irm a: Næsbyhoved K øbm andsforretning, N æs

byhoved, Broby pr. Næsby, Fyn.
B ruun, A lfred, depotindehaver; f. 19/9 1894 i 

Søllested, M aribo amt, søn af gårdejer Hans 
Jørgen C hristensen B ruun; g. 20/5 1920 m. Edith 
B., f. Ahm; udd. v. landvæ sen og sen. v irke t s. 
kusk  v. Tuborgs Depot i Søllested 1922-30, over
taget C arlsberg-D epotet f. M aribo — d istrik t: 
Holeby, T irsted, Vejleby, Østofte, Reersnæs, 
B andholm  — og etabi. sig s. selvstændig depot
indehaver 1930.

Adr. V esterbro 24, Maribo.
F irm a: C arlsberg-D epotet, Maribo.
B ruun, Carl, købmand, borgm ester; f. 20/12 

1891 i Hoed sogn, R anders amt, søn af fo rpag ter 
P e te r B ruun; g. 1/6 1921 m. Aase B., f. H ansen; 
udd. i kolonial- og m ateria lb ranchen  h. købm and 
Rasmus K ruse, E beltoft 1906-10, kommis h. sam 
me 1910-12, h. købm and Viggo Schou, V ording
borg 1912-14 og h. købm and S. H jort, Sorø 1914- 
15, a ftjen t væ rneplig t 1915-17, besty rer af køb
m and C hristian H ansen’s m aterialhandel i F rede
rikssund 1917-21, overtaget samme — der om
fa tte r  kolonial og m ateria l sam t fa rver og tapet 
— og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1921; 
medl. af best. f. F rederikssund og Omegns K øb
m andsforening 1922-32 og formd. f. F rederiks
sund H andelsstandsforening s. 1933, medl. af F re 
derikssund byråd  s. 1933, borgm ester s. 1946; 
dekoration: R.

Adr. Torvet, Frederikssund.
F irm a: Carl B ruun, Frederikssund.

Bruun, Ellen M argrethe, grosserer; f. 5/1 1897 
i Skanderborg, d a tte r af grosserer Oscar B ruun; 
udd. i kolonial en gros i faderens virksom hed i 
Skanderborg, overtaget samme — der er g rund
lagt 1884 — og etabi. sig s. selvstæ ndig kolonial
grosserer 1942.
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P. C. Bruun C. Bruun-Lassen
disponent købm and

C. Bryde F. Brædder
købm and købm and

Adr. Møllegade 1 A., Skanderborg.
Firm a: O scar B ruun & Co., Skanderborg.

B ruun, H arald, købm and; f. 20/7 1924 i K al- 
have, Skanderborg amt, søn af købm and M. 
B ruun; g. 27/3 1947 m. D orthe M arie B., f. Els
borg Jensen; udi. i faderens fo rretn ing  i Lund 
1938-42, overtaget købm and C. P. Jensen’s fo rre t
ning i Horsens og etabi. sig s. selvstæ ndig køb
m and 1947.

Adr. Frederiksgade 74, Horsens.
F irm a: H arald  Bruun, F rederiksgade 74, H or

sens.

Bruun, K arl C hristian, købm and; f. 30/3 1890 
i Øster Lindet, H aderslev amt, søn af hju lm ager 
P e te r B ruun; g. 23/7 1920 m. M arie B., f. K ruse; 
udi. h. købm and M. P. Christensen, Rødding, 
etabi. sig s. selvstændig købm and m. forretn ing  
i H aderslev 1922, fly tte t fo rretn ingen t. nuvæ 
rende lokaler i egen ejendom  i H aderslev 1935; 
genn. en årræ kke kasserer i H aderslev og Om
egns Købmandsforening.

Adr. A potekergade 5, Haderslev.
Firm a: K arl Chr. B ruun, A potekergade 5, H a

derslev.

Bruun, P e te r Christian, disponent; f. 4/2 1924 
i H aderslev, søn af købm and K arl C hristian 
B ruun; g. 29/8 1949 m. G erda B., f. N icolajsen; 
udi. h. købm and A. C. Dahl-H ansen, C hristians
feld 1939-43, frekven tere t B ergenholz’ D ekoratør
skole i Kbhvn. 1943, disponent i faderens fo rre t
ning i H aderslev 1949.

Adr. H iort Lorenzens Vej 37, Haderslev.
F irm a: K arl Chr. B ruun, A potekergade 5, Ha

derslev.

B ruun, Svend, depotindehaver; f. 24/5 1901 i 
Søllested, M aribo amt, søn af gårdejer Hans 
Jørgen C hristensen B ruun; g. 27/10 1927 m. Ellen 
B., f. Ahm; udd. v. landvæ sen og sen. kusk v. 
Tuborgs Depot i Søllested 1923-27, overtaget 
C arlsberg-D epotet f. Sakskøbing og etabi. sig s. 
selvstændig depotindehaver 1927, afstået samme 
og overtaget C arlsberg-D epotet f. Nykøbing F.

m. opland på Lolland og F als ter 1932; medl. af 
best. f. C arlsbergforhandlerforeningen s. 1931, 
kasserer i samme 1933-47 og næstform d. i fo r
eningen 1947-49.

Adr. G artnergade 10, Nykøbing F.
F irm a: C arlsberg-D epotet, Nykøbing F.

Bruun, Thorvald, købm and; f. 20/1 1897; udd. i 
kolonial h. g rosserer P. Axelsen, Slagelse 1913- 
17, kommis i A/S Carl I. U lrich & Søn, Haslev 
1917-19 og i A/S Langelands Frøavlskom pagni 
1919-20, derefter kommis og sen. disponent h. 
købm and M. Jørgensen, Nykøbing S., overtaget 
sammes fo rre tn ing  — om fattende kolonial, deli
katesser, vinhandel, kafferisteri, je rn  og stål 
sam t bræ ndsel og benzin — og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1940.

Adr. Algade 27, Nykøbing S.
F irm a: Th. B ruun, Algade 27, Nykøbing S.

B ruun-Lassen, Christian, købm and; f. 20/9 
1896 i Varde, søn af klejnsm ed Søren Lassen; g. 
1924 m. M arie B.-L., f. S tjernholm  Falkenberg; 
udi. h. købm and Asmus Møller, Varde 1910-14, 
derefter kommis bl. a. h. købm and Dige’s Eftf., 
Skive, g rundlagt nuvæ rende kolonialforretning 
i Skive og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1923; medl. af best. f. Skive K olonialhandlerfor
ening 1935-45, derefter revisor i samme.

Adr. Asylgade 2, Skive.
Firm a: C. B ruun-Lassen, Asylgade 2, Skive.

Bryde, C hristian, købm and; f. 2/11 1898 i 
Kbhvn., søn af togfører Sofus C hristian Bryde; 
g. 23/4 1924 m. Bodil B., f. Eskildsen; grundlagt 
selvstændig købm andsforretning m. hustruen  — 
der er udg. fra  B irkerød K ost- og Realskole og 
h a r  m erkantil uddannelse bl. a. indenfor sm ør- 
eksportbranchen — s. kom pagnon 1934, overtaget 
nuvæ rende købm andsforretning — ligeledes m. 
hustruen  s. kompagnon og m edindehaver — i 
Brønshøj 1943.

Adr. M erløsevej 2, Brønshøj.
F irm a: K øbm andshuset »Granbo«, M erløsevej 

2, Brønshøj.
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P. K. Brœndstrup I. B. Bramer
skoleinspektør købm and

C. C. Brøbech A. L. Brøckmann
købm and købm and

B ræ dder, F rederik , købmand, skibsproviante
ringshandler; f. 29/11 1887 i Eskilstrup, P ræ stø  
amt, søn af landm and Jørgen  B ræ dder; g. 22/6 
1919 m. M ary B., f. Pedersen; udd. i kolonial og 
m ateria l i Kbhvn. 1901-04, selvstæ ndig købm and 
i H ellerup 1911-20, grundlagt nuvæ rende fo rre t
ning — der om fatter kolonial, delikatesser, v in 
handel, isenkram , køkkenudstyr, glas og porce
læ n sam t skibsproviantering — og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and i Rødvig 1921; medl. af 
best. f. Ø stsjæ llands H andelsforening s. 1935, 
formd. f. samme s. 1951, till. medl. af best. f. og 
kasserer i Rødvig T uristforening s. 1929.

Adr. Rødvig.
F irm a: F rederik  B ræ dder, Rødvig.

B ræ ndstrup, Poul K ristian, skoleinspektør, 
handelsskoleforstander; f. 3/5 1904 i Års, Ålborg 
amt, søn af bogholder og revisor A nders P e te r 
B ræ ndstrup; g. 25/9 1931 m. K aren B., f. Calli- 
sen; bestået læ rereksm . fra  Jelling  S tatssem ina
rium  1925, fast læ re r v. D ronninglund Realskole 
1926-33 og v. D ronninglund Handelsskole 1927- 
33, læ rer v. det købstadsordnede skolevæsen i 
T årnby 1933-46 og viceskoleinspektør v. samme 
1946-49, derefter skoleinspektør i B irkerød, fo r
stander f. B irkerød Handelsskole s. 1951; medl. 
af ungdom snævnet og børnebiblioteksudvalget i 
B irkerød sam t medl. af best. f. A ftenskolefor
eningen i F rederiksborg Amt.

Adr. Ravnsnæsvej 9, B irkerød.
Institu tion: B irkerød Handelsskole, B irkerød.

B räm er, Iv e r Bent, købm and; f. 26/5 1926 i 
H aderslev, søn af fø rste læ rer Carl Emil Jørgen 
B räm er; g. 5/6 1949 m. M aja B., f. Pallesen; be
ståe t realeksm . fra  H adsund Realskole 1944, 
udd. s. boghandler i H adsund Boghandel 1944- 
47, af tjen t væ rneplig t og herunder fo rre tte t t je 
neste s. lø jtnan t 1947-49, ansat h. boghandler M. 
Schultz, Ålborg 1949-50, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. fo rretn ing  — om fattende kolonial, 
isenkram  og m anufak tur — i Ø stergårde pr. 
H adsund 1950, erhvervet den t. forretn ingen hø
rende ejendom  1955.

Adr. Ø stergårde pr. Hadsund.

Firm a: I. B. B räm er, Købmand, Ø stergårde pr. 
H adsund.

Brøbech, C hristian Christensen, købm and; f. 
15/4 1896 i K astbjerg, R anders amt, søn af m øl
le r  og bagerm ester C hristen Jensen  Brøbech; g. 
29/9 1921 m. Agnes B., f. Eskesen; udi. h. køb
m and N. A. F randsen, B orridsø pr. Thorsø 1914 
-18, kommis i forskellige fo rre tn inger 1918-21, 
overtaget B jalderup Mølle & K øbm andsforret
ning pr. G årde og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1921 sam t drevet samme t. 1944, derefter 
overtaget kolonialforretning i S tenstrup på Fyn, 
afhæ ndet samme og overtaget nuvæ rende fo r
retn ing  — der om fatter kolonial og delikatesse 
— i Esbjerg 1950.

Adr. Strandbygade 83, Esbjerg.
F irm a: Chr. Brøbech, K olonial & D elikatesse, 

Strandbygade 83, Esbjerg.

Brøckm ann, A lbert Lorenzen, købm and; f. 11/9 
1898 i B renderup sogn, H aderslev amt, søn af 
arbejdsm and L aust B røckm ann; g. 12/9 1943 m. 
Dagm ar B., f. Rasm ussen; udi. h. købm and H. 
F. H ansen, Ribe 1912-16 og herunder bestået 
handelsm edhjæ lpereksm . fra  Ribe Handelsskole 
1916, kommis h. købm and P. Nygaard, Nordby, 
Samsø 1917—19 og h. købm and N. A. Nielsen, 
B arrit 1919-22 sam t førstekom m is h. købm and 
Chr. A ndersen, V ordingborg 1922-25, etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and m. forretn ing  i Vejen 1925, 
afhæ ndet samme og overtaget nuvæ rende fo r
retn ing  — der om fatter kolonial og isenkram  — 
i Ribe 1935.

Adr. Sønderportsgade 28, Ribe.
Firm a: A lbert Brøckm ann, Sønderportsgade 

28, Ribe.

Brødbæk, Niels Aage, købm and; f. 25/10 1902 
i B orbjerg, R ingkøbing amt, søn af gårdejer 
Jens C hristian Sørensen; g. 30/10 1932 m. Ellen 
M arie B., f. Noes; grundlagt nuvæ rende fo rre t
ning i K vium  pr. H jerm  og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1929.

Adr. Kvium  pr. H jerm .
F irm a: Aage Brødbæk, K vium  pr. H jerm .
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N. Aa. Brødbæk K. Brødsgaard K. P. Brøgger A. Brøndum
købm and salgschef købm and købm and

B rødsgaard, Kai, salgschef; f. 3/7 1901 i Jo r- 
drup, Ribe amt, søn af p rop rie tæ r Emil Brøds
gaard; g. 17/6 1927 m. Aase B., f. F riedrichsen; 
student (Kolding) 1920, cand. phil. 1921, derefter 
udd. v. landvæ sen og herunder e je r af B ruus- 
gård  i Ølst sogn, R anders am t 1927-31, rep ræ 
sen tan t i A/S Ole Sørensen & Co., Kolding 1931- 
53, salgschef i A/S »Saxonia«, Kbhvn. s. 1953; 
medl. af best. f. Jydsk H andelsrej sendeforening 
og af hovedbest. f. D anm arks aktive H andels
rejsende, till. formd. f. Foreningen af R epræ sen
tan te r i L andbrugsm askinbranchen.

Adr. B ram drupdam .
Firm a: A/S »Saxonia«, A dm iralgade 15, 

Kbhvn. K.
Brøgger, K nud Peter, købm and; f. 6/9 1910 i 

Fredericia, søn af tøm rer A nton P e te r Brøgger; 
g. 5/3 1932 m. Anne M argrethe B., f. Bohsen; 
udd. i kolonial h. købm and Vedel Jensen, F rede
ric ia  1926-29, kommis h. sammes efterfø lger køb
m and Axel Petersen , F redericia  1929-31 og h. 
købm and Freund, F redericia  1931-43, overtaget 
købm and Chr. S taugaard’s fo rretn ing  — om fat
tende kolonial, delikatesser og vine — i Å benrå 
og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1943.

Adr. F orst Allé 1, Å benrå.
F irm a: K. Brøgger, F orst Allé 1, Å benrå.

Brøndum , Axel, købm and; f. 8/2 1901 i Agger
sund, Ålborg amt, søn af ejendom sm ægler Jens 
C hristian Brøndum ; g. 26/3 1922 m. M aja B., f. 
Petersen  Bach; udi. h. købm and M. A. Svane
borg, F jerritslev  1915-19, frekven te re t H andels
højskolen »Købmandshvile« i Rungsted 1919-20, 
kommis h. købm and Provstgaard , Jerslev  1920- 
22, selvstæ ndig købm and m. forretn ing  forskel
lige steder i Å lborg 1922-36, g rundlagt nuvæ ren
de forretn ing  — der om fatter kolonial, m aterial 
og sygeplejeartik ler — i egen ejendom  i Ålborg 
1936; medl. af agitationsudvalget i Ålborg H an
delsforening af 1879.

Adr. Schleppegrellsgade 61, Ålborg.
F irm a: A xel Brøndum, K astetvej 60, Ålborg.

Brøndum, C hristian, købm and; f. 13/7 1905 i 
B låhøj, Vejle amt, søn af m øller S. P. Brøndum ;

g. 12/5 1929 m. Helga B., f. Carlsen; udi. h. køb
m and Th. C. Thomsen, Jelling, overtaget nuvæ 
rende forretn ing  i Sm idstrup og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1938.

A dr. Sm idstrup pr. Fredericia.
Firm a: Chr. Brøndum, Sm idstrup p r. F rede

ricia.
Brøndum , P e te r Bach, købm and; f. 18/4 1925 i 

Ringive, Vejle amt, søn af m ølleejer Aage Brøn
dum; g. 26/3 1949 m. Alice B., f. O vergaard; 
overtaget købmand' L ars C hristian L arsen’s fo r
retn ing  i GI. Rye og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1953.

A dr. GI. Rye pr. Rye.
F irm a: P e te r Brøndum, GI. Rye pr. Rye.

Buch, Alf, købm and; f. 10/2 1894 i Bredsten, 
Vejle amt, søn af karetm ager A nthon Buch; g. 
19/2 1918 m. Helga B., f. N ygaard; udi. i Sdr. 
Nissum B rugsforening 1908-12, uddeler i H ör
num  Brugsforening 1916-30, selvstændig køb
m and i A ndrup 1930-43, overtaget nuvæ rende 
kolonialforretning og etabi. sig s. selvstændig 
købm and i Hobro 1943.

Adr. M orellgade 1, Hobro.
F irm a: Alf Buch, Adelgade 43, Hobro.
Buch, A rne, købm and; f. 21/6 1902 i Tistrup, 

Ribe amt, søn af købm and Jens C hristian Buch; 
g. 1/12 1926 m. M ette B., f. Larsen; bestået p ræ - 
lim inæ reksm . fra  Tarm  Kostskole 1917, udd. i 
A/S H. C. Jaster, Å rhus 1917-21, førstekom m is h. 
købm and J. Bech Hansen, Lemvig 1921-23 og 
fo rvalte r i A/S Eksportkom pagniet, Esbjerg 1923 
-24, overtaget nuvæ rende forretn ing  — der om
fa tte r  kolonial, delikatesser og v inhandel sam t 
depot f. Carlsberg B ryggerierne og f. A/S De 
forenede B ryggerier — i T istrup  og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1924; medl. af best. f. Syd- 
og V estjydsk H andelsforening f. Landkøbm ænd 
1935-50 og f. V arde Oplands H andelsskole s. 1945, 
medl. af T istrup sogneråd 1937-46, tillidsm and i 
A/S V arde B ank sam t kom m unalrevisor i Ti
strup  kommune.

Adr. T istrup.
F irm a: A rne Buch, T istrup.
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A. Buch
købm and

M. Buch
købm and

J. A. Buchhave
købm and

G. Buck
købm and

Buch, Henning, købm and; f. 10/4 1925 i T hor
sø, Viborg amt, søn af købm and A ndreas Ma
rius Buch; g. 27/12 1950 m. Helga B., f. M adsen; 
bestået mellem skoleeksm. fra  Ham m el Realskole 
1940, udi. i faderens forretn ing  i Thorsø 1940-44 
og herunder bestået handelsm edhjæ lpereksm . 
fra  Hammel H andelsskole 1943, derefter kommis 
i forskellige fo rre tn inger bl. a. h. købm and H am 
m er Rasmussen, Voldby, etabi. sig s. selvstændig 
købm and i Å rhus 1947 og s. sådan drevet fo rre t
ning Høegh Guldbergs Gade 61 1947-49 og Skov
vangsvej 62 1949-55, indehaver af nuvæ rende 
forretn ing  — der om fatter kolonial, vin og kon
serves — i G renå s. 1955.

Adr. Å rhusvej 11, Grenå.
Firm a: H. Buch, Østergade 1, Grenå.

Buch, Jens Stokholm, købm and; f. 15/12 1918 
i Houe, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Jens 
Buch; g. 25/11 1951 m. Ju lie  S. B., f. Nielsen; 
udi. h. købm and Gregersen, Skødbæk, overtaget 
forretn ing  i H erning og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1950, afhæ ndet samme og overtaget 
nuvæ rende forretn ing  i H erning 1953.

Adr. H olstebrovej 30, Herning.
Firm a: J. Stokholm  Buch, H olstebrovej 30, 

Herning.

Buch, M arius, købm and; f. 4/7 1889 i Jennum  
pr. Skibet, Vejle amt, søn af gårdejer P e te r A. 
N. Buch; g. 17/10 1915 m. Asta B., f. Christensen; 
udd. i kolonialbranchen i Vejle og herunder fre 
kven tere t Vejle Handelsskole 1904-08, frekven te
re t K øbm andsskolen’s dagskole i Kbhvn. 1908-09, 
kontorm edhjæ lper i firm aet Holger Petersen, 
K bhvn. 1910-11 og kommis i firm aet B rdr. Lütz- 
hø ft’s Eftf., Roskilde 1911-13, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. fo rretn ing Jæ gersborggade 
18, K bhvn. N. 1913, afstået samme og overtaget 
nuvæ rende forretn ing  GI. Kongevej 146, K bhvn. 
V. 1923; medl. af best. f. Frdbg. K øbm andsfor
en ing^  hjæ lpekasse og f. Kbhvn.s K øbm andsfor
ening sam t medl. af rep ræ sen tan tskabet f. Cen
tral-O rganisationen af K øbm andsforeninger f. 
Kbhvn. og Omegn, till. formd. f. m enighedsrådet 
i M ariendals sogn.

Adr. Adilsvej 12, K bhvn. F.
F irm a: M. Buch, GI. Kongevej 146, Kbhvn. V.

B uch-Larsen, Holger, købm and; f. 8/5 1901 i 
Egholt v. Lejrskov, Vejle amt.

Adr. Sinding pr. Herning.
F irm a: H. B uch-Larsen, Sinding pr. Herning.

Buchhave, Jens Arne, købm and; f. 4/3 1923 i 
Torup, Samsø, søn af købm and Rudolf L aurits 
B uchhave; g. 19/5 1945 m. Eva R ita B., f. P e te r
sen; bestået realeksm . fra  T ranebjerg  Realskole 
1939, udi. h. købm and L. Rasmussen, Ballen, 
Samsø 1939-43 og h erunder bestået handelsm ed
hjæ lpereksm . fra  Samsø Handelsskole 1942, kom 
mis h. købm and L. B. Petersen, Farum  1943, i 
firm ae t J. H. Jørgensen & Co., Lundtofte 1943- 
44, h. købm and G. A ndersen, F arum  1944 og i 
faderens forretn ing  i Torup 1944-46 sam t 1948- 
51, d revet selvstændig sportsforretn ing  i T rane
b jerg  1946-48, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
m. fo rretn ing  — om fattende kolonial, delikates
ser, vinhandel, m anufak tu r og isenkram  sam t 
agen tu rer f. K alundborg M argarinefabrik, A/S 
Ju lius K yster’s Eftf., Århus, A/S Å rhus P ap ir- 
forretn ing, A/S S. Houlberg, Kbhvn., A/S C. F. 
Schalburg, Nyborg og A/S N ordisk Kaffe Kom
pagni, Kbhvn. m. fl. — i Torup pr. T ranebjerg  
1951.

Adr. Torup pr. T ranebjerg, Samsø.
F irm a: J. A. Buchhave, Torup pr. T ranebjerg, 

Samsø.

Buck, Gerda, købm and; f. 28/9 1903 i Kbhvn., 
da tte r af pakm ester Niels C hristian Hansen; g. 
28/2 1926 m. købm and A nders Bennedsen Buck 
(død 17/9 1947); m edarbejder i æ gtefæ llens køb
m andsforretn ing Skolegade 13, Kbhvn. Vby.* s. 
1926, overtaget og v idereført samme s. selvstæ n
dig købm and efter æ gtefæ llens død 1947.

* K øbm and A nders Bennedsen Buck etablerede sig — 
efter a t have gennem gået en grundig købm andsuddan
nelse i Haderslev og v irket som kommis dels i Holte og 
dels hos købm and A. C. Gamél, Kbhvn. — som selv
stæ ndig købm and m ed forretn ing  Skolegade 13, Kbhvn. 
Vby. 1925.
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E. Bugge-Jensen
købm and

E. O. H. Buhi
købm and

J. V. Bundgaard
købm and

Adr. Skolegade 13, Kbhvn. Vby.
Firm a: G. Buck, Skolegade 13, Kbhvn. Vby.

B ugge-Jensen, Eigil, købm and; f. 18/6 1924 i 
Lemvig, søn af gårdejer Ingvard  M arius Jen 
sen; g. 19/6 1948 m. Elly R ita B.-J., f. Nielsen; 
bestået præ lim inæ reksm . fra  V estrup’s Realsko
le i R anders 1940, udi. h. købmand! Aage Søren
sen, L aurb jerg  1940-43 og herunder bestået han
deisme dhjæ lpereksm . fra  H adsten H andelsskole 
1943, derefter kommis i landforretn ing  på D jurs
land og sen. i byforretn ing  i Å lborg sam t iøvrigt 
frekven te re t Den jydske Handelshøjskole i Å r
hus 1944-45, overtaget nuvæ rende forretn ing  — 
der om fatter kolonial sam t autom obil- og m otor- 
cykleudlejning — i Ålborg og etabi. sig s. selv
stæ ndig købm and 1950.

Adr. Sverigesgade 2, Ålborg.
Firm a: E. Bugge-Jensen, Kolonial, Sveriges

gade 2, Ålborg.

Buhelt, A rne K nudsen, købmand; f. 27/7 1908 
i Tversted, H jørring  amt, søn af købm and Aage 
K nudsen B uhelt; g. 7/3 1937 m. Else B., f. A n
dersen; udi. dels h. købm and Iversen, Tornby 
1922-24 og dels h. faderen  1924-26, frekven tere t 
Ju s titsråd  M øller’s Handelshøjskole i Ålborg 
1926-27, kommis h. købm and Christiansen, E l
lidshøj — herunder af tjen t væ rneplig t — 1927- 
32, h. købm and Petersen, Rold 1932, h. købmand 
Larsen, Østerby, Læsø 1932-35, h. købm and P e
dersen, Mou 1935-36 og h. købm and I. A. C hri
stensen, A ggersund 1936-37, overtaget nuvæ ren
de forretn ing  — der om fatter kolonial, isenkram , 
m anufaktur, cem ent og bræ ndsel — i G underup 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1937.

Adr. G underup pr. V årst.
F irm a: A rne K. Buhelt, Købmand, G underup 

pr. Vårst.

Buhi, E jner O rla Hansen, købm and; f. 17/3 
1920 i K lakring, Vejle amt, søn af snedkerm ester 
Hans Elisius Buhi; g. 13/7 1946 m. Helga B., f. 
Sørensen; udi. h. købm and Hans Poulsen, Hosby 
pr. Juelsm inde 1935-39, kommis h. samme 1939- 
40 og førstekom m is h. købm and Michael H an

sen, Horsens 1940-44, bestået handelseksm . fra 
H orsens Handelsskole 1945, kontorassistent i f ir 
m aet Ju lius M ortensen & Co. (kolonial en gros), 
H olbæk 1945-48, overtaget nuvæ rende forretn ing 
— der om fatter kolonial, vine og tobak — i Es
b jerg  og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1948.

Adr. GI. Fæ rge vej 20, Esbjerg.
F irm a: O rla Buhi, K olonial — Vine — Tobak, 

GI. Fæ rge vej 20, Esbjerg.

Bukhave, Poul, købm and; f. 11/11 1929 i Oreby, 
P ræ stø  amt, søn af uddeler Asmund Bukhave; 
g. 18/11 1952 m. G erda B., f. C hristensen; udi. i 
O ver Vindinge B rugsforening 1947-50 og h e r
under gennem gået Den danske Andelsskole’s 
korrespondancekursus, af tjen t væ rneplig t 1950- 
51, kommis i Oreby Brugsforening 1951-52 og 
1953-54 sam t i Vålse B rugsforening 1952-53, over
taget nuvæ rende forretn ing  — der om fatter 
kolonial, delikatesser og vinhandel — i Rødeled 
pr. P ræ stø  og etabi. sig s. selvstæ ndig købmand 
1954.

Adr. Rødeled pr. Præ stø.
F irm a: Rødeled Kolonial, Rødeled pr. Præ stø.

Bundgaard, Jens Veje, købm and; f. 28/5 1883 
i G jellerup, Ringkøbing amt, søn af landm and 
Th. B undgaard; g. 23/8 1910 m. K aren  B., f, 
N ielsen; etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. 
forretn ing  i Ringe 1910, afs tåe t samme og over
taget nuvæ rende forretn ing  — der om fatter ko
lonial, isenkram , trikotage og bræ ndsel — i 
Langå pr. R ygård St. 1916; genn. en årræ kke 
formd. f. Ø stfyns K øbm andsforening og sup
p lean t t. best. f. C entral-O rganisationen af Køb
m andsforeninger i Fyns Stift, iøvrigt æresm edl. 
af førstnæ vnte sam t tildelt sammes æ resbrev f. 
sin indsats f. købm andsstanden 1954; medl. af 
best. f. Sparekassen f. N yborg og Omegn sam t 
medl. af centralbest. f. Svendborg Amts Syge
kasser, fl. a. lokale tillidshverv.

Adr. Langå pr. R ygård St.
F irm a: J. Bundgaard, Langå pr. R ygård St.

B undgaard, K aj Laurits, ark itek t, handelssko
leforstander; f. 16/2 1919 i H æstrup, H jørring
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S. K. Bundgaard
købm and

T. Bundgaard
købm and

K. Bundsgaard
købm and

B. E. Bursche
købm and

amt, søn af gårdejer Nicolaj B undgaard; g. 1942 
m. V aria M argrethe B., f. N ielsen; udd. s. tøm 
rer, bestået afgs.eksm. fra  Å rhus B ygm ester
skole 1942, selvstæ ndig tøm rerm ester og ark itek f 
1945-50, d erefter udelukkende selvstændig a rk i
tekt, sideløbende b randinspektør i V rå s. 1951 
og fo rstander f. V rå H andelsskole sam t f. Vrå 
tekniske Skole s. 1953.

Adr. Møllevej 6, Vrå.
Institu tion: V rå Handelsskole, Vrå.

Bundgaard, Svend Aage, disponent; f. 15/4 
1917 i Langå, Svendborg amt, søn af købm and 
Jens Veje B undgaard; g. 19/5 1940 m. M arie B.,
f. N ielsen; udi. i faderens fo rretn ing  i Langå 
pr. R ygård St. 1945-48, derefter disponent i sam 
me — der om fatter kolonial, isenkram , trikotage 
og bræ ndsel.

Adr. Langå pr. R ygård St.
F irm a: J. B undgaard, Langå pr. R ygård St.

B undgaard, Søren K arlo, købm and; f. 1/4 1923 
i G underup, Å lborg amt, søn af gårdejer A m an
dus B undgaard; g. 23/4 1947 m. G udrun B., f. 
C hristiansen; udi. i St. B røndum  Brugsforening 
1937-41, kommis i samme 1941-42 og i Visborg 
B rugsforening v. H adsund 1942-43, derefter kom 
m is i forskellige fo rre tn inger bl. a. i 0 . B røn
derslev B rugsforening, overtaget nuvæ rende fo r
retn ing  — der om fatter kolonial, isenkram , m a
nufak tur, korn  og foderstoffer, gødning og ce
m ent — i K innerup og etabi. sig s. selvstæ ndig 
købm and 1952.

Adr. K innerup pr. U ggerhalne.
F irm a: Søren B undgaard, Købmand, K innerup 

pr. U ggerhalne.

B undgaard, Thomas, købm and; f. 19/2 1914 i 
Ringe, Svendborg amt, søn af købm and Jens 
B undgaard; g. 15/7 1940 m. B ertha B., f. Rasm us
sen; udd. i kolonialbranchen i G udbjerg 1929- 
32, frekven tere t Odense Handelsdagskole 1932-33 
og sen. ansat v. eksportvirksom hed i Kbhvn., 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. fo rretn ing  
i Nyborg 1940; medl. af best. f. Nyborg og Om
egns K øbm andsforening.

Adr. Ø ster Voldgade 60, Nyborg.
F irm a: Th. Bundgaard, N ørregade 18, Nyborg.

Bundsgaard, K jeld, købm and; f. 11/3 1903 i 
Bølling, R ingkøbing amt, søn af tøm rerm ester 
Jørgen  Pedersen; g. 16/7 1931 m. Helga B., f. 
N ielsen M øller; udi. h. købm and M. Pedersen, 
Høven, selvstæ ndig købm and i K ibæ k 1931-44 og 
i Tj ørring  1944-53, overtaget nuvæ rende kolo
n ia l- og isenkram forretn ing og etabi. sig s. selv
stændig købm and i S dr. Omme 1953.

Adr. Hovedgaden 25, Sdr. Omme.
F irm a: K. Bundsgaard, Hovedgaden 25, Sdr. 

Omme.

Bursche, B ent Emil, købm and; f. 28/1 1905 i 
Holeby, M aribo amt, søn af kobbersm ed F erd i
nand  Bursche; g. 2/12 1928 m. M arie Bodil B., f. 
M adsen; udd. i handel i firm ae t Holst & Jø rgen
sen, Rødby 1919-23 og h e runder bestået han- 
delsm edhjælpereksm . fra  Rødby Handelsskole, 
kommis h. købm and H enrichsen, Femø 1923-26 
og h. købm and P. W. Wulff, Stubbekøbing 1926- 
28, rep ræ sen tan t i Kbhvn. og provinsen 1928-32, 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. forretn ing  
— om fattende kolonial, kaffe, vine, delikatesser 
og tobak m. v. — i Kbhvn. 1932.

Adr. H ollæ nderdybet 26, Kbhvn. S.
F irm a: K olonialm agasinet »Centrum« v. B ent E. 

B ursche, H ollæ nderdybet 26, Kbhvn. S.

Burø, Svend, købm and; f. 18/6 1899 i Kbhvn., 
søn af købm and H ans Hansen; g. 1921 m. Nelly 
B., f. Sm ith-Rasm ussen; udi. i faderens fo rre t
ning i Kbhvn. 1913-17, selvstæ ndig købm and i 
G ladsakse 1921-26 og i H vidovre 1926-31, etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and m. fo rretn ing  — om
fattende kolonial, isenkram , korn  og foderstof
fer, m anufak tur og bræ ndsel — i Skam strup pr. 
M ørkøv 1941.

Adr. Skam strup pr. Mørkøv.
F irm a: Svend Burø, Skam strup pr. Mørkøv.

Busch, Simon, købm and; f. 6/8 1903 i Terp, Vi
borg amt, søn af boelsm and P. Busch; g. 1934 m. 
Jenny  B., f. Sørensen; udi. h. købm and A. N iel-
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C. Buxbom 
købm and

W. Buxbom 
købm and

A. Buxbom
købm and

T. Buxbom
købm and

sen, Vorning 1925-29, frekven tere t Den jydske 
Handelshøjskole i Å rhus 1929-30, dere fte r kom
mis i Højslev og H am m ershøj og sen. fo rre t
n ingsbestyrer i Vorning, overtaget købm and Ejn. 
Jensen’s fo rre tn ing  i Viborg og etabi. sig s. selv
stæ ndig købm and 1934; medl. af best. f. Viborg 
Amts B enzinforhandlerforening s. 1947, kasserer 
og sek re tæ r i samme s. 1950.

Adr. Koldingvej 73, Viborg.
Firm a: Simon Busch, Koldingvej 73, Viborg.

Busk, Søren Sørensen, købm and; f. 10/7 1899 i 
Vesterø, Læsø, søn af gårdejer Niels Poul Busk;
g. 4/11 1925 m. Agnes M argrethe B., f. Sørensen; 
udi. h. købm and Johan  E. Gresel, K bhvn. 1913- 
17, etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo rre t
ning i Kbhvn. 1929.

Adr. H ostrupsvej 18, K bhvn. V.
Firm a: Søren S. Busk, Fredensgade 4, Kbhvn. 

N.

Busse, Niels P e te r F ranklin , købmand, grosse
re r; f. 29/9 1895 i Kbhvn., søn af m u rer F rede
rik  Busse; g. 11/12 1944 m. G rete M arie F. B., f. 
N ielsen; udd. i handel h. købm and N. Chr. H an
sen, N ørre Alle 23, Kbhvn. N. 1911-15, derefter 
besty rer h. samme, overtaget fo rretn ingen  — 
der om fatter kolonial, delikatesser, vine og to
bakker — og etabi. sig s. selvstændig købm and 
1919, erhvervet grossererborgerskab 1932; medl. 
af K olonialgrossistsam m enslutningen af 1930 
m. fl.

Adr. K nud Rasm ussens Vej 3, Gentofte.
F irm a: F rank lin  P. Busse, N ørre Alle 23, 

K bhvn. N.

Buus, Holger Prip , købm and; f. 5/11 1906 i 
Hundborg, Thisted amt, søn af læge V aldem ar 
M arius Ernie Buus; g. 15/8 1931 m. Eva M arie 
P. B., f. D ræbye; bestået realeksm . fra  Thisted 
M ellem - og Realskole 1922, udi. h. købm and Th. 
Yde, Hundborg 1922-26, frekven tere t Niels 
B rock’s Handelsskole i Kbhvn. 1926-28, ansat bh a. 
i A/S D ansk Sojakagefabrik, Kbhvn. 1928-30, 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. fo rretn ing 
— om fattende kolonial, v ine og tobakker m. v. —

i Kbhvn. 1930; medl. af best. f. Ø sterbro H an
delsforening.

Adr. Kong Georgs Vej 70, Kbhvn. F.
F irm a: H olger P rip  Buus, Blegdamsvej 58, 

Kbhvn. 0 .

Buxbom, A lfred, købm and; f. 15/4 1908 i Ny
sted, søn af købm and H. P. Buxbom; g. 10/1 1954 
m. K aja  B., f. Nielsen; udi. dels i faderens fo r
retn ing i Nykøbing F. og dels h. købm and R u
p e rt Høj, Vordingborg 1924-28 og herunder be
stået handelsskoleeksm . 1927, kommis i faderens 
forretn ing  i Nykøbing F. 1928-31 og beskæ ftiget 
i autom obilbranchen 1931-44, overtaget faderens 
forretn ing  — om fattende kolonial, delikatesser 
og v inhandel sam t frug t og grøn t — i Nykøbing 
F. og etabi. sig s. selvstændig købm and 1944; 
suppleant t. best. f. Nykøbing F. K øbm andsfor
ening s. 1952.

Adr. Stubbekøbingvej 22, Nykøbing F.
F irm a: A lfred Buxbom, Stubbekøbingvej 22, 

Nykøbing F.

Buxbom, Carlo, købm and; f. 16/10 1907 i Olle- 
rup-K irkeby  kommune, Svendborg amt, søn af 
landm and W ilhelm Buxbom; g. 16/6 1933 m. 
Edith  B., f. Poulsen; udd. v. landvæsen, over
taget nuvæ rende forretn ing  — om fattende kolo
nial, brød og bræ ndsel — i Husum og etabi. sig 
s. selvstændig købm and 1937; medl. af best. f. 
K øbm andsforeningen f. Frederikssunds og Slan- 
gerupbanens O pland 1946-51.

Adr. K ildeløbet 33, H usum pr. Brønshøj.
F irm a: C. Buxbom, K ildeløbet 33, H usum  pr. 

Brønshøj.

Buxbom, Tage, købm and; f. 29/3 1920 i M arre- 
bæk, M aribo amt, søn af uddeler A rnold B ux
bom; g. 10/11 1945 m. K aren B., f. Rasmussen; 
udi. h. købm and R. Rasmussen, Skelby 1934-38 
og herunder bestået handelsskoleeksm . 1938, 
kommis i M arrebæ k B rugsforening 1938-41, fre 
kven tere t Den danske A ndelsskole i M iddelfart 
1941, kommis i H årlev Brugsforening 1941-42 og 
i Væggerløse B rugsforening sam t i M arrebæ k 
B rugsforening 1942-46, overtaget købm and K aae
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S. U. Bælum 
direktør

H. Bæk
købm and

A. Bøegh-Sørensen
fabrikan t

Olsen’s forretn ing  — om fattende kolonial, deli
katesser, vinhandel, isenkram , køkkenudstyr og 
trikotage sam t sæ rsk ilt v iktualieafdeling  — i 
Sundby v. Nykøbing F. og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1946.

Adr. Sundby Alle 42, Nykøbing F.
F irm a: Sundby K øbm andshandel, Sundby Allé 

42, Nykøbing F.

Buxbom, W erner, købm and; f. 13/5 1915 i Skel
by, M aribo amt, søn af uddeler A rnold B ux
bom; g. 10/11 1940 m. Inge B., f. Rasm ussen; udi. 
h. købm and A. Larsen, Nr. Alslev 1929-33, ansat 
i F.D.B., Nykøbing F. 1933-44 og h erunder be
ståe t handelsskoleeksm . fra  Nykøbing F. H an
delsskole 1935, bogholder på Schm idt’s M askin
fab rik  i Nykøbing F. 1944-52, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. forretn ing  — om fattende 
ren  kolonial, delikatesser og v inhandel — i Ny
købing F. 1952.

Adr. G edservej 138, Nykøbing F.
Firm a: W erner Buxbom, G edservej 138, Nykø

bing F.

Bæk, Aage, købm and; f. 5/8 1921 i Løkken, 
H jørring  amt, søn af kontro lbestyrer August 
Bæk; g. 11/9 1949 m. H arrie t B., f. Heede; udd. i 
kolonial h. købm and M. C hristensen, Løkken, 
kommis i Løkken B rugsforening 1946-49, over
taget nuvæ rende forretn ing  — der om fatter fi
nere kolonial, delikatesser og v inhandel sam t 
depot f. A/S B ryggeriet »Stjernen« — i Løkken 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1949.

Adr. H arald  F ischers Vej 7, Løkken.
F irm a: Aage Bæk, H arald  Fischers Vej 7, Løk

ken.

Bæk, Henning, købm and; f. 4/7 1927 i Snek
kersten , Frederiksborg  am t, søn af m ejerist 
Chr. Bæk; g. 15/4 1954 m. G rethe B., f. Jø rgen
sen; udi. h. købm and Roesdahl, Lemvig 1941-45, 
derefter kommis i forskellige fo rre tn inger sam t 
frekven tere t H andelshøjskolen »Købmandshvile« 
i Rungsted, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. 
forretn ing  — om fattende kolonial, isenkram , m a

nufak tur, trikotage og bræ ndsel — i H årslev 
1954.

Adr. H årslev.
F irm a: H årslev H andelshus v. Henning Bæk, 

Hårslev.

Bælum, Søren U., d irektør; f. 27/8 1905 i G un- 
derup, Ålborg amt, søn af g årdejer C hristian Bæ
lum ; g. 27/12 1937 m. M arie B., f. Johansen; be
stået realeksm . fra  cand. mag. Jacobsen’s Skole 
i Å lborg 1921 og handelseksm . fra  Ju s titsråd  
M øller’s H andelshøjskole i Ålborg 1922, læ rling  i 
A/S Å lborg ny Dampmølle 1922, bogholder i 
samme — der e r  g rundlagt 1857 — 1929, p roku
ris t 1945, d irek tør s. 1950.

Adr. Rolighedsvej 26, K æ rby pr. Ålborg.
F irm a: A/S Ålborg ny Dampmølle, Ålborg.

Bødker, Osvald, købm and; f. 25/3 1912 i V ejers
lev, V iborg amt, søn af købm and P e te r Bødker; 
g. 27/5 1934 m. M arie B., f. K jeldsen; overtaget 
faderens forretn ing  i V ejerslev og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1935; tidl. medl. af best. f. 
H andelsforeningen f. Hammel og Omegn.

Adr. V ejerslev pr. Thorsø..
F irm a: Osvald Bødker, V ejerslev pr. Thorsø.

Bøegh-Sørensen, Asbjørn, fabrikan t; f. 14/2 
1915 i H errested, Svendborg amt, søn af fab ri
kan t C. Bøegh-Sørensen; bestået p ræ lim inæ r- 
eksm. fra  Høng Realskole 1931, derefter udd. v. 
m ejerifaget m. afsluttende uddannelse på han 
delsdagskole og sen. v irk e t v. im - og eksport
virksom hed i London sam t v. kolonial en gros 
v irksom hed i Tyskland, optaget s. kompagnon i 
faderens virksom hed — Rimi F abrikkerne — i 
Ringe 1937, efter faderens tilbagetræ den fra  v irk 
som heden 1952 leder af samme — der om fatter 
frem stilling  af »Rimi-Æblemost« sam t af m arm e
lade og frugtsaft, forhandling af »Rimi-M arga- 
rine« sam t opkøb og eksport af æg.

Adr. Ringe.
F irm a: Rimi F abrikkerne, Ringe.

Bøg, Hans C hristian, købm and; f. 3/9 1913 i 
Roskilde, søn af købm and Rasm us Bøg; udi. i
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C. Børnsen W. W. Bøttern
købm and grosserer

C. E. Callesen H. Callesen
købm and købm and

faderens forretn ing  i Davinde 1927-31, kommis h. 
købm and O vergaard, M arslev 1931-36 og i fade
rens fo rre tn ing  i Davinde 1936-39, etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and m. fo rretn ing  — om fatten
de kolonial, delikatesser, vinhandel, isenkram , 
køkkenudstyr, m anufak tu r og bræ ndsel — i 
Hudevad pr. Å rslev 1939, ombygget og m oderni
seret forretn ingen  1951.

Adr. H udevad pr. Årslev.
F irm a: H. Chr. Bøg, H udevad pr. Årslev.

Bøgelund, Jens Rasmus R ichard Hansen, køb
m and; f. 22/7 1904 i Nyborg, søn af togfører 
N iels Hansen Bøgelund; g. 31/12 1927 m. K aren 
B., f. H ansen; udd. i kolonial dels i Odense og 
dels i Skanderborg 1918-22, derefter udd. s. hov
m ester og sen. sejlet s. sådan t. 1941, ansat v. 
Assens S ukkerf ab rik ’s vejerbod og lønningskon
to r 1941-46, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. 
fo rretn ing  Ladegårdsgade, Assens 1946, afhæ n
det samme og grundlagt nuvæ rende forretn ing 
— der om fatter kolonial, delikatesser og v inhan
del — i egen nyopført ejendom  i Assens 1950; 
kasserer i Assens K olonialhandlerforening.

Adr. K ildensm indevej 16, Assens.
F irm a: Bøgelund’s K olonialforretning, Assens.

Bønding, K arl, købm and; f. 29/12 1891 i Hvid
bjerg, Viborg amt, søn af husm and Niels Bøn
ding; g. 23/11 1918 m. D orthea B., f. A ndersen; 
udi. i R ettrup  B rugsforening 1905-09, komm is i 
Balling B rugsforening 1910-18 og uddeler i Sil- 
lerslev Brugsforening, M ors 1918-33, overtaget 
nuvæ rende forretn ing  i Risskov og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1935.

Adr. Skovvangs Alle, Risskov.
F irm a: Skovvangs A lle’s K oloniallager, R is

skov.

Børnsen, C hristian, købm and; f. 2/8 1902 i Å r
hus, søn af bødker Hans P e te r Børnsen; g. 14/10 
1925 m. M argrethe B., f. N ielsen; udi. h. køb
m and A. Lüdem ann, Å rhus 1916-20 og herunder 
bestået handelseksm . 1919, kommis h. købm and 
T. H. P. C hristensen, Skelund 1920-21 og i Holme 
pr. Viby 1921-22, førstekom m is i T. H. P. C hri

stensen’s K øbm andsgård i Skelund 1922-24 og 
fo rre tn ingsbesty rer i Gentofte K oloniallager 
1924-26, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. 
forretn ing  Jernbane Alle 83, Vanløse 1926, side
løbende indehaver af K øbm andshuset »Solrød«, 
Solrød S trand, afhæ ndet forretn ingen  i Jernbane 
Alle og overtaget forretn ing  Lønstrup vej 76, Van
løse 1934, efter a t have afhæ ndet samme forpag
te r  af forretn ingen  Sydhavnsgade 1, Kbhvn. SV.
1936-42, m edindehaver af og d irek tør f. K olonial
lagere t Børnsen & Co. A/S, M ozartsvej 24, 
K bhvn. SV. s. 1939.

Adr. M ozartsvej 24, Kbhvn. SV.
Firm a: K oloniallageret Børnsen & Co., Mo

zartsvej 24, Kbhvn. SV.

Børsting, Jørgen, købm and; f. 16/2 1928 i Skive, 
søn af detailhandler E jner Børsting; g. 18/7 1954 
m. G rethe B., f. A ndersen; udi. h. købm and Th. 
M ikkelsen, Skive 1942-46 og herunder bestået 
handelsm edhjælpereksm . fra  Skive Handelsskole 
1946, kommis h. samme 1946-47 og førstekom m is
h. købm and Chr. Petersen, Skive 1947-48 sam t h. 
købm and Charles Mehlsen, Skive 1948-50, m ed
indehaver af nuvæ rende fo rretn ing  i H avndal s. 
1950, overtaget samme — der om fatter kolonial 
og isenkram  sam t depot f. A/S Kosangas — f. 
egen regning og etabi. sig s. selvstæ ndig køb
m and 1954.

Adr. Havndal.
F irm a: J. Børsting, K olonialforretningen »Mer- 

cur«, Havndal.

B øttern, Willy W inchell, grosserer; f. 28/9 1899 
i Nakskov, søn af købm and i firm ae t P. S. W in
chell B øttern  & Co. Ju lius B øttern; g. 10/7 1945 
m. Jane  W. B., f. R ushforth; student fra  Set. A n
dreas K ollegiet i O rdrup 1918, derefter udd. i 
U nited E xport Company, K bhvn. t. 1921, stu 
die- og arbejdsophold i Newcastle 1921-23, i 
Rouen og Paris 1923-24 og i H am burg 1924-25, 
egen agenturvirksom hed i H am burg 1925-27, 
grundlagt nuvæ rende en gros virksom hed — der 
om fatter agen tu rer f. kem ikalier, råsto ffer t. 
p lasticindustrien  og kaffe — i Kbhvn. og etabi. 
sig s. selvstændig grosserer 1937, till. me dinde-
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E. B. Calundan
købm and

F. J. G. Cappelen
købm and

J. Carl
købmand

C. T. Carlsen 
købm and

haver af firm aet W. B øttern & Co., Kbhvn. — 
der om fatter råsto ffer t. tekstilindustrien  — s. 
1945; medl. af G rosserer-Societetet m. v.

Adr. St. Regnegade 3, K bhvn. K.
F irm a: Willy W inchell B øttern, Bredgade 29, 

Kbhvn. K.

Callesen, Carl E rik, købm and; f. 5/6 1896 i 
Å benrå, søn af købm and H ans Callesen; g. 12/8 
1922 m. M artha C., f. H yldahl L auritzen; udd. s. 
m ejerist på Ladegårdsskov A ndelsm ejeri v. G rå
sten 1912-14, ansat på R angstrup M ejeri 1914- 
15, på B randerup M ejeri 1915, på Ensted Sogns 
A ndelsm ejeri 1919, på M ejerie t »Stålbæk« 1919- 
21 og på Vef linge A ndelsm ejeri 1922-26, frekven
te re t L adelund M ejeri- og Landbrugsskole 1921- 
22, overtaget købm and H. H ansen’s kolonialfor
retn ing K olstrup 32, Å benrå og etabi. sig s. selv
stæ ndig købm and 1926, fly tte t forretn ingen  t. nye 
lokaler K olstrup 18, Å benrå 1930, afstået e jen 
dommen t. kom m unen og grundlagt nuvæ rende 
m oderne kolonial-, v in - og delikatesseforretn ing 
i egen nybygget ejendom  Jernbanegade 32, 
Å benrå 1947.

Adr. Jernbanegade 32, Å benrå.
F irm a: C. E. Callesen, Jernbanegade 32, 

Åbenrå.
Callesen, Hans, købm and; f. 26/3 1904 i Ø ster 

Højst, Tønder amt.
Adr. Lovrup pr. Døstrup.
F irm a: H. Callesen, Lovrup pr. Døstrup.

Callesen, Hans, købm and; f. 14/2 1932 i Å benrå, 
søn af købm and Carl E rik  Callesen; udd. i kolo
nialbranchen i faderens forretn ing  i Å benrå 
1947-51, kommis i samme 1951-52 og h. købm and 
Fr. Tingleff, Sønderborg 1953-54, derefter dispo
nent i faderens forretn ing  i Å benrå, m edindeha
v er af samme — der om fatter kolonial, delika
tesser og vine — s. 1955.

Adr. Jernbanegade 32, Å benrå.
F irm a: C. E. Callesen, Jernbanegade 32, Å ben

rå.

Callesen-M adsen, Vagn, købm and; f. 23/8 1916 i 
K nebel, R anders amt, søn af tøm rerm ester C hri

stian  Callesen-M adsen; g. 1942 m. Elly C.-M., f. 
Pedersen; udi. i Egens B rugsforening 1932-36, 
selvstæ ndig købm and i G renå 1940-42 og i V an
løse 1942-53, overtaget nuvæ rende forretn ing  og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and i S trands pr. 
K nebel 1953.

Adr. S trands pr. Knebel.
F irm a: S trands K øbm andsgård, S trands pr. 

Knebel.

Calundan, E rik  B ircherod, købm and; f. 25/7 
1910 i H jørring, søn af landbrugskandidat, re 
daktør H ans Jacob B ircherod Calundan; g. 4/12 
1932 m. Ilse C., f. Jørgensen; udd. v. landvæsen, 
frekven te re t Odense H andelsskole 1933, rep ræ 
sen tan t i firm ae t Eigil Reim ers, Kbhvn. 1934 og 
bogholder v. U ldum  Apotek 1935-38, overtaget 
købm and S. G. C hristensen’s fo rretn ing  — om
fattende kolonial og b landet handel — i Stouby 
og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1938; medl. 
af best. f. S touby-H ornum  Sygekasse 1941-42, 
formd. f. samme 1942-46, derefter forretn ingsfø
rer, till. formd. f. S touby-H ornum  SygepTeje- 
forening 1942-46.

Adr. Stouby.
F irm a: Stouby H andelsplads, Stouby.
Cappelen, F ritz  Johan  G otfred, købm and; f. 

19/3 1922 i Ringsted, • søn af d istrik tsm ontør i 
K.T.A.S. F ritz  Emil Cappelen; g. 19/4 1947 m. 
Ellen C., f. Lohm ann Friis; udi. h. købm and H. E. 
Petersen , Skæ lskør 1936-40 og herunder bestået 
handelsskoleeksm . fra  Skæ lskør Handelsskole 
1939, kommis h. købm and H enry Nielsen, S lagel
se 1940, rejse v ikar i F.D.B. 1940-41, kommis h. 
købm and A ndersen, K irke S tillinge 1941-42 og h. 
købm and S. M. Jensen, Skæ lskør 1942-49, etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and m. forretn ing  — om
fattende kolonial, delikatesser, v inhandel og 
frug t — i Odense 1949.

Adr. A nsgargade 11, Odense.
F irm a: F. J. Cappelen, A nsgargade 11, Odense.

Carl, Jørgen, købm and; f. 17/11 1925 på Rømø, 
Tønder amt, søn af m askinm ester P e te r Carl; g. 
14/3 1953 m. Edith  C., f. L arsen; bestået real- 
eksm. fra  Skæ rbæ k Realskole 1944, udi. h. køb-
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L. Carlsen O. B. Carlsen S. Carlsen T. Carlsen
købm and købm and købm and købm and

m and H olger Hansen Carl, Rømø 1945-48, kom 
m is h. købm and H. Toftgaard, Esbjerg 1948-53, 
forpag ter af købm and A ndreas P etersen ’s kolo
n ial- og delikatesseforretn ing i Skæ rbæ k s. 1953.

Adr. Tøndervej 18, Skæ rbæ k.
Firm a: Jørgen  Carl, Tøndervej 18, Skæ rbæ k.

Carlsen, Carl Theodor, købm and; f. 3/11 19Î7 
i S torevorde, Å lborg am t, søn af landm and Tho
m as Carlsen; g. 27/7 1946 m. Sonja C., f. C hri
stensen; bestået mellem skoleeksm. 1933, udi. h. 
købm and Carl E. Carlsen, H jørring  1934-37 og 
herunder bestået handelsskoleeksm . 1936, kom
m is h. købm and Kaj Toft, Thisted 1937-38, h. 
købm and A bildgaard Nielsen, Esbjerg 1939-41, h. 
købm and Nepper, F rederikshavn  1941-43 og h. 
købm and D am sgaard, F rederikshavn  1943-44, 
etabi. sig s. selvstændig købm and1 m. forretn ing 
— om fattende kolonial, delikatesser og v inhan
del — i F rederikshavn  1944.

Adr. Søndergade 56, Frederikshavn.
Firm a: C. Th. Carlsen, Søndergade 56, F rede

rikshavn.

Carlsen, F inn Bindslev, købm and; f. 19/6 1922 
i Kbhvn., søn af skolebetjent Bindslev Carlsen; 
g. 28/9 1946 m. Inger B. C., f. Nilsson; udi. h. 
købm and Johs. Nielsen, F rid tjo f N ansens Plads 
5, Kbhvn. 0 . 1938-42 og h erunder bestået han
delsmedhj æ lpereksm . fra  Købm andsskolen 1941, 
kom m is h. samme 1942-43, h. købm and I. F. P e
tersen, Holte 1943-44 og h. købm and Irgens, 
Lyngby 1944-45, besty rer og sen. inspektør i A/S 
Irm a, Kbhvn. 1945-48 sam t ansat i kolonial en 
gros firm ae t Chr. Bache’s Eftf., Kbhvn. 1948-53, 
etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo rretn ing 
Rødovrevej 213, Vanløse 1953.

Adr. Rødovrevej 219 B., Vanløse.
F irm a: Schw eizerdalens Købmand, R ødovre

vej 213, Vanløse.

Carlsen, Jørgen W ester, købmand; f. 16/6 1913 i 
Løgten, R anders amt, søn af købm and Th. C. 
Carlsen; g. 28/8 1943 m. Sisse C., f. Hoffm ann; 
udd. i b landet landhandel i firm ae t J. Simonsen,

Balle 1927-31 og frekven tere t Den jydske H an
delshøjskole i Å rhus 1931-32, derefter ansat i 
K orn- & Foderstofkom pagniet A/S og sen. bl. a. 
i D.D.P.A. A/S, overtaget faderens forretn ing  i 
Løgten og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1945.

Adr. Løgten.
Firm a: Th. C. Carlsen, Løgten.

Carlsen, Leo, købm and; f. 11/4 1901 i Bårse 
sogn, P ræ stø  amt, søn af købm and Niels P e te r 
Carlsen; g. 2/12 1928 m. L aura  C., f. A ndersen; 
udd. h. faderen  i D yrlev K øbm andsgård og sen. 
disponent h. samme t. 1926, overtaget fo rre tn in 
gen — der om fatter kolonial, delikatesser, v in
handel, trikotage og køkkenudstyr sam t opkøb 
af æg — og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1926; formd. f. og kasserer i Beidringe Sogns 
Sygekasse s. 1932.

Adr. Dyrlev.
F irm a: Leo Carlsen, Dyrlev.

Carlsen, O rla Bodeval, købm and; f. 24/5 1930 i 
Esbjerg, søn af res tau ra tø r C hristian Bodeval 
Carlsen; g. 28/11 1952 m. Sonja B. C., f. Jensen; 
udi. h. købm and Hugo Pedersen, E sbjerg 1945-49 
og herunder bestået handelsm edhjæ lpereksm . fra  
Esbjerg  Handelsskole 1948, ansat i kolonial en 
gros firm ae t B rink  H enriksen & Co., Esbjerg 
1949-51 og i kolonial en gros firm aet Ludvig Sø
rensen & Co., Esbjerg  1952-54, overtaget nuvæ 
rende forretn ing  — der om fatter kolonial, deli
katesser og vine — i Esbjerg og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1954.

Adr. Strandbygade 21, Esbjerg.
F irm a: O. Bodeval Carlsen, Strandbygade 21, 

Esbjerg.

Carlsen, Svend, købm and; f. 31/3 1927 i Kbhvn., 
søn af købm and R obert S. Carlsen; g. 5/8 1950 m. 
Joan  C., f. E lw ert; bestået præ lim inæ reksm . 1943, 
udi. i faderens forretn ing  i H erlev 1943-46 og 
herunder bestået handelsskoleeksm . 1946, kom
mis dels i faderens forretn ing  i H erlev og dels 
h. købmand K nud Petersen, Å lsgårde 1946-47, af
tjen t væ rneplig t 1947-48, derefter forretn ings-
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V. Carlsen B. M. Carstens H. Carstens G. Carstensen
købmand købm and købm and købm and

fø rer i faderens forretn ing  — der om fatter ren  
kolonial sam t v inhandel — i Herlev.

Adr. H erlev Hovedgade 100, H erlev.
F irm a: R. S. Carlsen, H erlev Hovedgade 100, 

Herlev.

Carlsen, Theodor, købm and; f. 3/2 1920 i D ron
ninglund), H jørring  amt, søn af købm and C hri
stian  Im anuel Carlsen; g. 7/2 1954 m. Ellen C., f. 
Bang; udi. i faderens fo rre tn ing  i N ørre Sundby 
1935-39 og h erunder bestået handelsm edhjæ lper- 
eksm. fra  N ørre Sundby H andelsskole 1938, be
s ty re r af nuvæ rende forretn ing  i N ørre Sundby 
1939-50, i kom pagni m. b roderen — købm and 
Villy Carlsen — overtaget sam me — der om fat
te r  kolonial, isenkram  og korn  — og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1950.

Adr. Stationsvej 45, N ørre Sundby.
Firm a: B rdr. Carlsen, Lindholm svej 93, N ørre 

Sundby.

Carlsen, Villy, købm and; f. 23/6 1922 i N ørre 
Sundby, søn af købm and C hristian Im anuel 
Carlsen; udi. i faderens fo rretn ing  i N ørre 
Sundby 1937-41 og herunder bestået handels- 
m edhjæ lpereksm . fra  N ørre Sundby H andels
skole 1940, besty re r af nuvæ rende forretn ing  i 
N ørre Sundby 1941-50, i kom pagni m. broderen
— købm and Theodor Carlsen — overtaget sam 
me — der om fatter kolonial, isenkram  og korn
— og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1950.

Adr. Lindholm svej 93, N ørre Sundby.
F irm a: B rdr. Carlsen, Lindholm svej 93, N ørre

Sundby.

Carlsson, Svend H enry, købm and; f. 29/10 1912 
i Kbhvn., søn af lagerchef Th. H offm ann; g. 6/5 
1934 m. Ellen M argrethe C., f. Jensen; ansat h. 
kaffehandler Bothm ann, A m agerbrogade 53, 
K bhvn. S. t. 1930 og sen. udd. i handel h. køb
m and Axel Petersen , A m agerbrogade 143, Kbhvn. 
S. t. 1933, kommis h. købm and Alb. Hansen, 
Lyngbyvej 309, H ellerup 1933-36 og i A/S Kolo
nialpakhuset, Rantzausgade 17, Kbhvn. N. 1936- 
49, i kompagni m. købm and Jens Thøger L egaard 
overtaget købm and Otto M øller’s virksom hed —

om fattende kolonial, skibsproviantering, isen
kram , køkkenudstyr, farver, lakker og tovvæ rk  
— i K astrup og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1949.

Adr. V intergækvej 5, K astrup.
F irm a: A/S K øbm andsgården i K astrup, A lleen 

29, K astrup.

Carstens, Børge M yrup, købm and; f. 15/4 1924 
i G understed, Å lborg amt, søn af købm and Carl 
C. C arstens; g. 20/11 1948 m. E lisabeth C., f. Sø
rensen; udi. dels h. faderen  1938-40 og dels h. 
købm and Rasmussen, A rs 1940-42, kommis h. 
købm and Møller, Lyngså — og herunder af tjen t 
væ rneplig t — 1942-48, overtaget nuvæ rende fo r
retn ing — der om fatter kolonial, isenkram  og 
trikotage — i Gug og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1948, ombygget og m oderniseret fo rre t
n ingen 1954.

Adr. Gug St.
F irm a: Børge M. Carstens', Købmand, Gug St.

Carstens, Carl C., købm and; f. 13/7 1900 i Gug, 
Å lborg amt, søn af landm and og købm and P eder 
J. C arstens; g. 1923 m. A strid  C., f. M yrup; udi. 
i faderens forretn ing  i Gug 1914-18, frekven te
re t Ju s tits råd  M øller’s Handelshøjskole i Ålborg 
1919-20, overtaget købm and Jacob N. T iede- 
m ann’s fo rretn ing  — om fattende b landet land
handel — i G understed og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1922; medl. af best. f. V esthim m er- 
lands H andelsforening s. 1943 sam t medl. af best, 
og af repræ sen tan tskabet f. A/S Nibe og Op
lands Bank s. 1951.

Adr. G understrup.
F irm a: Carl C. Carstens, G understrup.

Carstens, H enning, købm and; f. 10/11 1928 i 
Ørum, H jørring  amt, søn af g årdejer C hristian 
Carstens; g. 28/8 1954 m. Bodil C., f. M yrup; udi. 
h. købmand', M arius Christensen, H jallerup 1946 
-49, dere fte r komm is h. købm and Carstens, G un
dersted, overtaget nuvæ rende forretn ing  — der 
om fatter kolonial, isenkram , m anufaktur, ce
m ent og bræ ndsel — i Ø rum  og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1954.
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E. Carøe 
købm and, konsul

A. F. Christensen
førstelæ rer

A. J. Christensen
købm and

Aa. Christensen
købm and

Adr. Ø rum  pr. H jallerup.
F irm a: H enning Carstens, Købmand, Ø rum  pr. 

H jallerup.

Carstensen, G unnar, købm and; f. 8/1 1923 i 
M unke Bjergby, Sorø amt, søn af uddeler Jørgen 
Em il C arstensen; g. 29/7 1943 m. A sta Johanne 
C., f. Petersen ; udi. i Ørholm  B rugsforening
1937-40, kommis i samme 1940-44 og i Søstrup 
B rugsforening 1944-46, derefter frekven tere t Hol
bæ k  K øbmandsskole og sen. kommis dels i Nr. 
Jæ rn løse B rugsforening og dels i M ørkøv B rugs
forening 1946-48, etabi. sig s. selvstændig køb
m and m. fo rre tn ing  — om fattende kolonial, deli
katesser, vinhandel, isenkram , køkkenudstyr og 
bræ ndsel — i Regstrup 1948.

Adr. R egstrup St.
F irm a: R egstrup K øbm andshandel, R egstrup 

St.

Carøe, E inar, købmand, konsul; f. 12/5 1890 i 
Stege, søn af købmand, borgm ester H ans F. Ca
røe; g. 23/3 1918 m. Ebba C., f. Cruse; udd. i ko
lonial sam t korn  og foderstoffer dels i D anm ark 
og dels i England og Tyskland, m edindehaver af 
faderens fo rre tn ing  i Stege s. 1913, efter firm aets 
om dannelse t. aktieselskab d irek tør i samme — 
der om fatter kolonial, korn  og foderstoffer, 
kunstgødning og m arkfrø, je rn  og sanitet, kul 
og koks m. m. sam t depot f. Carlsberg — s. 1950, 
svensk vicekonsul s. 1924; formd. f. best. f. A/S 
Møns Discontobank i Stege; dekoration: S.V.31.

Adr. Storegade 46, Stege.
F irm a: Hans F. Carøe A/S, S toregade 46, Stege.

Carøe, Johan  F rederik , købm and; f. 21/7 1914 i 
Stege; m eddirektør i Hans F. Carøe A/S, Stege 
— der om fatter kolonial, korn  og foderstoffer, 
kunstgødning og m arkfrø, je rn  og sanitet, kul og 
koks m. m. sam t depot f. Carlsberg — s. 1950; 
formd. f. Stege H andelsstandsforening s. 1953.

Adr. Storegade 35, Stege.
F irm a: H ans F. Carøe A/S, Storegade 46, Stege.

Cederholm, Poul Oscar, v inhandler; f. 20/6 1908 
i Kbhvn., søn af v inhandler Oscar Cederholm ;

g. 20/9 1931 m. M argit C., f. H ansen; bestået real- 
eksm. 1925, dere fte r udd. s. v inkyper sam t i v in
handel en gros i faderens v irksom hed v infirm aet 
O scar Cederholm, Kbhvn., m edindehaver af sam
me 1929, eneindehaver s. 1931.

Adr. N yhavn 53, Kbhvn. K.
F irm a: O scar Cederholm, N yhavn 53, Kbhvn. 

K.

Christensen, A. Frode, fø rste læ rer, handels- 
skoleforstander; f. 10/8 1902 i Torslev, H jørring 
amt, søn af læ re r Carl C hristensen; g. 1950 m. 
Sonja C., f. H ougaard; bestået præ lim inæ reksm . 
1920 og læ rereksm . 1929, dere fte r v irket s. kom 
m unelæ rer, frekven te re t S tatens Læ rerhøjskole 
1934-35, læ re r  v. 0 . V rå H andelsskole s. 1950, 
fo rstander f. samme s. 1952; medl. af Torslev 
sogneråd sam t medl. af skolekomm issionen og 
af ungdom snævnet i Torslev kommune.

Adr. 0 . Vrå.
Institu tion: 0 . Vrå Handelsskole, 0 . Vrå.

Christensen, A. J., købm and; f. 21/10 1892 i 
Sorø, søn af købm and Carl Vilhelm Christensen; 
g. 26/9 1921 m. A strid  C., f. Rasmussen; udi. h. 
købm and P. Frandsen, Sorø 1907-11, kommis h. 
samme 1911-13 og i A/S C. D. Petersen, Svinnin- 
ge 1913-21, etabi. sig s. selvstændig købm and m. 
fo rretn ing  i H ellerup 1921.

Adr. H ellerupvej 10, Hellerup.
F irm a: A. J. Christensen, H ellerupvej 10, H el

lerup.

Christensen, Aage, købm and; f. 23/11 1879 i 
K bhvn., søn af købm and Jørgen  C hristensen; g. 
6/3 1923 m. H enriette C., f. Christensen; udi. h. 
købm and Olaf Calberg, Sølvtorvet 84, Kbhvn. K. 
1895-99, kommis h. købm and Georg Hvidt, Valby 
Langgade 68, Kbhvn. Vby. 1899-1905, erhvervet 
købm andsborgerskab på Frdbg. og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and m. fo rretn ing  M ariendals- 
vej 50 A., Kbhvn. F. 1905, m edstifter og m erkan
til leder af Indkøbsforeningen »Prøven« 1921-52; 
medl. af best. f. Frdbg. H andelsforening s. 1921, 
form d. f. sam me 1927-47, tilde lt De danske H an
delsforeningers Fæ llesorganisation’s sølvemblem
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Aa. Christensen
direktør

Aa. Christensen
købm and

Aa. E. Christensen
købm and

Aa. L. Christensen
købm and

v. foreningens 50-års jubilæ um  1937, tidl. revisor 
i Kbhvn.s K øbm andsforening sam t m edvirket t. 
sammes og Frdbg. H andelsforenings tilslu tn ing t. 
C entral-O rganisationen af K øbm andsforeninger 
f. K bhvn. og Omegn., medl. af best. f. sidstnæ vn
te sam t æresm edl. i Frdbg. K øbm andsforening 
s. 1947.

Adr. Fuglebakkevej 103, Kbhvn. F.
F irm a: Aage Christensen, M ariendalsvej 50 A., 

Kbhvn. F.

Christensen, Aage, d irektør; f. 5/11 1892 i 
Kbhvn., søn af form and Jacob C hristensen; g. 
16/12 1927 m. M arie C., f. Pedersen; udd. i kolo
nial en gros firm ae t E duard H ertz & Co.s Eftf., 
Kbhvn. 1907-11 og herunder frekven tere t K øb
m andsskolen, ekspedient i samme firm a 1911-14 
og fo rvalte r 1914-15 sam t 1917-19, aftjen t væ rne
pligt v. 22. batl.s 4. kom pagni 1915-17, fuldm æ g
tig i Holger P rio r A/S, Kbhvn. 1919-23, selvstæ n
dig varem æ gler i Kbhvn. 1923-26, p rokurist i 
Holger P rio r A/S, Kbhvn. 1926-48, d erefter di
rek tø r i selskabet; medl. af hovedbest. f. 2. R e
gim ents Soldaterforening s. 1942.

Adr. K æ rm indevej 11, G entofte.
F irm a: Holger P rio r A/S, N yhavn 20-22, Kbhvn. 

K.

Christensen, Aage, købm and; f. 29/3 1916 i 
A strup, H jørring amt, søn af børstenbinder Jens 
C hristensen; g. 9/5 1939 m. Elly C., f. Jensen; 
udd. i handel i firm ae t B rdr. D anielsen, F rede
rikshavn 1930-34, derefter komm is i forskellige 
forretn inger, overtaget svigerfaderens forretn ing  
— om fattende kolonial, delikatesser, vinhandel 
og køkkenudstyr — Lundevej 1, F rederikshavn  
og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1939, fly t
te t forretn ingen t. Lundevej 2, F rederikshavn 
sam t om dannet samme t. selvbetjening 1952, till. 
fo rhand ler f. A/S D ansk Tipstjeneste; form d. f. 
O plysningsforeningen f. F rederikshavn  og Om
egn (»Silkeborg-Systemet«) s. 1950.

Adr. Lundevej 1, F rederikshavn.
Firm a: Aage Christensen, Lundevej 2, F rede

rikshavn.

Christensen, Aage, købm and; f. 31/5 1926 i H a
derslev, søn af d irek tø r N. C hristensen; g. 12/7 
1952 m. Inga C., f. Juh l; udi. h. købm and A. H. 
U llerup, Toftlund 1941-45, dere fte r kommis h. 
købm and Sv. A ndersen, Kolding, overtaget køb
m and Børge P etersen ’s fo rretn ing  i Å rhus og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1952.

Adr. De Mezas Vej 9, Århus.
F irm a: Aage Christensen, De Mezas Vej 9, 

Århu9.

Christensen, Aage Engelbrecht, købm and; f. 
4/8 1924 i Arnborg, Ringkøbing amt, søn af land
postbud A lbert C hristensen; g. 22/1 1949 m. Bente 
C., f. H enrichsen; udi. i A rnborg Burgsforening
1938-43 og herunder bestået handelsskoleeksm . 
1942, kommis i forskellige brugsforeninger 1943- 
50, overtaget nuvæ rende fo rretn ing  — der om
fa tte r  kolonial, delikatesser, vinhandel, isenkram , 
køkkenudstyr, trikotage og bræ ndsel — i Ko
stræ de pr. Lundby og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1950.

Adr. K ostræde pr. Lundby.
F irm a: K ostræ de K øbm andshandel, K ostræde 

pr. Lundby.

Christensen, Aage Lindved, købm and; f. 30/9 
1910 i Hedensted, V ejle amt, søn af købm and 
C hristian L indved C hristensen; g. 23/11 1942 m. 
M aja L. C., f. A ndreasen; udi. dels i E rritsø  
B rugsforening og dels i Viuf B rugsforening 1925- 
29, overtaget faderens forretn ing  i E rritsø  og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1941; revisor i 
E rritsø  Sogns Sygekasse.

Adr. E rritsø  pr. Fredericia.
F irm a: K øbm andsforretningen »Hjørnet«, E r

ritsø pr. Fredericia.

Christensen, Aage Nygaard, købm and; f. 17/11 
1908 i H aderup, Ringkøbing amt.

Adr. Hvididing pr. H am m ershøj.
F irm a: Aa. N ygaard Christensen, Hvidding pr. 

H am m ershøj.

Christensen, Alfred, købmand; f. 17/10 1908 i 
Nr. Vium, Ringkøbing amt.
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A. Christensen A. Christensen A. B. Christensen A. B. Christensen
købm and købm and købm and købm and

Adr. H astrup pr. Køge.
F irm a: K øbm andsforretningen »Hastruphus«, 

H astrup pr. Køge.

Christensen, A lfred, købm and; f. 2/7 1909 i 
Tved, Thisted amt, søn af gårdejer C hristian 
C hristensen; g. 24/6 1934 m. Edith C., f. Søren
sen; bestået præ lim inæ reksm . 1926, udi. h. køb
m and N ørgaard, Amtoft, Thy 1926-29, besty re r h. 
sam me 1929-30 og kommis h. købm and Dam, 
Ydby 1931-33, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
m. forretn ing  — om fattende kolonial, delikates
ser, vinhandel, køkkenudstyr, glas og porcelæ n — 
i K alundborg 1933; medl. af best. f. K alundborg 
K øbm andsforening s. 1948, formd. f. samme s. 
1952.

Adr. Niels V aldem ars Alle 19, K alundborg.
Firm a: A. Christensen, Niels V aldem ars Alle 

19, Kalundborg.

Christensen, A lfred B ruun, købm and; f. 26/4 
1918 i H arboøre, Ringkøbing amt, søn af køb
m and P eder Ruby; g. 26/4 1942 m. Helga C., f. 
K ristensen; udi. i faderens kolonial- og skibs
handel i Thyborøn 1932-36, førstekom m is i sam 
me 1936-41, overtaget nuvæ rende forretn ing  — 
der om fatter kolonial1, isenkram , m anufaktur, 
korn  og foderstoffer, gødning og m arkfrø  sam t 
bræ ndsel — i K linkby og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1941, ombygget og m oderniseret 
fo rretn ingen  efter brand  1947; formd. f. K link
by Boldklub s. 1943.

Adr. K linkby.
Firm a: A lfred B ruun Christensen, K olonial

forretn ing, K linkby.

Christensen, Anders Bæk, købm and; f. 3/8 1815 
i Sevel, R ingkøbing amt, søn af gårde je r K jeld 
C hristensen; g. 19/10 1940 m. E sther C., f. Sauer; 
udi. i D jeld B rugsforening 1930-34, kommis i 
samme brugsforening 1934-35 og i Sahl B rugs
forening 1935-37, frekven tere t Den danske An
delsskole i M iddelfart 1937, kommis i H ornslet 
B rugsforening 1937-38, ansat i F.D.B., Å rhus 
1938-48, overtaget købm and J. P. H ansen’s kolo

nialforretn ing  i Hammel og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1948.

Adr. Schiølersvej 22, Hammel.
F irm a: A. B æk C hristensen, Vestergade 2, 

Hammel.

Christensen, Anders Schmidt, købm and; f. 28/2 
1903 i Øse, Ribe amt, søn af købm and M arinus 
C hristensen; g. 14/6 1931 m. M etha S. C., f. Pe
dersen; udi. dels h. købm and Hansen, L intrup 
og dels h. købm and Thomsen, Gelsted, Fyn 1920 
-23, kommis i forskellige forre tn inger 1923-31 og 
drevet selvstæ ndigt landbrug 1933-44, overtaget 
nuvæ rende forretn ing  — der om fatter kolonial, 
isenkram  og frø — i Øse og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1944.

Adr. Øse pr. Nordenskov.
Firm a: A. Schm idt Christensen, Øse pr. Nor

denskov.

C hristensen, Anker, købm and; f. 27/9 1929 i 
G ravlev, Ålborg amt, søn af g årdejer Peder 
C hristensen; g. 7/6 1952 m. R uth C., f. Hansen; 
udi. i St. B røndum  B rugsforening 1945-49, der
e fte r aftjen t væ rneplig t og sen. v irke t s. v ikar 
i forskellige brugsforeninger sam t iøvrigt fre 
kven tere t Den danske Andelsskole i M iddelfart, 
overtaget nuvæ rende fo rre tn ing  — der om fatter 
kolonial, isenkram , m anufaktur, korn og foder
stoffer, kunstgødning og frø sam t cem ent og 
bræ ndsel — i G erå og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1952.

Adr. G erå pr. Aså.
F irm a: G erå K øbm andshandel v. A nker Chri

stensen, G erå pr. Aså.

Christensen, Ank je r  Villiam, købm and; f. 10/6 
1892 i H jortshøj, R anders am t; g. 13/7 1913 m. 
A nine C., f. A ndersen; udd. i kolonial og blandet 
handel bl. a. i Skødstrup og H jortshøj sam t fre 
kven tere t Den jydske Handelshøjskole i Århus 
1906-10, derefter kommis b l.a. i Thorsager og Vej
strup  sam t i Kbhvn., e fter a t have a ftjen t v æ r
neplig t etabi. sig s. selvstæ ndig købm and i 
Kbhvn. 1913 og s. sådan drevet forretn ing  Sve-
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A. S. Christensen A. Christensen
købm and købm and

A. V. Christensen A. H. Christensen
købm and købm and

rigesgade 34, K bhvn. S. 1913-15, Sankelm arks- 
gade 34, Kbhvn. V. 1915-27 og Æ girsgade 44, 
K bhvn. N. 1927-38, indehaver af nuvæ rende fo r
retn ing Folehaven 105, Kbhvn. Vby. s. 1938.

Adr. Folehaven 105, K bhvn. Vby.
F irm a: A. C hristensen, Folehaven 105, Kbhvn. 

Vby.
Christensen, Anne Hasager, købm and; f. 5/4 

1921 i Lyngå, Å rhus amt, d a tte r af g årdejer Jens 
H asager Jensen; g. 31/12 1949 m. købm and Olav 
B irger Christensen1 (død); udd. s. konditor 1941 
-45 og v irke t s. sådan bl. a. på Hotel »Phønix«, 
Å lborg 1945-49, overtaget nuvæ rende forretn ing  
— der om fatter kolonial, vine og konserves — i 
R anders og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1952.

Adr. Viborgvej 32, Randers.
F irm a: A. H asager Christensen, V iborgvej 32, 

Randers.

Christensen, Anton M arinus, købmand, skibs
prov ianteringshandler; f. 21/9 1919 i N æsbjerg, 
Ribe amt, søn af gårdejer C hristian C hristensen; 
g. 21/2 1946 m. K irstine C., f. Thygesen; udi. i 
Oddum B rugsforening v. Tarm , derefter fø rste
kommis i Varde B rugsforening og sen. i Velling 
B rugsforening v. Ringkøbing sam t frekven tere t 
Den danske A ndelsskole i M iddelfart, overtaget 
nuvæ rende forretn ing  — der om fatter kolonial 
og skibsproviantering  — i Hvide Sande og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1946.

Adr. Hvide Sande pr. Ringkøbing.
F irm a: Anton Christensen, Hvide Sande pr. 

Ringkøbing.
Christensen, Arne, købm and; f. 2/1 1915 i H jør

ring, søn af købm and L. C. C hristensen; udi. i 
faderens fo rre tn ing  i Set. K nuds By, H jørring  
1930-33 og herunder bestået handelsskoleeksm . 
1932, dere fte r disponent i samme, overtaget fo r
retn ingen  — der om fatter kolonial, delikatesser 
og v inhandel sam t redskaber — og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1945.

Adr. Set. K nuds By, H jørring.
F irm a: A rne Christensen, Set. Knuds By, 

H jørring.

Christensen, Arne, købm and; f. 21/8 1921 i 
Uggerby, H jørring  amt, søn af arbejdsm and Jens 
C hristian C hristensen; g. 9/4 1944 m. Else C., f. 
W æhrens; udi. h. købm and Aksel Riisager, 
B indslev 1936-40, komm is h. samme 1940-43 sam t 
dels h. købm and Th. Thøgersen, E sbjerg og dels 
h. købm and P. W æhrens, F rederikshavn  1943- 
44, selvstæ ndig købm and i Brødslev pr. Ingstrup 
1944-47 og i Sønderskov 1947-54, overtaget nu 
væ rende kolonial- og isenkram forretn ing og 
etabi. sig s. selvstændig købm and i Hobro 1954.

Adr. Banegårdsvej 58, Hobro.
F irm a: K olonialforretningen »Det grønne 

Hjørne«, B anegårdsvej 58, Hobro.

C hristensen, A rth u r Schmidt, købm and; f. 11/1
1900 i Thorstrup, Ribe amt, søn af g årdejer R as
m us C hristensen; g. 5/7 1929 m. Ragna S. C., f. 
B irch; udd. og v irk e t v. landvæsen, ansat i H al- 
lum  B rugsforening pr. T istrup 1924-31, g rund
lag t nuvæ rende fo rre tn ing  — der om fatter ko
lonial, isenkram , m anufaktur, hønsefoder, ce
m ent og kalk  sam t bræ ndsel — i egen nyopført 
ejendom  i B røndum  pr. G uldager og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1931.

Adr. B røndum  pr. Guldager.
F irm a: A. Schm idt Christensen, B røndum  pr. 

Guldager.

Christensen, Asmus Pinvig, købm and; f. 10/12
1901 i Assing, R ingkøbing amt, søn af gårdejer 
sognefoged Ole C hristensen; g. 12/10 1941 m. V er
na Emilie A nnine C., f. Rasmussen; udd. s. m eje
ris t og sen. drevet forretn ing  i Silkeborg, over
taget nuvæ rende forretn ing  i H erning og etabi 
sig s. selvstændig købm and 1947.

Adr. Fonnesbechsgade 11, Herning.
F irm a: A. Christensen, K olonialhandel, Fon

nesbechsgade 11, H erning.

Christensen, Axel, købm and; f. 12/6 1906 i Vejle, 
søn af bagerm ester C hristian C hristensen; g. 30/4 
1933 m. Elly C., f. Larsen; udi. h. købm and H. 
K jæ rgaard , Ålborg 1920-24 og herunder bestået 
handelsskoleeksm . fra  Fæ rgem an’s H andelsskole 
i Å lborg 1923, kommis h. samme 1924-25 og h.
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A. M. Christensen
købm and

A. Christensen 
købm and

A. Christensen 
købm and

A. S. Christensen
købm and

købm and Eskild Petersen , N ørre Sundby 1925-26 
sam t førstekom m is h. købm and A nkæ r Petersen, 
Å lborg 1926-30, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
m. forretn ing  Ø sterbro 102, Å lborg 1930, afhæ n
det samme og overtaget nuvæ rende forretn ing  
— der om fatter kolonial, delikatesser og v inhan
del sam t oplag af vine f. A/S Georg Bestie, 
K bhvn. — i Å lborg 1939.

Adr. Sjæ llandsgade 12, Ålborg.
Firm a: Axel C hristensen, GI. Avlsgård, N ørre

gade 30, Ålborg.

Christensen, Axel A lbert, købm and; f. 30/12 
1908 i Mørke, R anders amt, søn af m urerm ester 
Søren C hristensen; g. 23/9 1945 m. bogholder 
Lizzy M arie C., f. Haagensen; udi. h. købm and 
Carl Nielsen, T irstrup  1923-27, kommis h. køb
m and Brahe, H yllested 1928-31, derefter kommis 
og sen. disponent h. købm and Andr. Skaarup, 
Å rhus t. 1945, overtaget nuvæ rende forretn ing  — 
der e r g rundlagt 1924 og er en udpræ get kolo
nialvirksom hed m. vin og konserves s. speciale 
og m. betydeligt k lientel bl. større res tau ran te r 
og hoteller — i Å rhus 1945.

Adr. Ørumsgade 6, Århus.
Firm a: A xel C hristensen, Ørumsgade 6, Århus.

C hristensen, Bent, købm and; f. 12/3 1920 i 
Thyrsting, Vejle amt, søn af læ re r Th. Rolighed 
C hristensen; g. 20/9 1953 m. E llen M argrethe C., 
f. Colstrup; udi. i Å rhus B rugsforening 1937-41, 
overtaget købm and Uldall Jensen’s fo rre tn ing  i 
Vejle og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1954.

Adr. Fredericiagade 3, Vejle.
F irm a: B ent Christensen, F redericiagade 3, 

Vejle.

Christensen, Brighton, købm and; f. 29/5 1893 i 
Sandby, P ræ stø  amt, søn af gårdejer F rederik  
C hristensen; overtaget købm and E. N ielsen’s 
fo rretn ing  — om fattende kolonial, b landet han
del og bræ ndsel — i Oppe Sundby v. F rederiks
sund og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1935; 
medl. af best. f. K øbm andsforeningen f. F rede
rikssund og Omegn 1950-54.

Adr. Oppe Sundby.
F irm a: B righton Christensen, Oppe Sundby.

C hristensen, C. M., købm and; f. 13/5 1913 i 
B oulstrup, Å rhus amt, søn af skom ager F. C hri
stensen; udi. h. købm and R. Christensen, H or
sens 1930-33, derefter kommis i Kolind og sen. i 
Rønde, overtaget nuvæ rende forretn ing  i Hor-

A. P. Christensen A. Christensen
købm and købm and

A. A. Christensen 
købm and

B. Christensen 
købm and
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C. Christensen C. Christensen
købm and købm and

C. Christensen C. E. Christensen
købm and grosserer

sens og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1940.
Adr. F rederiksgade 71, Horsens. -
F irm a: C. M. Christensen, Gormsgade 1, H or

sens.

C hristensen, Caleb, købm and; f. 11/7 1913 i 
N ørre Sundby, søn af g årdejer Sigvard C hristen
sen; g. 10/11 1940 m. Eli C., f. Borup N ielsen; 
udi. h. købm and B rix  Nielsen, U lsted 1930-33, 
komm is h. købm and Dahl, Vodskov 1933-34, fre 
kven te re t Ju s titsråd  Møl'ler’s H andelshøjskole i 
A lborg 1934-35, kommis h. købm and Riis, N ørre 
Sundby 1935 og i Tylstrup B rugsforening 1935- 
40, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. fo rre t
ning — om fattende kolonial og isenkram  — i A i
strup  1940, ombygget og m oderniseret fo rre tn in 
gen 1954; medl. af best. f. Sulsted-A istrup Sogns 
Sygekasse sam t medl. af skolekomm issionen i 
Sulsted-A istrup kommune.

Adr. A istrup pr. Sulsted.
F irm a: Caleb Christensen, A istrup pr. Sulsted.

Christensen, Carl, købm and; f. 10/12 1881 i 
B jerringbro, Viborg amt, søn af landm and Adolf 
Christensen; g. 1911 m. M arie C., f. F rederiksen; 
udi. h. købm and J. Nielsen, R anders 1896-1900, 
derefter kommis bl. a. i A/S E lvirasm inde, Å r
hus, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. fo r
re tn ing  — om fattende kolonial, delikatesser og 
v inhandel — i B jerringbro  1906; genn. en å rræ k 
ke formd. f. K jellerup, B jerringbro  og Omegns 
K øbm andsforening, æresm edl. i samme s. 1945, 
genn. en årræ kke till. medl. af B jerringbro  sog
neråd  sam t af repræ sen tan tskabet f. A/S B jer
ringbro Bank, fl. a. tillidshverv.

Adr. B jerringbro.
F irm a: Carl Christensen, Købmand, B jerring 

bro.

Christensen, Carl, købm and; f. 24/9 1892 i Ting
strup, Thisted amt, søn af gårdejer G regers 
Christensen; g. 23/3 1923 m. M ary H ansine C., f. 
T irsbæ k; overgået fra  anden branche og over
taget nuvæ rende fo rretn ing  i Esbjerg sam t etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1946.

Adr. S trandvej 123, Esbjerg.

F irm a: Carl Christensen, Kolonial, S trandvej 
123, Esbjerg.

C hristensen, Carl, købm and; f. 21/11 1904 i Ø rre 
sogn, Ringkøbing amt, søn af husm and N. Chri
stian C hristensen; g. 20/3 1937 m. Ebba C., f. 
H ansen; udd. i Canada, g rundlagt nuvæ rende 
forretn ing  i Å rhus og etabl: sig s. selvstændig 
købm and 1941.

Adr. Skovgårdsgade 10, Århus.
F irm a: Carl Christensen, Skovgårdsgade 10, 

Århus.

Christensen, Carl Emil, g rosserer; f. 12/4 1916 
i Odder, Å rhus am t, søn af bødkerm ester A u
gust C hristensen; g. 15/8 1943 m. G unild C., f. 
Justesen ; udi. h. købm and A. C. D itlevsen, Nibe 
1931-35 og h erunder bestået handelsm edhjæ lper- 
eksm. fra  Nibe H andelsskole 1934, kommis h. 
samme 1935-37 og i forskellige andre fo rre tn in 
ger 1938-41, selvstæ ndig købm and i Å rhus 1941- 
50, overtaget nuvæ rende agenturforretn ing  — 
om fattende oplag f. A/S Å lborg M argarinefabrik  
og f. A/S K aalund’s Sæ befabrikker, Kolding 
sam t agentur f. A/S S. Houlberg, Kbhvn. — i 
G renå og etabl. sig s. selvstæ ndig grosserer 1950, 
udvidet forretn ingen m. ost en gros — u. firm a
navnet G renå O stelager — 1951.

Adr. Baunhøj 3, Grenå.
F irm a: Carl E. Christensen, A genturforretn ing 

& Ost en gros, Grenå.

Christensen, Carl Erling, depotindehaver; f. 7/3 
1910 i Kbhvn., søn af arbejdsm and Jens C hri
stensen; g. 26/10 1941 m. K aren C., f. H yldgaard; 
udd. ved landvæsen, fo rre tte t tjeneste v. G arde
husarreg im entet 1930-32, overtaget I/S Faxe 
B ryggeri’s depot — om fattende øl og m inera l
vande — f. R ingsted og omegn og etabl. sig s. 
selvstæ ndig depotindehaver 1938; medl. af best, 
f. R ytterforeningen f. R ingsted og Omegn.

Adr. H arhoffs Alle 36, Ringsted.
F irm a: Faxe B ryggeri’s Depot, Ringsted.

Christensen, Carl Juhl, grosserer; f. 5/6 1905 i 
Silkeborg, søn af grosserer Carl C hristensen; g.
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C. R. Christensen 
viceskoleinspektør

C. E. Christensen
depotindehaver

C. Christensen 
grosserer

C. K. Christensen 
købm and

23/6 1936 m. G rethe C., f. Nielsen; bestået real- 
eksm. fra  Th. Lang’s Skole i Silkeborg 1921, udd. 
i handel i firm ae t Baagøe & Riber, Svendborg 
1921-24, frekven te re t N iels B rock’s Handelsskole 
i Kbhvn. 1924-26, studie- og arbejdsophold i M ar
seille 1926-27, ansat i firm ae t P. B aunsgaard, Å r
hus 1927-29, d erefter ansat i firm ae t Carl Chri
stensen, Silkeborg, p roku rist i samme 1931, 
m edindehaver 1938, eneindehaver s. 1944; medl. 
af best. f. Silkeborg H andelsstandsforening, f. 
Foreningen af S ukkergrossister i Jy lland  og f. 
D ansk Provins-K olonialgrossistforening’s h jæ lpe- 
fond, medl. af rep ræ sentan tskabet f. A/S Silke
borg Bank, fl. a. tillidshverv.

Adr. Vestergade 41, Silkeborg.
Firm a: Carl Christensen, Hostrupsgade 20,

Silkeborg.

Christensen, Carl Vilhelm, købm and; f. 17/2 
1903 i Hobro, søn af sm edem ester C hristian Vil
helm  C hristensen; g. 30/6 1927 m. M ary C., f. 
Larsen; udi. i Nr. K cngerslev Brugsforening 
1917-20, derefter kommis h. købm and Kyvsholt, 
Langholt og sen. i Ove B rugsforening sam t i St. 
R ørbæ k B rugsforening, uddeler i Hou B rugsfor
ening 1926-47, overtaget købm and F regerslev’s 
fo rretn ing  i B rabrand  og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1947.

Adr. Hovedgaden 74, B rabrand.
F irm a: C. V. Christensen, B rabrand.

Christensen, Chr., grosserer; f. 1/5 1889 på 
Frdbg., søn af grosserer Chr. Christensen; g. 4/8 
1917 m. Ingeborg C., f. Poulsen; udd. i kolonial
branchen  h. købm and Thor E. Tulinius (islandsk 
rederi og en gros virksomhed), H avnegade 43, 
Kbhvn. K. og herunder frekven tere t K øbm ands
skolen 1903-07, kontorassistent og sen. fo rvalte r 
sam t i en periode leder af dam pskibsafdelingen 
i samme firm a 1907-15, p roku rist h. islandsk 
købm and Carl P. M. Nielsen, Havnegade 53, 
K bhvn. K. 1915-18 og sideløbende regnskabs
fø re r i faderens bageri en gros virksom hed f ir
m aet Chr. Christensen, A llegade 23, Kbhvn. F. 
1917-18, i kompagni m. grosserer Holger Jen 
sen overtaget samme u. navnet Christensen

& Jensen, H orsensgade 2, Kbhvn. 0 . v. fade
rens død 1918, overfly ttet virksom heden t. nye lo
k a le r Vodroffsvej 13, Kbhvn. V. 1923 og sluttelig 
t. Nyvej 17, Kbhvn. V. 1936, efter firm aets om
dannelse t. C hristensen & Jensen  (bageriartik ler 
en gros) A/S formd. f. best. f. samme 1950; medl. 
af best. f. Foreningen af K olonial G rossister i 
K bhvn.; genn. en årræ kke medl. af best. f. Ro
foreningen »Kvik«, formd. f. samme 1927-35 sam t 
formd. f. p ræ sid iet f. foreningen s. 1953, till. 
formd. f. »K.V.« (»Kvik«s Venner) sam t revisor 
i D ansk Forening f. Rosport, æresm edl. af Ro
foreningen »Kvik« sam t tildelt sammes hæ ders
tegn og Dansk Forening f. R osport’s ærestegn.

Adr. Hoffm eyersvej 39, Kbhvn. F.
F irm a: C hristensen & Jensen  A/S, Nyvej 17,

Kbhvn. V.

Christensen, Chr. K jæ rsgaard , købm and; f. 25/6 
1922 i Ringkøbing, søn af m askinsm ed Janus 
Christensen; g. 3/12 1944 m. M argit K. C., f. 
Sm idt; udi. i O utrup B rugsforening 1936-40, kom
mis i samme 1940-41 og i T irslunde B rugsfor
ening 1941-42, besty rer af H jartb ro  Brugsforening 
1942-46, overtaget købm and Carlo N issen’s kolo
nialforretn ing  i F redericia  og etabi. sig s. selv
stæ ndig købm and 1946, afstået samme og over
taget nuvæ rende ejendom  m. kolonial- og deli
katesseforretn ing i F redericia 1951, ombygget og 
m oderniseret forretn ingen  sam t — i kompagni 
m. købmand* J. H. H artvigsen — udvidet samme 
m. sæ rsk ilt afdeling f. isenkram  1955.

Adr. Thorsvej 26, Fredericia.
F irm a: J. H. H artvigsen & K jæ rsgaard  C hri

stensen, Thorsvej 26, Fredericia.

Christensen, Christen Rasmussen, viceskole
inspektør, handelsskoleforstander; f. 4/7 1892 i 
H eager v. Varde, Ribe amt, søn af gårdejer 
Niels P e te r C hristensen; g. 17/10 1922 m. K etty 
C., f. A ndersen; bestået læ rereksm . fra  Skårup 
S tatssem inarium  1915, kom m unelæ rer i K erte 
m inde 1922, viceskoleinspektør s. 1935, fung. sko
leinspektør 1947-48, till. fo rstander f. K ertem in
de Handelsskole; formd. f. læ rerråd e t i K erte
minde sam t genn. en årræ kke kasserer og næ st-
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C. A. Christensen 
depotindehaver

C. A. Christensen
depotindehaver

C. A. Christensen 
købm and

C. F. Christensen 
købm and

formd. i D anm arks L æ rerforen ing’s 34. kreds, 
medl. af K ertem inde byråd  sam t viceborgm ester 
i K ertem inde, fl. a. tillidshverv.

Adr. N ørregade 19, K ertem inde.
Institu tion: K ertem inde Handelsskole, K erte 

minde.

Christensen, Christian, købm and; f. 4/7 1910 i 
Kbhvn., søn af kaffehandler C hristian C hristen
sen; g. 21/4 1935 m. Emmy C., f. Sonne; bestået 
realeksm . 1926, udd. i kolonial h. konsul Chr. M. 
Schmidt, Svaneke 1926-30, kommis h. samme 
1930-31 og h. købm and Carl H ansen, G odthåbs- 
vej 53, Kbhvn. F. 1931-34, overtaget nuvæ rende 
forretn ing  i Kbhvn. og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1934.

Adr. Æ girsgade 43, Kbhvn. N.
F irm a: Chr. C hristensen, Æ girsgade 43, Kbhvn.

N.

Christensen, C hristian A., depotindehaver; f. 
29/5 1895 i Slots Bjergby, Sorø amt, søn af gård 
e je r Niels C hristensen; g. 8/2 1931 m. Agnes C., 
f. C hristoffersen; selvstændig vognm and i Sorø 
1928-34, overtaget C arlsberg B ryggerierne’s de
pot f. Sorø og omegn og etabi. sig s. selvstændig 
depotindehaver 1934; medl. af best. f. De danske 
F orsvarsbrødre’s afd. f. Sorø og omegn.

Adr. Molbechs Alle 22, Sorø.
F irm a: Carlsberg-D epotet, Sorø.

Christensen, C hristian A lfred, købm and; f. 14/3 
1898 i K læ strup, H jørring  amt.

Adr. Gormsgade 25, Kbhvn. N.
F irm a: C. A. Christensen, Gormsgade 25, 

Kbhvn. N.

Christensen, C hristian Andreas, depotindeha
ver; f. 11/5 1909 i Stenløse, F rederiksborg  amt, 
søn af gårdejer Hans P eter C hristensen; g. 5/11 
1932 m. Ellen C., f. Jensen; ansat i rigspolitiet 
1943-46, m edhjæ lper v. A/S H arboes B ryggerier’s 
depot f. Sorø og omegn 1946-49, overtaget samme 
— der om fatter forskellige ø lsorter sam t m ine
ralvand  — og etabi. sig s. selvstændig depotinde
haver 1949.

Adr. LI. Ladegårdsvej 11, Sorø.
F irm a: H arboe’s Øldepot, Sorø.

Christensen, C hristian A strup, købm and; f. 21/1 
1905 i Skern, søn af tøm m erhandler Mads C hri
stian C hristensen; g. 27/8 1939 m. Inger A. C., f. 
H aarbo; udi. h. købm and Thorø Petersen, Skern, 
derefter kommis i Lemvig, Ølgod og Ringkøbing, 
overtaget nuvæ rende forretn ing  i S truer og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1933; formd. f. 
K olonialhandlerforeningen f. S tru e r og Omegn.

Adr. Bredgade 20, S truer.
F irm a: A strup Christensen, Kolonial <Sc D elika

tesse, Østergade 3, S truer.

Christensen, C hristian F rederik , købm and; f. 
16/6 1899 i Bram m inge, Ribe amt, søn af slag ter
m ester C hristian P eder C hristensen; g. 2/9 1923 
m. Nikoline C., f. Jensen; udi. h. købm and Jens 
Sørensen, Holsted By 1914-18 og herunder be
stået handelsm edhjæ lpereksm . fra  Holsted H an
delsskole 1917, førstekom m is h. købm and R and
lev, Gørding 1919-24, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. fo rretn ing  i Jernvedlund  1924, af
s tået samme og overtaget nuvæ rende forretn ing  
— der om fatter kolonial og isenkram  — i Esbjerg 
1930.

Adr. Teglværksgade 42, Esbjerg.
F irm a: Chr. F. Christensen, Teglværksgade 42, 

Esbjerg.
Christensen, C hristian Johan, købm and; f. 18/8 

1896 i S torvorde, Å lborg amt, søn af boelsm and 
Jens H ansen Christensen; g. 22/12 1947 m. M ary 
C., f. Sørensen; udi. h. købm and Jens Bentzen, 
S torvorde 1910-13, studie- og arbejdsophold i 
Sydam erika 1922-26, selvstæ ndig købm and i K lej- 
trup  v. Hobro 1926-29 og i Svinding pr. R anders 
1929-46, overtaget nuvæ rende forretn ing  og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and i R anders 
1946.

Adr. St. Blichers Gade 3, Randers.
F irm a: C. J. Christensen, St. B lichers Gade 3, 

R anders.

Christensen, C hristian M arinus, købmand; f. 
14/4 1887 i Løkken, H jørring  amt, søn af vogn-
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C. M. Christensen
købm and

C. M. Christensen
købm and

C. R. Christensen
købm and

E. Christensen 
købm and

m and C hristian C hristensen; etabi. sig s. selv
stændig købm and m. fo rretn ing  — om fattende 
kolonial, delikatesser og vinhandel, korn  og fo
derstoffer, bygningsm aterialer, træ las t og b ræ nd
sel sam t benzin — i Løkken 1914; medl. af best, 
f. Nordvendsyssels H andelsstandsforening t. 1945.

Adr. V renstedvej 5, Løkken.
F irm a: M arinus Christensen, Løkken.

Christensen, C hristian M arinus, købm and; 1. 
7/6 1926 i Bram m inge, Ribe amt, søn af form and 
H ans Jensen  C hristensen; g. 4/11 1952 m. Anna 
C., f. Kulm bach; udi. h. købmand' H. P. B er
thelsen, Bram m inge 1941-45 og herunder bestået 
handelsm edhjæ lpereksm . fra  Bram m inge H an
delsskole 1944, derefter kommis i forskellige fo r
re tn inger sam t førstekom m is i Ølgod B rugsfor
ening, frekven te re t Den danske Andelsskole i 
M iddelfart 1952 sam t overtaget nuvæ rende fo r
retn ing  i Ribe og etabi. sig s. selvstændig køb
m and s. å.

Adr. Nygade 4, Ribe.
F irm a: Chr. Christensen, K olonial — Vin — 

D elikatesse, Nygade 4, Ribe.

Christensen, C hristian M artin, købm and; f. 13/5 
1909 i Flens te d1, Skanderborg amt, søn af køb
m and Jacob C hristensen; g. 25/4 1937 m. K irstine 
M arie C., f. K ristensen; udi. h. købm and O. 
W agner, Låsby 1924-28, førstekom m is h. samme 
1928-29 og kommis h. købm and A nker Th. Ole
sen, R anders 1930-35, g rundlagt nuvæ rende ko
lonialforretn ing  i R anders og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1935; genn. en årræ kke medl. 
af best. f. R anders K øbm andsforening og medl. 
af kontroludvalget ang. kom m unale leverancer 
s. 1947.

Adr. Skovbrynet 2, R anders.
F irm a: Chr. M. Christensen, Prins C hristians 

Gade 10, Randers.

C hristensen, C hristian M øller, købm and; f. 5/1 
1898 i GI. K irke, D ronninglund sogn, H jørring  
amt, søn af m urerm ester M artin  C hristensen; g. 
6/5 1922 m. P e trine  Caroline C., f. Jensen; udd. 
s. h åndvæ rker og sen. — genn. en årræ kke —

drevet forretn ing  s. selvstæ ndig tøm rerm ester, 
overtaget nuvæ rende forretn ing  — der om fatter 
kolonial og isenkram  sam t korn  og foderstoffer 
— i R ørholt og etabi. sig s. selvstændig købm and 
1950.

Adr. Rørholt.
F irm a: R ørholt K øbm andsforretning, Rørholt.

C hristensen, C hristian R ichard, købm and; f. 
24/5 1895 i Velling, Ringkøbing amt, søn af køb
m and S. N. C hristensen; g. 2/11 1924 m. Asta 
M arie C., f. N ielsen; udd. og v irk e t i m eje rib ran 
chen, overtaget nuvæ rende forretn ing  — der om
fa tte r  kolonial, isenkram  og m anufak tur — i 
H jedsbæ k og etabi. sig s. selvstændig købm and 
1925; brandfoged i H jedsbæ k sam t næ vning og 
domsmand.

Adr. H jedsbæ k pr. Suldrup.
F irm a: Chr. R. Christensen, H jedsbæ k pr. 

Suldrup.

C hristensen, E. Moltke, købm and; f. 29/3 1903 
i Hovedgård, Skanderborg amt, søn af træ sko
m and K resten  C hristensen; g. 4/1 1931 m. Elly C., 
f. Sørensen; udd. i kolonialbranchen dels i Ged
ved 1918-20 og dels i H edensted 1920-22, derefter 
kommis og sen. besty rer i forskellige fo rre tn in 
ger, etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo rre t
ning i Nyborg 1938.

Adr. F jordvej, Nyborg.
F irm a: E. Moltke Christensen, F jordvej, Ny

borg.
C hristensen, Edvard, købm and; f. 19/3 1906 i 

V ildbjerg, R ingkøbing amt, søn af husm and 
M ourits C hristensen; g. 14/11 1929 m. K irsten  
K athrine C., f. Ørskov; udi. h. købm and N ør
gaard, G jødstrup og sen. — genn. 20 å r — ansat 
i T im ring B rugs- & Foderstofforening, overtaget 
nuvæ rende fo rretn ing  i V ildbjerg og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1946, till. brandfoged f. 
V ildbjerg by og omegn.

Adr. V ildbjerg.
F irm a: Edv. Christensen, V ildbjerg.

Christensen, Egon, købm and; f. 25/1 1911 i Strø 
sogn, F rederiksborg  amt, søn af sadelm ager W il-
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E. Christensen E. Christensen
købm and købm and

E. Christensen E. J. Christensen
købm and grosserer

lum  C hristensen; g. 1932 m. Elva V era C., f. 
Poulsen; udi. h. købm and H arald  N orlander, H il
lerød 1926-30 og herunder bestået handelsskole- 
eksm. fra  H illerød H andelsskole 1929, kommis h. 
sam me 1930-34, overtaget forretn ingen  — der om
fa tte r  ren  kolonial sam t benzin — og etabi. sig 
s. selvstæ ndig købm and i H illerød 1934; revisor 
i H illerød og Omegns K øbm andsforening.

Adr. F rederiksvæ rkgade 117, Hillerød.
F irm a: Egon Christensen, F rederiksvæ rkgade 

117, Hillerød.

Christensen, E inar Raahede, købm and; f. 1/8 
1917 i Vejle, søn af ren tie r Carl C hristensen; g. 
28/12 1949 m. E lla R. C., f. E riksen; udi. h. køb
m and Søren Nielsen, Vejle 1935-38, overtaget 
købm and Carl Poulsen’s fo rre tn ing  i Vejle og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1944.

Adr. Svendsgade 150, Vejle.
F irm a: E. R aahede C hristensen, Søndergade 14, 

Vejle.

Christensen, E jnar, købm and; f. 4/11 1897 i 
Horsens, søn af p rokurist Chr. C hristensen; g. 
15/11 1925 m. G rethe C., f. Hansen; udi. h. køb
m and Jørgen  C hristiansen, G renå, overtaget nu 
væ rende kolonial- og m aterialhandel i B ræ d- 
strup  og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1924; 
formd. f. B ræ dstrup H andelsforening s. 1953.

Adr. B ræ dstrup.
F irm a: B ræ dstrup M aterialhandel, B ræ dstrup.

Christensen, Emil, købm and; f. 8/2 1902 i Lon- 
gelse, Svendborg amt, søn af avlsbruger C hri
stian  Christensen; g. 26/11 1927 m. E lv ira  C., f. 
Pedersen; etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. 
fo rre tn ing  — om fattende kolonial og isenkram  
— i Rudkøbing 1936; genn. en årræ kke medl. af 
best. f. Rudkøbing H åndvæ rker- og Industrifo r
ening.

Adr. Spodsbjergvej 49, Rudkøbing.
F irm a: E. Christensen, Spodsbjergvej 49, 

Rudkøbing.

Christensen, Emil, købm and; f. 5/1 1905 i
Svendborg; g. 26/4 1933 m. A nna C., f. Clausen;

overtaget nuvæ rende fo rretn ing  — der om fatter 
kolonial, isenkram  og trikotage — i S kårup og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1944; medl. af 
best. f. Ø stfyns K øbm andsforening og f. Skårup 
V andværk.

Adr. Skårup.
F irm a: Skårup K olonialhandel v. Emil C hri

stensen, Skårup.

Christensen, E rik  Johan, grosserer; f. 10/2 1905 
i Vejle, søn af konsul, fhv. handelsm inister J ø r
gen Christensen; bestået studentereksm . og sen. 
eksm. fra  Niels B rock’s H andelsskole, studie- og 
arbejdsophold i England, T yskland og Holland, 
ind tråd t i firm ae t Jørgen Christensen, Vejle 1932, 
overtaget samme 1937.

Adr. Dæm ningen 3, Vejle.
F irm a: Jørgen Christensen, Vestergade 22, V ej

le.
Christensen, E rik  Vagn B licher, disponent; f. 

2/1 1923 i Kbhvn., søn af købm and K ay C hri
stensen; g. 5/5 1944 m. G ytha C., f. Carlbech; 
udi. h. købm and B rinckm eyer Jensen, B ern- 
storffsvej 82, H ellerup 1937-41 og herunder be
ståe t handelsm edhjælpereksm . fra  K øbm ands
skolen i Kbhvn., kommis h. købm and Niels Koch, 
Holmbladsgade 78, Kbhvn. S. 1941, d erefter dis
ponent i faderens forretn ing  — der om fatter 
finere  kolonial, vine og tobakker m. v. — K astels
vej 4, Kbhvn. 0 .

Adr. H. V. Nyholms Vej 17, Kbhvn. F.
F irm a: Kay Christensen, K astelsvej 4, K bhvn.

0 .
Christensen, E rik  W agner Skaf te, købm and; f. 

12/11 1901 i Vindeby, M aribo amt, søn af land
m and M arius C hristensen; g. 4/4 1930 m. F rida S. 
C., f. Svendsen; udd. i kolonial i M ontreal, Ca
nada 1924-29, selvstændig købm and i K raghave 
pr. Nykøbing F. 1930-45 og i Lundby 1945-50, 
overtaget købm and M arius P etersen ’s fo rretn ing  
— om fattende kolonial, delikatesser, vinhandel, 
trikotage, isenkram , køkkenudstyr, bræ ndsel og 
benzin — og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and i 
Ø ster Toreby 1950; kasserer i Ø ster Toreby B or
gerforening s. 1953.
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E. W. S. Christensen E. Christensen E. T. Christensen F. Christensen
købm and købm and købm and købm and

Adr. Ø ster Toreby.
F irm a: E. Skafte Christensen, Øster Toreby.

Christensen, Ernst, skoleinspektør, handels- 
skoleforstander; f. 16/3 1898 i Næstved, søn af 
m urerm ester N. C. J. Christensen; g. 29/12 1931 
m. Agnethe C., f. Holm; bestået p ræ lim inæ r- 
eksm. 1914 og læ rereksm . fra  Jonstrup  Sem ina
rium  1919, derefter jou rnalist i Ålborg, kom m u
n e læ re r i N æstved 1923, skoleinspektør s. 1942, 
fo rstander f. N æstved Handelsskole s. 1937; 
kom m unalrevisor i N æstved 1928-36.

Adr. Møllevej 3, Næstved.
Institu tion: N æstved Handelsskole, Næstved.

Christensen, Evald, købm and; f. 23/7 1902 i 
H erritslev, M aribo amt, søn af m øller Hans C hri
stian  C hristensen; g. 27/4 1950 m. G erda C., f. 
Sørensen; udi. h. købm and J. E. Tomm erup, Ny
sted 1917-21, kommis h. købm and L. A rrildsen, 
Sakskøbing 1921-22, iøvrigt frekven tere t Nehm’s 
K øbm andskursus i Kbhvn., etabi. sig s. selv
stændig købm and m. fo rretn ing  — om fattende 
kolonial, delikatesser og vinhandel — i Nykø
bing F. 1923, till. fo rhandler f. A/S D ansk Tips
tjeneste; medl. af rep ræ sentan tskabet f. A/S 
»Dankas« s. 1947, medl. af Nykøbing F. lignings
kommission og førstesuppleant t. den konserva
tive gruppe i Nykøbing F. by råd  s. 1954.

Adr. Østre Alle 65, Nykøbing F.
Firm a: Evald Christensen, Østre Alle 65, Ny

købing F.

Christensen, Evald Toelberg, købmand; f. 10/6 
1928 i F lynder, Ringkøbing amt, søn af gårdejer 
F rederik  Toelberg Christensen; udi. i Vemb 
B rugsforening 1945-48 og herunder bestået han- 
delsm edhjælpereksm . fra  Vemb H andelsskole 
1948, kommis i Tvis B rugsforening 1950-52 og 
førstekommis' i N aur B rugsforening 1952-53, fre 
kven te re t Den danske Andelsskole i M iddelfart 
1954, førstekom m is i Sdr. Nissum Brugsforening 
1954-55, overtaget nuvæ rende forretn ing  — der 
om fatter kolonial, isenkram , m anufak tur og 
hønsefoder sam t depot f. B.P. flaskegas — i Nr. 
Nissum Sem og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1955.

Adr. Nr. Nissum Sem.
Firm a: E. Toelberg Christensen, Nr. Nissum 

Sem.

C hristensen, Frede, købm and; f. 19/2 1908 i 
K værkeby, Sorø amt, søn af stationsm ester Hans 
P e te r C hristensen; g. 1/1 1945 m. C lara C., f. Jø r
gensen; udi. h. købm and Aksel Olsen, H erning 
og herunder bestået handelsskoleeksm . fra  H er
ning Handelsskole, d erefter førstekom m is h. 
købm and L ars Christensen, Herning, etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and m. forretn ing  — s. 1936 i 
egen nybygget ejendom  — V estergade 111, H er
ning 1930, afstået samme og overtaget forretn ing 
— bl. a. om fattende korn  og foderstoffer — i 
H olstebro 1947, afstået samme og overtaget nu
væ rende ejendom  m. forretn ing  H. C. Ørsteds 
Vej 60, H erning 1948.

Adr. H. C. Ørsteds Vej 60, Herning.
F irm a: Frede Christensen, Kolonial & D elika

tesse, Herning.

Christensen, Frederik , købm and; f. 24/1 1917 i 
M arstal, søn af købm and M arius Christensen; g. 
26/12 1945 m. E rna C., f. Poulsen; udd. i kolo
nial i faderens forretn ing  i M arstal, overtaget 
samme — der om fatter kolonial, isenkram  og 
køkkenudstyr — og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1946; medl. af best. f. M arstal H andelsfor
ening sam t lægdsm and i M arstal.

Adr. Skovgyden 29, M arstal.
F irm a: F rederik  Christensen, M arstal.

Christensen, F rederik  Qvistgaard, købm and; f. 
10/10 1898 i Søndersted, Holbæk amt, søn af gård 
e je r Hans C hristensen; g. 18/9 1925 m. Elly C., f. 
Jeppesen; udi. h. købm and Johannes Jensen, 
S tenlille 1912-16, kommis h. samme 1916-21 — 
herunder frekven tere t H andelshøjskolen »Køb
mandshvile« i Rungsted 1917-18, besty rer af fa 
derens forretn ing  i S tenlille 1921-46, overtaget 
samme — der om fatter kolonial og b landet h an 
del sam t bræ ndsel — og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1946.

Adr. Stenlille.
F irm a: F. Q vistgaard Christensen, Stenlille.
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F. Christensen
købm and

F. Q. Christensen
købm and

F. Christensen
købm and

G. Christensen
købm and

Christensen, Frode, købm and; f. 8/2 1913 i M al
ling sogn, Å rhus amt, søn af gårdejer Rasmus 
C hristensen; g. 19/5 1935 m. K irstine C., f. Søren
sen; udi. h. købm and F rands Jensen, Beder 1927- 
31 og sen. bl. a. kommis h. samme t. 1934, fre 
kven tere t Den jydske H andelshøjskole i Å rhus 
1934-35, overtaget købm and B uttenschøn’s fo rre t
ning i L ystrup og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1935.

Adr. L ystrup St.
F irm a: Frode Christensen, L ystrup St.

Christensen, G odtfred, købm and; f. 25/1 1922 i 
S indbjerg, Vejle amt, søn af landpostbud C hri
stian C hristensen; g. 18/10 1953 m. Valborg C., f. 
P etersen ; udd. i kolonial 1937-41, besty rer af aut. 
brovæ gt i Søby 1941-50, overtaget nuvæ rende 
fo rretn ing  i A ssendrup og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1950.

Adr. A ssendrup pr. Daugård.
F irm a: G. Christensen, A ssendrup pr. D au

gård.

Christensen, G unnar, købm and; f. 10/3 1912 i 
G jerrild , R anders amt, søn af stationsm ester 
E dvard Christensen; g. 17/7 1938 m. Sigrid C., f. 
Klodborg; bestået præ lim inæ reksm . fra  Ryom- 
gård  Realskole 1929, udi. i Løsning B rugsfor
ening 1929-32, overtaget nuvæ rende forretn ing  
— der om fatter kolonial og isenkram  sam t hånd
købsudsalg f. N im tofte A potek — i Ryom gård 
og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1938.

Adr. Storegade 6, Ryomgård.
F irm a: G. Christensen, Købmand, Ryomgård.

Christensen, G unnar, købm and; f. 28/6 1916 i 
Ravnebjerg, Odense amt, søn af købm and C hri
sten Christensen; g. 26/6 1952 m. Rosa C., f. L a r
sen; overtaget nuvæ rende fo rre tn ing  — der om
fa tte r  kolonial, isenkram , m anufak tur og frø — 
i S letterød og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1939.

Adr. S letterød pr. H arndrup.
F irm a: S letterød K øbm andsforretning, S lette

rød pr. H arndrup.

Christensen, G unnar, købm and; f. 2/7 1921 i 
Ø ster Jølby, Thisted amt, søn af m ask inarbej
der A nders N ielsen Christensen; g. 30/3 1946 m. 
R uth C., f. Larsen; udi. dels i F lade B rugsfor
ening og dels i Erslev B rugsforening 1935-39, 
kommis i Erslev B rugsforening 1939-41 og i Lø
vel Brugsforening 1941-43 sam t 1944-45, kommis 
h. købm and B randt, Nykøbing M. 1945-46, selv
stændig købm and i Tylstrup 1946-49 og i H jør
ring  1949-52, overtaget købmand) N. Jørgensen’s 
fo rretn ing  — om fattende kolonial, delikatesser 
og vinhandel sam t sydfrugt — og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and i F rederikshavn 1952, ud
videt og m oderniseret forretn ingen  t. delvis selv
betjen ing  1954.

Adr. GI. Torv 12, Frederikshavn.
F irm a: N. Jørgensen’s Eftf. v. G unnar C hri

stensen, GI. Torv 12, F rederikshavn.

Christensen, G unnar Poul, købm and; f. 1/10 
1909 i Randers, søn af bagerm ester A. C. C hri
stensen; g. 27/10 1935 m. D agm ar C., f. Skjelle- 
rup ; udi. h. købm and A. L. Nielsen, R anders 
1923-27, kommis h. samme 1927-29 og h. købm and 
Thomsen, Oddesund Nord 1929-30, derefter ansat 
i købm and Schm idt’s korn- og frøhandel i B rø
rup  og sen. i A/S Trifolium  sam t i A/S Valse
møllen i R anders, overtaget købm and E jnar C hri
stensen’s Eftf.s fo rretn ing  Fåborggade 19, Å rhus 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1934.

Adr. Fåborggade 19, Århus.
F irm a: G unnar Christensen, Fåborggade 19, 

Århus.

Christensen, G unner, købm and; f. 1/12 1916 i 
Benløse, Sorø amt, søn af tarm m ester P e te r 
C hristensen; g. 13/5 1938 m. Irene C., f. Jø rgen
sen; udi. h. købm and J. P. S tæ rkind, R ingsted 
1931-35 og h erunder bestået handelsskoleeksm . 
fra  R ingsted Handelsskole 1934, kommis h. sam 
me 1935-36 og h. købm and Aug. Thunbo, Sand
ved 1936-41, disponent h. købm and Thunbo’s ef
terfø lger købm and Berg, Sandved 1941-54, over
taget købmand' L. P. A ndersen’s forretn ing  — 
om fattende kolonial, delikatesser, vinhandel,
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G. P. Christensen G. Christensen
købm and købm and

H. C. Christensen H. Christensen
købm and købm and

isenkram , køkkenudstyr og bræ ndsel — i Sand
ved og etabi. sig s. købm and 1954; kasserer i 
Sandved H andels- og H åndvæ rkerforening s. 
1944.

Adr. Sandved.
F irm a: G unner Christensen, Sandved.

C hristensen, H. C., købm and; f. 3/1 1903 i Ribe, 
søn af tøm rerm ester C hristian C hristensen; g. 
12/11 1944 m. Ella Louise C hatrine C., f. Paepcke; 
udi. h. købm and H. A. C. Hansen, Ribe 1917-21 
og herunder frekven tere t Ribe Handelsskole, 
kommis i R ibe-C hristensen’s K øbm andsgård, 
F rederikshavn  1921-25, h. købm and J. C. Olsen, 
A m agerbrogade 101, Kbhvn. S. 1925-26 og i sam 
mes forretn ing  Thurøvej 24, Kbhvn. F. 1926-31, 
overtaget nuvæ rende fo rretn ing  og etabi. sig s. 
selvstændig købm and på Frdbg. 1931; rev isor i 
Foreningen f. Fuglevenner 1938-48, derefter m ed
stifte r af og kasserer i K bhvn.s K anarieklub.

Adr. Roarsvej 1, Kbhvn. F.
F irm a: H. C. Christensen, Ndr. Fasanvej 134, 

Kbhvn. F.

Christensen, H alfdan, købm and; f. 27/4 1907 i 
G rønbjerg, Ringkøbing amt, søn af købm and 
B ertel C hristensen; g. 21/3 1953 m. M aren C., f. 
Ref strup  Pedersen; udi. i faderens forretn ing  i 
G rønbjerg og sen. ansat i samme t. 1935, over
taget forretn ingen  — der om fatter kolonial, korn 
og foderstoffer, kunstgødning og bræ ndsel sam t 
m ølleri og — s. 1923 — depot f. Ø stjydske B ryg
gerier i Å rhus — og etabi. sig s. selvstændig 
købm and i G rønbjerg 1935.

Adr. G rønbjerg St.
F irm a: H alfdan Christensen, G rønbjerg St.

Christensen, Hans, købm and; f. 16/3 1889 i T i
strup, Ribe amt, søn af læ re r Niels1 Sørensen 
Christensen; g. 3/5 1914 m. K irstine C., f. A nder
sen; udi. dels h. købm and A. Madsen, B jerg
mose pr. H orne og dels h. købm and Jens P eder
sen, V ejrup 1903-07, kommis h. købm and A nder
sen’s Enke, Oksbøl 1908-10 og h. købm and P e
tersen, »Englandshus«, E sbjerg 1910-11, over
taget sidstnæ vntes forretn ing  og etabi. sig s.

selvstændig købm and 1911, afhæ ndet samme sam t 
overtaget og drevet fo rre tn ing  i S tudsgård v. 
H erning 1914-35, overtaget nuvæ rende forretn ing  
— der om fatter kolonial og m ateria l — i Esbjerg 
1935.

Adr. Finsensgade 33, Esbjerg.
F irm a: H ans Christensen, »Finsenshus«, F in

sensgade 33, Esbjerg.

Christensen, Hans, købm and; f. 21/3 1920 i Fog
strup, Skanderborg  amt, søn af boelsm and C hri
stian  C hristensen; g. 2/5 1951 m. E rna  C., f. 
C hristensen; d revet vognm andsforretning i Sjø- 
rup  1946-51, overtaget nuvæ rende kolonial- og 
delikatesseforretn ing i Silkeborg og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1951.

Adr. F rederiksberggade 20, Silkeborg.
F irm a: H ans Christensen, Frederiksberggade 

20, Silkeborg.
Christensen, Hans, købm and; f. 7/5 1924 i Rød

ding, H aderslev amt, søn af købm and C hristian 
C hristensen; g. 17/2 1950 m. Else C., f. L arsen; 
udd. i faderens kolonialforretning i Rødding 
1940-44, kommis i samme 1944-46 og h. købm and 
S. Simonsen, H jerndrup  1946-49 sam t h. købm and
P. Lorenzen, Sønderborg 1949-50, overtaget fade
rens forretn ing  i Rødding og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1950.

Adr. Rødding.
F irm a: Hans Christensen, Rødding.

Christensen, H ans Aage Hviid, købm and; f. 8/7 
1922 i B rande, Vejle amt, søn af m anufak tu r
hand ler P eter Hviid Christensen; g. 18/5 1952 m. 
A nna H. C., f. Sehested; bestået mellem skole- 
eksm. fra  G rindsted Realskole 1937, udi. h. køb
m and Michael Petersen, Hoven 1937-41, kommis 
h. købm and Thorning, G rindsted 1941-42, fre 
kven tere t Den jydske H andelshøjskole i Å rhus 
1942-43, derefter kommis h. købm ændene Vilh. 
Foged, Thorsager, Carl V. Madsen, A llingåbro 
og V aleur Christensen, H am m el t. 1947, kasserer 
i firm ae t Ju l. A. Jørgensen, Å rhus 1947-50, over
taget købmand1 S. L arsen’s fo rretn ing  — der er 
en udpræ get købm andsvirksom hed — i A rhus og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1950.
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H. Christensen
købm and

H. Aa. H. Christensen
købm and

H. P. Christensen
købm and

H. Christensen
købm and

Adr. Sdr. Ringgade 28, Århus.
F irm a: Hviid’s Kolonial, H arald  Jensens P lads 

7, Århus.

Christensen, Hans Peter, købm and; f. 10/7 1882 
i Rude Eskilstrup pr. Vedde, Sorø amt, søn af 
gårdejer A nders P. Christensen; g. 1/8 1907 m. 
M arie Sofie C., f. Jensen; udd. i kolonialbran
chen h. købm and Viggo Nielsen, Stenlille 1897- 
1902, overtaget sam mes forretn ing  — der om fat
te r  kolonial, isenkram , korn og foderstoffer, stø
begods og bræ ndsel sam t en sæ rsk ilt afdeling f. 
bygningsm aterialer — Stenlille T ræ lasthandel — 
og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1907; genn. 
en årræ kke formd. f. M idtsjæ llands K øbm ands
forening sam t medl. af best. f. A/S »Oceka«, 
formd. f. S tenlille komm unes sogneråd.

Adr. Stenlille.
F irm a: H. P. Christensen, Stenlille.

Christensen, H ans Peter, købm and; f. 3/11 1911 
i Seest, Vejle amt, søn af landm and H ans C hri
stian  Christensen; g. 27/7 1947 m. Bente C., f. 
H ornbæ k; udi. dels h. købm and Hans Nielsen, 
Sm idstrup og dels h. købm and P e te r Nielsen, 
Vejen, overtaget nuvæ rende kolonial- og deli
katesseforretn ing i F redericia  og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1945; medl. af best. f. H an
delsforeningen af 1892, Fredericia.

Adr. Gothersgade 53, F redericia.
F irm a: H. P. Christensen, Gothersgade 53, F re 

dericia.

Christensen, Hans S varrer, købm and; f. 15/6 
1909 i M arstal, søn af skibsfører Hans Jørgen 
C hristensen; g. 1933 m. A nna S. C., f. M ortensen; 
udd. i kolonial h. købm and M. R. W eber, M ar
stal 1924-28, komm is h. samme 1928-29 og h. køb
m and F. G eiler, Svendborg 1929-32, overtaget 
sidstnæ vntes fo rretn ing  og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1932, afstået samme og overtaget 
nuvæ rende fo rretn ing  i M arstal 1946; medl. af 
best. f. M arstal H andelsforening.

Adr. Torvet, M arstal.
F irm a: S v arre r Christensen, M arstal.

Christensen, Hans Thorvald, depotindehaver;
f. 12/9 1896 i Nakskov, søn af tøm rerm ester A. 
C. C hristensen; g. 17/12 1921 m. Lilly C., f. P e te r
sen; udd. s. tøm rer, tøm rerm ester i Nakskov 
1922-33, overtaget Carlsberg B ryggerierne’s de
pot i Nakskov og etabi. sig s. selvstændig depot
indehaver 1933.

Adr. Hoskiærsvej 6, Nakskov.
F irm a: C arlsberg-D epotet, Nakskov.

Christensen, H arald  Koch, købm and; f. 18/2 
1902 i Kbhvn., søn af rep ræ sen tan t C. C hristen
sen; g. 1931 m. A strid  C., f. S tenholt; udi. h. 
købm and L. Rasmussen, Ballen, Samsø, derefter 
komm is h. købm and C. P. A ndersen, Gedsted og 
h. købm and Henning Sørensen, Viby sam t fø r
stekomm is h. købm and N. H enriksen, Bording, 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. forretn ing  
i Rodelund pr. Them 1930, afs tået samme og 
overtaget nuvæ rende fo rre tn ing  i Resenbro 1934; 
medl. af best. f. K olonialhandlerforeningen f. 
Silkeborg og Omegn.

Adr. Resenbro St.
F irm a: H. K. Christensen, Resenbro St.

C hristensen, H arald  O vergaard, købm and; f. 
20/6 1910 i H jørring, søn af g larm ester M artinus 
A ndreas C hristensen; g. 17/11 1952 m. Dagny O. 
C., f. G eert Jørgensen; frekven tere t B rørup H øj
skole 1928-29, v irk e t s. m ejerist på forskellige 
m ejerier 1929-39, ism ester på M ejeriet »Land
sogn« v. Slagelse 1939-42 og m askinpasser u. 
Kbhvn.s komm une 1942-52, etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and m. fo rretn ing  i Kbhvn. 1952.

A dr.: Silkeborggade 2, Kbhvn. 0 .
F irm a: H. O vergaard  C hristensen, S ilkeborg

gade 2, Kbhvn. 0 .

Christensen, H arry , købm and; f. 5/3 1910 i 
Skovlund, Ribe amt, søn af uddeler Niels P eder 
C hristian Christensen; g. 28/4 1935 m. K lara  C., 
f. Jensen; udi. dels i Skovlund B rugsforening og 
dels i Sig Brugsforening 1924-28, kommis i Skads 
B rugsforening 1930-31, frekven tere t U ddelersko
len i S tøvring 1932, førstekom m is i Skovlund 
B rugsforening 1932-35, kom m unekasserer i Ans-
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H. C. Christensen H. Christensen
købm and købm and

H. Christensen H. H. Christensen
købm and købm and

ager 1935-38, overtaget nuvæ rende forretn ing  — 
der om fatter kolonial, isenkram , m anufaktur, 
korn og foderstoffer sam t frø og gødning — i 
Bøvl pr. Sdr. Omme og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1938; medl. af best. f. H andels
foreningen af 1929, G rindsted1 s. 1948.

Adr. Bøvl pr. Sdr. Omme.
Firm a: H arry  Christensen, Bøvl pr. Sdr. Om

me.

Christensen, H arry  C hristian, købm and; f. 28/10 
1901 i N ørre Sundby, søn af ejendom sm ægler 
C hristian L arsen C hristensen; g. 8/10 1935 m. 
Alice C., f. Jensen; udi. dels h. købm and J. J. 
Jørgensen, Ålborg og dels h. købm and Chr. Jen 
sen, N ørre Sundby 1915-19 og h erunder bestået 
handelsm edhjælpereksm . fra  Ju s titsråd  M øller’s 
Handelshøjskole i Å lborg 1918, førstekom m is i 
nuvæ rende forretn ing  i N ørre Sundby 1919-33 og 
besty rer af samme 1933-46, overtaget fo rre tn in 
gen — der e r g rundlagt 1907 og om fatter kolo
n ial — og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1946.

Adr. Østergade 46, N ørre Sundby.
F irm a: Chr. Jensen’s Eftf. v. H arry  C hristen

sen, Østergade 41, N ørre Sundby.

Christensen, Helge, købm and; f. 6/1 1927 på 
Frdbg., søn af res tau ra tø r Johannes Christensen;
g. 13/11 1948 m. Lise C., f. G unversen; bestået 
realeksm . 1943, udd. i kolonialbranchen dels h. 
købm and C. Reeh, B allerup og dels h. grosserer 
Ove Juul-C hristensen, K bhvn. 1943-47 og h e r
under bestået handelsskoleeksm . 1946, kommis i 
A/S »Iso«, C harlo ttenlund 1948-50 og ansat i re 
staurationsbranchen  h. faderen  1950-52, overtaget 
købm and H artm ann-Jørgensen’s fo rretn ing  — 
om fattende kolonial, v in og grøntsager — i Ved
bæ k og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1952.

Adr. S trandvejen  378, Vedbæk.
Firm a: »Det gamle Købmandshus«, S trand

vejen 378, Vedbæk.

Christensen, Henning, disponent; f. 29/1 1919 i 
Løkken, H jørring  amt, søn af købm and C hristian 
M arinus C hristensen; udi. i faderens forretn ing 
i Løkken 1934-37, derefter kommis i samme, dis

ponent i forretn ingen  — der om fatter kolonial, 
delikatesser og vinhandel, korn  og foderstoffer, 
bygningsm aterialer, træ last og bræ ndsel samt 
benzin — s. 1945; medl. af best. f. Løkken H an
delsstandsforening s. 1954.

Adr. V renstedvej 5, Løkken.
F irm a: M arinus Christensen, Løkken.

Christensen, Henning K aldahl, købm and; f. 8/12 
1926 i Kelleby, Odense amt, søn af gårdejer 
C hristian C hristensen; g. 3/6 1950 m. E llen M ar
grethe K. C., f. Pedersen; udi. h. købm and Clau
sen, Veflinge 1941-45, derefter kommis i fo r
skellige fo rre tn inger bl. a. h. købm and F rand 
sen Skelbo, Espe, etabi. sig s. selvstændig køb
m and m. fo rre tn ing  — om fattende kolonial, isen
k ram  og trikotage — i Høj me pr. H olm strup 
1950.

Adr. Høj me pr. H olm strup.
F irm a: H. K aldahl C hristensen, Høj me pr. 

H olm strup.

Christensen, H enry, købm and; f. 21/10 1903 i 
Lynge, Sorø amt, søn af vognm and Jens P eter 
C hristensen; g. 24/11 1929 m. Helga C., f. N iel
sen; udi. h. købm and Johannes Larsen, Ringsted 
1917-21 og h erunder bestået handelsskoleeksm . 
fra  R ingsted Handelsskole 1920, kommis h. køb
m and Petersen-M unch, Sorø 1921-23 og h. køb
m and J. C. Sørensen, Høng 1923-29, etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and m. fo rretn ing  — om fatten
de ren  kolonial og bræ ndsel — i Køge 1929; 
medl. af best. f. og næ stform d. i Køge og Om
egns K øbm andsforening.

Adr. Pedersvej 10, Køge.
F irm a: H enry Christensen, Pedersvej 10, Køge.

Christensen, H erbert Gordon, købm and; f. 16/10 
1920 i Viborg, søn af købm and Aksel C hristen
sen; g. 11/8 1946 m. R ita C., f. Leding; udd. i 
kolonial en gros og en detail i A/S Skow & Co., 
V iborg 1936-40 og herunder bestået handelsm ed
hjæ lpereksm . fra  Viborg H andelsskole 1939, fø r
stekom m is i samme 1940-47 og h. købm and Johs. 
Q vortrup, V iborg 1947-48, g rundlagt nuvæ rende 
forretn ing  i V arde og etabi. sig s. selvstændig
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H. H. Christensen
købm and

H. M. P. Christensen
købm and

J. Christensen
købm and

J. A. Christensen
købm and

købm and 1948; medl. af best, fo r Foreningen 
»Unge Hjem«, Varde.

Adr. Dr. Thorsens Vej 1, Varde.
F irm a: H erbert Christensen, »Kongsgård«,

Varde.

Christensen, H erm an, købm and; f. 9/9 1878 i 
Hørby, Holbæk amt, søn af g årdejer L ars C hri
stensen; g. 21/10 1902 m. K irstine C., f. C hristen
sen; ansat på købm and H. C. L und’s ko rn lager i 
H erning 1898-1900, kommis h. købm and Bruun, 
H erning 1900-1901, derefter påny ansat på lager 
(opkøb af huder, skind og æg), etabi. sig s. selv
stændig købm and m. fo rretn ing  Skolegade 12, 
H erning 1904, afhæ ndet samme og overtaget nu 
væ rende forretn ing  Ø stergade 24, H erning 1922; 
genn. en årræ kke revisor i H erning K olonial
handlerforening.

Adr. Søndergade 24, Herning.
F irm a: H erm an Christensen, Østergade 24, 

H erning.

Christensen, H erm an Høj, købm and; f. 8/1 1924 
i O utrup, Ribe amt, søn af gårde je r Niels H en
riksen Høj C hristensen; g. 7/12 1946 m. Dagny 
H. C., f. B jerre; udi. h. købm and K. Jacobsen, 
Lif strup  pr. E sbjerg 1940-43 og herunder bestået 
handelsm edhjælpereksm . fra  V arde H andelsskole 
1943, kommis h. købm and K nud Riis, Ølgod 1943 
-44 og h. købm and E jnar A ndersen, Je rn e  1944- 
46, overtaget nuvæ rende forretn ing  — der om
fa tte r kolonial, delikatesser og vine — i Esbjerg 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1946, om
hygget og m oderniseret fo rretn ingen 1954; sup
plean t t. best. f. Esbjerg H andelsforening af 
1898.

Adr. Torvegade 150, Esbjerg.
Firm a: H. Høj Christensen, Torvegade 150, Es

bjerg.

Christensen, Holger, købm and; f. 17/6 1912 i 
N æsbjerg, Ribe amt, søn af gårdejer, sognefoged 
A ndreas Christensen; g. 16/2 1941 m. Dagny C., 
f. Hansen; udi. h. købm and Asmus Møller, V ar
de, overtaget nuvæ rende kolonial- og isenkram -

fo rretn ing  i Varde og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1941.

Adr. Palludansvej 2, Varde.
F irm a: H olger Christensen, Kolonial & Isen

kram , Palludansvej 2, Varde.

Christensen, H olger Høj, købm and; f. 29/2 1928 
i Tarm , Ringkøbing amt, søn af gårdejer An
dreas C hristensen; g. 2/6 1947 m. G udrun C., f. 
C hristensen; udi. h. købmand, borgm ester Ma
rius Petersen , Ringkøbing 1942-46, derefter kom 
mis h. købm and V ictor Jensen, Holsted By og 
sen. i E sbjerg V arehandel, af tjen t væ rneplig t 
1948-49, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. fo r
retn ing i B ræ ndore 1950.

Adr. B ræ ndore pr. Taps.
F irm a: B ræ ndore K øbm andshandel, B ræ ndore 

pr. Taps.

C hristensen, H olger M artin  Peter, købm and; 
f. 22/8 1926 i Kbhvn., søn af d riftsinspektør A. M. 
C hristensen; bestået realeksm . fra  S trandvejs
skolen 1943, udd. i handel en gros og en detail i 
firm ae t G. A ndresen, Ø sterbrogade 128, Kbhvn. 
0 . 1943-47 og h e ru nd er frekven tere t K øbm ands
skolen, a ftjen t væ rneplig t 1947-48, førstekom m is 
i læ revirksom heden 1948-52, overtaget nuvæ ren
de forretn ing  — en udpræ get købm andsvirksom 
hed m. finere konserves og vine s. speciale — i 
O rdrup og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1952; formd. f. V enstres Ungdom i Kbhvn. og 
Omegn og medl. af landsstyrelsen f. samme sam t 
af hovedbestyrelsen f. H ovedstadens V enstre- 
forening, opstillet s. kandidat v. folketings- og 
komm unevalg, medl. af Det rådgivende kom m u
nale Ungdomsudvalg f. Kbhvn. og af Sam rådet 
f. Forenede N ationer’s forretningsudvalg sam t af 
udvalget f. F orsvarets V elfæ rdstjeneste m. v.

Adr. S trandvejen  63, Kbhvn 0 .
F irm a: Holger Christensen, O rdrup Jagtvej 44, 

C harlottenlund.

Christensen, H olger Vaupell, købm and; f. 19/4 
1914 i Kolding, søn af tilskæ rer Vaupell C hri
stensen; g. 18/4 1938 m. Ella V. C., f. Thysen; 
udi. i Esbjerg og Omegns Brugsforening 1929-33
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J. C. Christensen
købm and

J. M. Christensen
købm and

J. N. Christensen
købm and

J. P. N. Christensen
købm and

og herunder bestået handelsm edhjæ lpereksm . fra  
E sbjerg H andelsskole 1932 sam t sen. frekvente
re t kooperationens kursus på Esbjerg A rbejder
højskole 1934, kommis i forskellige brugsforenin
ger — bl. a. i A rbejdernes B rugsforening, Vejle 
og i Esbjerg og Omegns B rugsforening — 1933- 
46 — overtaget nuvæ rende forretn ing  — der om
fa tte r  kolonial og delikatesse — i Esbjerg og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1946; medl. af 
best. f. Esbjerg H andelsforening af 1898 1948-54 
sam t medl. af best. f. H. K., Esbjerg 1938-46.

Adr. Ø stergade 37, Esbjerg.
Firm a: H. Vaupell C hristensen, Ø stergade 37, 

Esbjerg.

Christensen, Jens, købm and; f. 4/8 1922 i Sdr. 
Hygum, H aderslev amt, søn af vejm and Niels 
C hristensen; g. 6/9 1947 m. F rida C., f. Larsen; 
udd. i kolonialbranchen h. købm and A. A nder
sen Falby, Ribe 1937-41, kommis h. købm and I. 
P. Simonsen, Vejen 1941, h. købm and J. A ger- 
gaard, G rønbjerg pr. F ilskov 1941-44 og h. køb
m and Svend Sørensen, Skørping 1944-51, forpag- 
te t købm and L. L arsen’s kolonial- og isenkram - 
forretn ing  i Sdr. Hygum og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1951.

Adr. Sdr. Hygum.
Firm a: Jens Christensen, Sdr. Hygum.

Christensen, Jens, købm and; f. 21/7 1926 i 
Lundby Torp, Præ stø  amt, søn af landm and Carl 
C hristensen; g. 4/3 1950 m. Else C., f. Sørensen; 
udi. i B uerup B rugsforening pr. Jyderup  1940- 
44, etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo rre t
ning — om fattende kolonial, vinhandel, m anu
fak tu r, isenkram , køkkenudstyr, b ræ ndsel og 
benzin sam t skibsproviantering — i M ullerup 
1950.

Adr. M ullerup pr. Slagelse.
Firm a: M ullerup Købm andshandel, M ullerup 

pr. Slagelse.

Christensen, Jens A m strup, købmand; f. 3/12 
1912 i Trend, Ålborg amt, søn af købm and An
ton M arius Christensen; g. 4/9 1938 m. K etty  A.

C., f. Pedersen; udi. i faderens forretn ing  i Tou- 
strup  1926-30, kommis i samme 1930-36 og besty
re r  af købm and Jørgensen’s Enke’s forretn ing  i 
Skejby 1937-38, overtaget købm and Michael 
C hristensen’s fo rretn ing  i N eder H adsten og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1938; medl. af 
best. f. og næ stform d. i Sygekassen f. V itten- 
Haldum  sam t medl. af best. f. N eder Hadsten 
V andværk.

Adr. N eder H adsten pr. Hadsten.
F irm a: A m strup Christensen, N eder Hadsten 

pr. Hadsten.

Christensen, Jens C arner, købm and; f. 3/2 1923 
i Agersted, H jørring  amt, søn af g larm ester 
P e te r C hristensen; g. 30/7 1944 m. K aren  C. C., 
f. Johansen; udi. h. købm and Chr. R. Andersen, 
D ronninglund 1939-43, kommis h. købm and Ja 
cobsen, F rederikshavn  1943-45, ansat v. D.S.B. 
1945-50, overtaget nuvæ rende forretn ing  — der 
om fatter kolonial, delikatesser og v inhandel — i 
D ronninglund og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1950; sek re tæ r i D ronninglund Id ræ tsfo r
ening.

Adr. D ronninglund.
F irm a: K olonialforretningen »Børsen« v. Jens 

C arner, Dronninglund.

Christensen, Jens M artin, købmand; f. 8/2 1905 
i Kbhvn., søn af g artner J. C. Christensen; g. 
7/11 1936 m. E sther Marie C., f. Hansen; udd. i 
handel en gros og en detail i firm aet K ieru lff’s 
Eftf., H ausergade 36, Kbhvn. K. 1919-23 og h e r
under bestået handelsm edhjælpereksm . fra  Køb- 
mandsskolen sam t iøvrigt frekven tere t sammes 
m edhjæ lperdagkursus 1923-24, kommis i læ re
virksom heden 1923 og h. købm and Lausen, Ny
købing S. 1925-32, overtaget nuvæ rende fo rre t
ning — der e r grundlagt 1912 og om fatter kolo
nial, delikatesser, vine og tobak m. v. — i Hel
lerup  og etabi. sig s. selvstæ ndig købmand 1932; 
kasserer f. H elleruplunds M enighedspleje.

Adr. Hagens Alle 58, H ellerup.
F irm a: M artin  Christensen, H ellerupvej 67, 

Hellerup.
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J. T. Christensen
købm and

J. Christensen
repræ sentant

J. Christensen J. Christensen
købm and købm and

Christensen, Jens Møller, købm and; f. 20/3 
1922 i Gandrup, Å lborg amt, søn af installa tø r 
Niels P e te r C hristensen; g. 14/3 1953 m. K irsten  
M. C., f. K irkegaard  Jensen; udi. h. købm and 
Oluf Olsen, N ørre Sundby 1937-41 og herunder 
bestået handelsm edhjælpereksm . fra  Ju s titsråd  
M øller’s Handelsskole i Å lborg 1940, derefter 
kommis og lagerekspedient i forskellige fo rre t
n inger bl. a. i kolonial en gros firm ae t I. P. 
Jensen, Ålborg, overtaget kolonial- og delika
tesseforretn ing Samsøgade 8, Å lborg og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1948, fly tte t fo rre t
ningen t. nuvæ rende moderne lokaler i Ålborg 
1952.

Ådr. Samsøgade 20, Ålborg.
F irm a: Møller Christensen, Færøgade 36, Å l

borg.

Christensen, Jens Nielsen, købm and; f. 8/12 
1909 i Øse, Ribe amt, søn af skom agerm ester 
K resten  Christensen; g. 11/4 1937 m. M ary Theo
dore C., f. Jensen; udi. dels h. købm and P. K. 
Poulsen, Å strup pr. G lejbjerg 1926-28 og dels i 
Hodde Brugsforening 1928-30, kommis i sidst
næ vnte 1930-31, i G uderup B rugsforening 1931 
og i T istrup B rugsforening 1931-36, ansat i 
F.D.B.s afd. f. isenkram  i K bhvn. 1936-37, over
taget nuvæ rende forretn ing  — der om fatter ko
lonial, isenkram , m anufaktur, grovvarer og 
bræ ndsel — i Vive pr. H adsund og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1937.

Adr. Vive pr. Hadsund.
F irm a: J. N. Christensen, Vive pr. Hadsund.

Christensen, Jens P eter Nygaard, købmand, 
skibshandler; f. 30/8 1908 i Lem, Ringkøbing 
amt, søn af fiskehandler E sper C hristensen; g. 
9/6 1935 m. Ane K irstine C., f. A ndersen; udi. h. 
købm and 1. A. Pedersen, Skjern , overtaget nu 
væ rende kolonial- og skibshandel i Esbjerg og 
etabi. sig s. selvstændig købm and og skibshand
le r 1935.

Adr. Havnegade 159, Esbjerg.
Firm a: P. N ygaard Christensen, Esbjerg.

C hristensen, Jens Tage, købm and; f. 8/5 1913 i 
Ansager, Ribe am t, søn af uddeler Niels P eder 
C hristian Christensen; g. 27/11 1938 m. P au la  C., 
f. T røstrup; udi. h. faderen  i Skovlund B rugs
forening pr. Mølby og sen. frekven te re t Den 
danske Andelsskole i M iddelfart, d erefter fø rste
kommis i Oue B rugsforening pr. Hobro og sen. i 
Nr. B ork B rugsforening, i Sig B rugsforening 
sam t — genn. 4 å r  — i Skovlunde B rugsforening, 
overtaget nuvæ rende fo rre tn ing  — der om fatter 
kolonial og isenkram  — i G rønbjerg og etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and 1941.

Adr. G rønbjerg.
F irm a: J. Tage Christensen, Kolonial & Isen

kram , G rønbjerg.

Christensen, Jes, rep ræ sen tan t; f. 3/11 1902 i 
Randers, søn af barberm ester Jes’ C hristensen; g. 
12/5 1933 m. K aren M argrethe J. C., f. M arcus- 
sen; bestået realeksm . fra  R anders Statsskole 
1919 og eksm. fra  R anders H andelsskole 1921, 
ansat i A/S De Danske S pritfab rikker 1919, re 
præ sen tan t i Å lborg by 1933, rejsende t. selska
bets kunder i Øst- og M idtjylland s. 1942; medl. 
af best. f. Å lborg H andelsrej sendeforening.

Adr. Enggårdsgade 3, K æ rby pr. Ålborg.
F irm a: A/S De Danske Spritfabrikker, S trand

vejen  18, Ålborg.

Christensen, Johannes, købmand, skibshandler; 
f. 2/3 1899, søn af købm and L. C. Christensen; g. 
6/11 1924 m. K aroline C., f. Petersen ; udi. dels
h. købm and W inkelm ann, H jørring  og dels h. 
købm and Søren M. Jensen, H jørring  1913-17 og 
h erunder bestået handelsskoleeksm . 1916, kom 
mis h. samme 1917-18, h. købm and Simonsen, 
Tolnæs 1918-19 og h. købm and L. C. C hristen
sen, Set. K nuds By 1922-23, af tjen t væ rnepligt 
og herunder fo rre tte t tjeneste s. korporal 1919- 
22, etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo rre t
ning i Set. K nuds By 1923, i kompagni m. køb
m and A. C. A ndersen overtaget købm andsforret
ning og skibshandel i H irtshals 1927, overtaget 
forretn ingen  — der om fatter kolonial, delika
tesser og v inhandel sam t skibsproviantering, op
lag f. Esbjerg Rebslageri og tankanlæ g f. Gulf
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J. A. O. Christensen J. O. Christensen
købm and købm and

J .  H. Christensen J. Christensen
forretningsfører købm and

Oil — f. egen regning og overfly ttet samme t. 
nuvæ rende lokaler i egen ejendom  i H irtshals 
1932, till. indehaver af rederie t H irtshals P aket- 
fa r t; formd. f. H irtshals H andelsforening 1942- 
43.

Adr. Skagerrakvej, H irtshals.
F irm a: Johs. Christensen, Skagerrakvej, H irts

hals.

Christensen, Johannes, købm and; f. 7/10 1917 i 
Ø ster Vrå, H jørring  amt, søn af landm and Niels 
C hristensen; g. 14/3 1944 m. E sther C., f. M eller- 
gaard; udi. i B rugsforeningen »Centrum«, Øster 
V rå 1936-39, komm is i V rå V areindkøbsforening 
1939-41 og i H arken B rugsforening 1941-43, der
e fte r v irke t inden for anden branche, overtaget 
nuvæ rende forretn ing  — der om fatter kolonial, 
delikatesser og isenkram  sam t karto fle r en gros 
og en detail — i Vrå og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1952; medl. af best. f. K ristelig  H an
delsforening s. 1954, medl. af Blå K ors og af 
B aptisternes A fholdsforening.

Adr. Søndergade 9, Vrå.
F irm a: Johs. C hristensen, Søndergade 9, Vrå.

Christensen, Johannes, købm and; f. 15/4 1919 i 
Esbjerg, søn af gårdejer C hristian  Christensen; 
g. 18/12 1944 m. N anna G rethe C., f. Jepsen; udi. 
i B oldesager M aterialhandel, Esbjerg, grundlagt 
nuvæ rende kolonial- og delikatesseforretning i 
E sbjerg og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1947.

Adr. Toftvej 34, Esbjerg.
F irm a: Johs. Christensen, Kongensgade 3, Es

bjerg.

Christensen, Johannes, købm and; f. 26/2 1930 i 
Ringgive, Vejle amt, søn af gårdejer Magnus 
C hristensen; g. 17/4 1954 m. Tonny C., f. Søren
sen; udi. h. købm and Otto Søes, G esten 1946-50, 
frekven te re t H andelshøjskolen »Købmandshvile« 
i R ungsted 1952-53, overtaget nuvæ rende fo rre t
ning i P jedsted  og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1954.

Adr. Pj edsted.
F irm a: Pj edsted K øbm andsgård, P j edsted.

Christensen, Johannes A lfred Otto, købmand; 
f. 2/7 1894 i Stude, Sorø amt, søn af gårdejer 
Rasmus C hristensen; g. 14/2 1919 m. Olga C., f. 
H ansen; etabi. sig s. selvstændig købm and m. 
fo rretn ing  — om fattende kolonial, delikatesser, 
vinhandel, isenkram , støbegods, korn  og foder
stoffer sam t bræ ndsel og benzin — i Forlev 
1920, till. fo rhandler f. A/S D ansk T ipstjeneste.

Adr. Forlev St.
F irm a: Johs. Christensen, Forlev St.

C hristensen, Johannes C hristian, købmand; f. 
12/7 1910 i H jørring, søn af landm and J. C. Chri
stensen; g. 31/1 1937 m. G erda C., f. Osmundsen; 
udi. h. købm and Bernh. Lykkegaard, Uggerby 
1925-29, derefter kommis h. købm and Johansen, 
Jerslev  og sen. i firm ae t P. B aunsgaard, Århus, 
overtaget nuvæ rende forretn ing  i Å rhus og etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and 1937.

Adr. Teglværksgade 20, Århus.
F irm a: J. C. Christensen, W ilstersgade 36, Å r

hus.

Christensen, Johannes Overlade, købm and; f. 
6/9 1893 i Overlade, Ålborg amt, søn af gårdejer 
Poul A ndreas C hristensen; g. 6/12 1925 m. Jo 
hanne O. C., f. N ørgaard; udd. i kolonial og 
g rovvarer h. købm and H. P. Poulsen, Brøndum  
1913-16, dere fte r kommis h. købm and P. Ny- 
gaard, Samsø og sen h. købm and C. Thomsen, 
A gersted sam t iøvrigt af tjen t væ rnepligt, besty
re r  af nuvæ rende forretn ing  i V ester Hassing 
f. faderen  1920-29 og f. m oderen 1929-34, over
taget fo rretn ingen — der om fatter kolonial, isen
kram , korn  og foderstoffer sam t cem ent og 
bræ ndsel — og etabi. Sig s. selvstæ ndig køb
m and 1934; i 3 perioder kasserer i Østvendsys- 
sels H andelsforening sam t revisor i V ester Has
sing Sparekasse.

Adr. V ester Hassing St.
F irm a: O verlade C hristensen, V ester Hassing 

St.

Christensen, John  Boye, d irektør; f. 30/5 1925 
i Kbhvn., søn af m ekaniker Bruno Boye C hri
stensen; g. 17/3 1950 m. Jy tte  B. C., f. Lund; be-
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J .  C. Christensen 
købm and

J. Christensen
købm and

J. 0. Christensen
købm and

K. S. Christensen
købm and

stået realeksm . fra  Sønderm arksskolen i Kbhvn. 
1940 og handelseksm . fra  Niels B rock’s H andels
skole i Kbhvn. 1943, ansat h. g rosserer Chr. S. 
B lum ensaadt, N ordisk K onditorivareforretn ing , 
Kbhvn. 1943, bogholder h. samme 1944, p roku
ris t 1949, efter g rosserer Chr. S. B lum ensaadt’s 
død og firm aets omdannelse t. aktieselskab di
rek tø r f. samme — der om fatter finere kolonial 
t. bagerier og kondito rier sam t m askiner og red 
skaber t. b ranchen — 1950; medl. af G rosserer- 
Societetet m. v.

Adr. Såbyesvej 3, Kbhvn. 0 .
F irm a: N ordisk K onditorivareforretn ing A/S, 

Stoltenbergsgade 3, Kbhvn. V.

C hristensen, Josef Holm, forretn ingsfører; f. 
17/2 1904 i Bindslev, H jørring  amt, søn af gård 
e je r C hristian Ludvig Vilhelm Christensen; g. 
24/12 1945 m. Magda H. C., f. K irkegaard; lager
ekspedient i A/S Skow & Co. (kolonial en gros), 
Viborg 1922-27, fo rvalte r i A/S Robinson, A nder
sen & Co., Å rs og Hobro 1927-40 og forretn ings
fø rer i firm aet H arry  Schacke (ægeksport), Ho
bro 1940-48, derefter fo rretn ingsfører i A/S Ro
binson, A ndersen & Co., Grindsted.

A dt. V estergade 9 A., G rindsted.
F irm a: A/S G rindsted Æ gpakkeri, Grindsted.

Christensen, Jørgen, købm and; f. 30/1 1920 i 
Viborg, søn af købm and M. C hristensen; g. 19/1 
1946 m. E rna C., f. Iversen; udd. i kolonial dels i 
faderens forretn ing  i Viborg og dels h. købm and 
Torstensen, M alling sam t h. købm and Vald. Ol
sen, Sæby 1936-40, komm is h. købm and M. M ad
sen, H øjslev 1940-41, derefter disponent i fade
rens fo rretn ing  i Viborg, overtaget samme og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1946.

Adr. Set. M athias Gade 76, Viborg.
F irm a: M. Christensen, Set. M athias Gade 76, 

Viborg.

Christensen, Jørgen, købmand; f. 7/4 1921 på 
Frdbg., søn af købm and Svend Christensen; g. 
11/5 1947 m. Tove C., f. Jensen; udd. i kolonial 
og b landet handel h. faderen  1935-39 og herunder

bestået handelsskoleeksm . 1938, kommis h. sam 
me 1939-40 og 1941-45 sam t h. købm and Chr. 
Sørensen, R ungsted 1940-41, disponent h. køb
m and W illiam Rasmussen, Slagelse 1945-47 og h. 
købm and Chr. Sørensen, Rungsted 1947-51, etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and m. forretn ing  — om
fattende kolonial, delikatesser, vinhandel, frug t 
og grøntsager sam t bræ ndsel — i bebyggelsen 
»Søgården« i G ladsakse 1951.

Adr. K rogshøjvej 170, Søborg.
F irm a: Jørgen C hristensen, Krogshøj vej 170, 

Søborg.

Christensen, Jørgen C hristian, købm and; f. 11/6 
1926 i Ålborg, søn af handelsm and Otto C hri
stensen; g. 15/7 1950 m. M arie Johanne C., f. 
C hristensen; bestået realeksm . fra  D anm arks- 
gad'es Skole i Ålborg 1943, udd. i firm ae t A. Riis, 
N ørre Sundby 1943-47 og herun der bestået han- 
delsm edhjælpereksm . fra  Fæ rgem an’s H andels
skole i A lborg 1946, førstekom m is i firm ae t A. 
Riis, N ørre Sundby 1947-51 og fo rvalte r i firm aet 
K. H ellerup, Ålborg 1951-53, overtaget nuvæ ren
de forretn ing  — der om fatter kolonial, v ine og 
isenkram  — i Ålborg og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1953.

Adr. Finsensvej 7, Ålborg.
F irm a: J. Christensen, Finsensvej 7, Ålborg.

C hristensen, Jørgen  T ranbjerg , købm and; f. 
11/12 1898 i Ulfborg, R ingkøbing amt, søn af 
fab rikan t C hristian Svendsen Christensen; g. 5/8 
1928 m. D agm ar M arie C., f. Pedersen; udd. i 
skibsproviantering i firm ae t P. Jensen  & Co., 
Esbjerg, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. 
forretn ing  i G rindsted 1928, afhæ ndet samme og 
overtaget nuvæ rende forretn ing i G rindsted 
1935.

Adr. N ørregade 16, G rindsted.
F irm a: Jørgen Christensen, N ørregade 16, 

G rindsted.

Christensen, Jørgen  Ø rnstrup, købmand, skibs
handler; f. 9/6 1924 i Esbjerg, søn af uddeler Carl 
F rederik  C hristensen; g. 19/7 1952 m. D orete C., 
f. M ørk Jensen; bestået mellem skoleeksm. fra
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K. Christensen K. B. Christensen
købm and købm and

K. C. S. Christensen K. L. Christensen
købm and købm and

Storm gades Skole i Esbjerg 1939, udi. i B rugs
foreningen »Frem«, E sbjerg 1940-44 og herunder 
bestået handelsm edhjæ lpereksm . fra  Esbjerg 
Handelsskole 1944 sam t sen. frekven te re t Den 
jyske Handelshøjskole i Å rhus 1945, kommis 
bl. a. i B rugsforeningen »Frem«, Esbjerg 1945- 
51 og uddeler i samme 1951-53, i kom pagni m. 
købm and H olger K vorning overtaget nuvæ ren
de forretn ing  — der om fatter kolonial og skibs
proviantering  — i Esbjerg og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1953.

Adr. K ronprinsensgade 85, Esbjerg.
Firm a: J. J. Sehested’s Eftf., K olonial & Skibs

handel, Strandbygade 40, Esbjerg.

Christensen, K., købm and; f. 18/8 1887 i F rede
ricia.

Adr. F rederiksvej 6, Kbhvn. F.
Firm a: K. Christensen, F rederiksvej 6, Kbhvn. 

F.

Christensen, K aj, købm and; f. 3/6 1901 i Boes- 
lunde sogn, Sorø amt, søn af købm and Lars 
Christensen; g. 4/9 1927 m. K aren  K irstine C., f. 
L arsen; udi. h. købm and Fr. Petersen, Slagelse 
1915-19 og herunder bestået handelsskoleeksm . 
fra  Slagelse Handelsskole 1918, kommis h. køb
m and J. C. Jensen, V esterbro gade 204, Kbhvn. 
V. 1919-20 og ansat i kolonial en gros firm aet 
Fr. Schilder’s Eftf., K bhvn. 1920-22, kommis h. 
købm and Carl Hansen, G odthåbsvej 53, Kbhvn. 
F. 1922-24 og h. g rosserer Vilh. M eilstrup, Kbhvn. 
1924-30, fo rretn ingsbestyrer h. sidstnæ vnte 1930- 
37, etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo rre t
ning Korsgade 7, Kbhvn. N. 1937, afs tåe t sam 
me og overtaget nuvæ rende forretn ing  i Rød
ovre 1955.

Adr. M ellem toftevej 8, Kbhvn. Vby.
Firm a: Kaj Christensen, Roskildevej 347, 

Kbhvn. Vby.

Christensen, K aj Sig, købm and; f. 20/5 1922 i 
S taby pr. Ulfborg, Ringkøbing amt, søn af gård
e je r Mads Sig C hristensen; g. 25/2 1950 m. K aren 
M arie S. C., f. Fejerskov; udi. h. købm and J. 
Thorstensen, U lfborg og herunder bestået han-

delsm edhjælpereksm . fra  U lfborg Handelsskole, 
d erefter kommis h. købm and H am m er Rasm us
sen, Voldby pr. Hammel og sen. — genn. 4 å r  — 
førstekom m is h. købm and Aage Mikkelsen, 
Ikast, overtaget nuvæ rende forretn ing  i H olste
bro og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1950.

Adr. Fredericiagade 5, Holstebro.
F irm a: K. Sig Christensen, K olonial & Deli

katesse, F redericiagade 5, Holstebro.

C hristensen, K aj Søren A lfred, købm and; f. 
28/11 1908 i H irtshals, H jørring  amt, søn af fisker 
C hristian P. Christensen; g. 31/10 1937 m. K etty  
C., f. P etersen; udi. h. købm and Jens Jørgensen, 
H jørring  1924-28 og h erunder bestået handels- 
skoleeksm. fra  H jørring  Handelsskole 1927, kom
m is h. samme 1928-32 og disponent 1932-37, over
taget forretn ingen — der om fatter kolonial, deli
katesser, vinhandel og b iav lsartik ler sam t hon
ning en gros og en detail — og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1937; medl. af best. f. Jydsk 
Håndbold! Forbund.

Adr. Jernbanegade 9, H jørring.
F irm a: Kaj Christensen, Jernbanegade 9, H jø r

ring.

C hristensen, Kay, købm and; f. 12/4 1896 i 
K bhvn., søn af fiskehandler Jens P e te r C hri
stensen; g. 5/6 1922 m. Cæcilie C., f. B licher; udd. 
og v irk e t i G. Noach’s Sm øreksport i Kbhvn. 
1910-15, ansat på F.D.B.s hovedkontor i Kbhvn. 
1915-16, i Aså B rugsforening 1916-17 og i G års- 
lev Brugsforening 1917-19 sam t i faderens fo r
retn ing  i Kbhvn. 1919-22, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. fo rretn ing  — om fattende finere ko
lonial, vine og tobakker m. v. — K astelsvej 4, 
Kbhvn. 0 . 1922.

Adr. H jem m evej 42, Søborg.
F irm a: K ay Christensen, K astelsvej 4, Kbhvn. 

0 .

Christensen, Keld, købm and; f. 26/8 1907 i 
H jørring, søn af købm and L. C. Christensen; g. 
15/8 1937 m. M arie C., f. M adsen; udi. i faderens 
fo rre tn ing  i H jørring  1921-25 og herunder be
stået handelsskoleeksm . fra  H jørring  H andels
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skole 1924, kommis i samme 1925-35, etabl. sig s. 
selvstæ ndig købm and m. fo rretn ing  i Skrøderup 
1936, afstået samme og overtaget nuvæ rende fo r
retn ing  — der om fatter kolonial, delikatesser og 
v inhandel — i F rederikshavn  1944; medl. af 
best. f. V enstres V ælgerforening f. F rederiks
havn s. 1951.

Adr. Søndergade 88, Frederikshavn.
F irm a: K eld Christensen, Søndergade 88, F re 

derikshavn.

Christensen, Knud, købm and; f. 22/4 1921 i 
Farum , F rederiksborg  amt, søn af tøm rerm ester 
C hristian Christensen; g. 29/5 1948 m. K irsten  C., 
f. Hansen; bestået mellem skoleeksm. 1936, udi. h. 
købm and Adam H ansen, F arum  1936-40 og h e r
under bestået handelsskoleeksm . 1939, kommis h. 
sam me 1940-43 og h. købm and L ars B. P etersen , 
F arum  1943-48, etabi. sig s. selvstæ ndig køb
m and m. forretn ing  — om fattende kolonial, v in 
handel, isenkram , korn  og foderstoffer, træ last 
og bygningsm aterialer sam t bræ ndsel og benzin 
i — F arum  1948.

Adr. F arum  Hovedgade 79, Farum .
F irm a: K nud Christensen, F arum  Hovedgade 

79, Farum .

Christensen, Knud, købm and; f. 5/4 1923 i Rud- 
me, Svendborg amt, søn af uddeler Theodor 
C hristensen; g. 13/6 1953 m. G rethe C., f. Je n 
sen; udi. dels i Rudme B rugsforening og dels i 
T runderup  B rugsforening 1937-41, derefter kom 
mis i forskellige brugsforeninger — bl. a. i Göte
borg, B jæverskov, S langerup og G udbjerg — 
sam t frekven tere t Den danske A ndelsskole i 
M iddelfart 1946-47, etabi. sig s. selvstændig køb
m and m. fo rretn ing  — om fattende kolonial, deli
katesser og vinhandel — i Odense 1952.

Adr. V esterbro 72, Odense.
F irm a: K nud Christensen, V esterbro 72,

Odense.

Christensen, K nud Børge, købm and; f. 29/5 1917 
i A rden, Å lborg amt, søn af købm and Jens P eder 
C hristensen; g. 22/12 1946 m. Edith C., f. Skin
b jerg; udi. dels h. faderen  1933-35 og dels h. 
købm and Chr. Sørensen, U ndersted 1935-36, kom 
mis h. købm and Møller, Lyngså 1936-38, der
e fter fo rretn ingsbestyrer h. faderen, overtaget 
nuvæ rende fo rretn ing  — der om fatter kolonial, 
delikatesser og vinhandel sam t hønsefoder og 
bræ ndsel — i H jallerup og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1951.

Adr. Søndergade 31, H jallerup.
F irm a: K. B. Christensen, H jallerup.

Christensen, K nud C hristian Smith, købm and; 
f. 26/8 1922 i Thisted, søn af k rea tu rhand le r Tho
mas Sm ith C hristensen; g. 27/10 1951 m. G erda 
S. C., f. Lund Em anuelsen; udi. h. købm and E j
n a r Frost, Thisted og herunder bestået handels- 
m edhjæ lpereksm . fra  Thisted Handelsskole, der
efter førstekom m is h. købm and Chr. Lyhne, H er
ning, overtaget nuvæ rende forretn ing  i Ulfborg

og etabi. sig s. selvstændig købm and 1951; medl. 
af best. f. U lfborg Handelsskole.

Adr. Holmegade 11, Ulfborg.
F irm a: K nud Sm ith, Holmegade 11, Ulfborg.

Christensen, K nud L ennert, købm and; f. 25/5 
1920 i Kyndløse, Roskilde amt, søn af købm and 
M artin  C hristensen; g. 22/10 1944 m. Ragna C., f. 
H ansen; bestået præ lim inæ reksm . fra  K arise 
Realskole 1938, udi. h. købm and Aksel Jensen, 
Snertinge 1938-41, kommis i faderens forretn ing  
i Kyndløse 1941-44, etabi. sig s. selvstændig køb
m and m. fo rretn ing  — om fattende kolonial, isen
kram , køkkenudstyr, m anufaktur, b ræ ndsel og 
benzin — i Sdr. Jæ rn løse 1944; medl. af best. f. 
Holbæk og Omegns K øbm andsforening 1948-52.

Adr. Sdr. Jæ rnløse pr. Regstrup.
F irm a: K nud L. C hristensen, Sdr. Jæ rn løse pr. 

Regstrup.

Christensen, K ristian , købm and; f. 16/8 1885 i 
Gedsted, Ringkøbing amt, søn af karetm ager 
Ole C hristensen; g. 20/4 1916 m. Annine C., f. 
Gade; udi. i Gedsted B rugsforening, uddeler i 
Seide B rugsforening 1909-10 og indehaver af 
samme 1910-46, d irek tø r f. Skive T obaksfabrik 
1946-50, overtaget nuvæ rende forretn ing  i Vinde- 
rup  og etabi. sig s. selvstændig købm and 1950.

Adr. Sevelvej 16, V inderup.
F irm a: K. Christensen, K olonial- & Isenkram - 

forretn ingen  »Postgården«, V inderup.

Christensen, K ristian , købm and; f. 7/9 1899 i 
N æstved, søn af skom ager Niels Christensen; g. 
17/4 1930 m. E dith  C., f. Jensen; udd. s. m ejerist, 
m edhjæ lper i svigerm oderens forretn ing  i M ørk
høj 1929, overtaget samme — der om fatter kolo
n ial og blandet handel — og etabi. sig s. selv
stæ ndig købm and 1934; medl. af best. f. K øb
m andsforeningen f. F rederikssunds og Slange- 
rupbanens O pland 1946-51.

Adr. Bygaden 17, M ørkhøj pr. Gladsakse.
F irm a: M ørkhøj K øbm andshandel, Bygaden 

17, M ørkhøj pr. Gladsakse.

Christensen, L., købm and; f. 5/9 1893 i Greve, 
Roskilde amt, søn af parcellist Johan  C hristen
sen; g. 15/10 1922 m. Helga C., f. K ittelsen; 
g rundlagt nuvæ rende forretn ing  i egen nyopført 
ejendom  i Rødovre og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1923; tidl. formd. f. H andelsforeningen 
af 1930 og genn. en årræ kke medl. af best. f. 
Rødovre Handelsforening.

Adr. Rødovrevej 123, Vanløse.
F irm a: L. Christensen, Rødovrevej 123, V an

løse.

Christensen, Lars, depotindehaver; f. 30/3 1892 
i Bej strup, H jørring  amt, søn af gårdejer Ju s t 
C hristensen; g. 24/10 1919 m. M artha C., f. Olsen; 
inspektør på godset »Katrinebjerg« v. Sengeløse 
t. 1926, ansat v. Carlsberg B ryggerierne 1926-28, 
overtaget sammes depot i Vedbæk — om fattende 
d is trik te t: Usserød, K okkedal, Hørsholm, GI.
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K. Christensen K. Christensen
købm and købm and

L. D. Christensen M. Christensen
købm and købm and

Holte, Nærum , Rådvad, Springforbi — og etabi. 
sig s. selvstæ ndig depotindehaver 1928, till. be
v illingshaver t. V edbæk Bio; medl. af kom m u
nalbest. i Søllerød s. 1950, medl. af best, og af 
driftsbest. f. A/S Lyngby—N æ rum  Banen sam t 
medl. af best. f. Vedbæk borgerlige sociale Bo
ligselskab, formd. f. Vedbæk Havn, f. Vedbæk 
H åndvæ rker-, H andels- og Borgerforening, f. 
V edbæk-Skodsborg-N æ rum  konservative V æl
gerforening og f. 2. Politik reds’ Jagtforening.

Adr. S trandvejen  427, Vedbæk.
Firm a: Carlsberg-D epotet, Vedbæk.

Christensen, L aurits Dalsgaard, købm and; f. 
29/9 1924 i Lyngby sogn, Å lborg amt, søn af 
gårdejer C hresten C hristensen; g. 18/7 1948 m. 
Nancy D. C., f. Pedersen; udi. dels h. købmand 
H olger Laursen, Visborg og dels h. købm and 
E inar Nielsen, Oue, etabi. sig s. selvstæ ndig køb
m and m. fo rretn ing  — om fattende kolonial, 
isenkram , m anufaktur, havefrø  og bræ ndsel 
sam t depot f. A/S Kosangas — i Sdr. Onsild 1948.

Adr. Sdr. Onsild.
Firm a: L. D alsgaard Christensen, Sdr. Onsild.

Christensen, Louis, d irektør; f. 15/4 1907 i Ål
bæk, H jørring  amt, søn af handelsagent Chri
stian  Joachim  Christensen; g. 9/12 1934 m. Edith 
C., f. A ndersen; bestået realeksm . fra  H jørring  
højere Almenskole 1922, udd. dels i firm ae t Jø r
gen S torm  (kolonial en gros), H jørring  og dels 
på B iscuitfabriken »Oxford«, H jørring  1922-25 og 
herunder bestået handelsm edhjælpereksm . fra 
H jørring  Handelsskole 1924, disponent i firm aet 
Jørgen  Storm, H jørring  1926-46, d irek tør f. A/S 
T. C. O ehlenschläger (kolonial en gros), G rind
sted s. 1946; medl. af best. f. B rande-G rindsted 
H andelsstandsforening s. 1948, formd. f. samme 
s. 1950.

Adr. Engvej 13, Grindsted.
F irm a: T. C. O ehlenschläger A/S, Grindsted.

Christensen, M arinus Bommelund, købmand; 
f. 2/11 1896 i Sdr. Broby, Svendborg amt.

Adr. Frederikssundsvej 286, Brønshøj.

F irm a: M. B. Christensen, Frederikssundsvej 
286, Brønshøj.

C hristensen, M arius, købm and; f. 8/1 1902 i 
Aså, H jørring  amt.

Adr. Østergade 16, H jallerup.
F irm a: M. Christensen, Købmand, Østergade 

16, H jallerup.

C hristensen, M artinus, købm and; f. 29/8 1881 i 
D ronninglund, H jørring  amt.

Adr. Lindholm  pr. N ørre Sundby.
F irm a: M. Christensen, Lindholm  pr. N ørre 

Sundby.

C hristensen, M orten, købm and; f. 3/5 1897 i 
Løve-B ryrup sogn, Skanderborg amt, søn af fo r
pag ter Søren H enrik  C hristensen; g. 1/7 1928 m. 
A strid  C., f. H enriksen; overtaget nuvæ rende 
forretn ing  — der om fatter kolonial, isenkram , 
m anufaktur, trikotage, hønse- og kyllingefoder 
sam t frø og bræ ndsel — i K ingstrup og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1928; medl. af best, 
f. Å rup og Omegns K øbm andsforening.

Adr. K ingstrup pr. Gelsted.
F irm a: M. Christensen, K ingstrup pr. Gelsted.

Christensen, M orten, købm and; f. 30/6 1909 i 
Nørbæk, Viborg amt, søn af købm and C hristian 
C hristensen; g. 27/7 1941 m. Anne C., f. Søren
sen; udi. i faderens forretn ing  i N ørbæ k 1923-27 
og frekven tere t Den jyske Handelshøjskole i 
Å rhus 1929, overtaget forretn ingen  og etabi. sig 
s. selvstæ ndig købm and i N ørbæ k 1938; medl. af 
best. f. R anders og Omegns K øbm andsforening 
s. 1945.

A dr.: N ørbæ k pr. Fårup.
F irm a: Chr. Christensen, N ørbæ k pr. Fårup.

C hristensen, M orten M arinus, købm and; f. 24/4 
1899 i Ulfborg, Ringkøbing amt, søn af købmand 
Mads C hristian C hristensen; g. 3/6 1923 m. Olga 
M ika C., f. Jørgensen; udi. h. købm and Hans 
Lund, Skern og sen. førstekom m is h. købm and 
Niels Nielsen, Sinding, selvstæ ndig købm and i
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M. Christensen 
købm and

M. Christensen 
købm and

M. M. Christensen
købm and

N. M. Christensen
købm and

F arre  pr. Vejle 1923-29 og i S im m elkjæ r pr. 
Sunds 1929-37 sam t i G jellerup pr. H am m erum  
1937-39, overtaget nuvæ rende forretn ing  og etabi. 
sig s. selvstændig købm and i Ikast 1939.

Adr. Bredgade 1, Ikast.
F irm a: M orten Christensen, H areskov’s Eftf., 

Ikast.

Christensen, Niels C hristian, købm and; f. 8/9 
1916 i Aggersborg, H jørring amt.

Adr. Skibsted pr. Sdr. Kongerslev.
F irm a: Chr. Christensen, Skibsted pr. Sdr. 

Kongerslev.

Christensen, Niels Malling, købmand; f. 10/9 
1903 i Tranum , H jørring  amt, søn af købm and 
P e te r C hristian Serup C hristensen; g. 19/10 1941 
m. Rigm or C., f. M athisen; udi. i faderens fo r
retn ing i T ranum  1917-21, kommis i samme 1921- 
35 og i nuvæ rende forretn ing  i Bouet pr. N ørre 
Sundby 1935-38, derefter b esty re r af sidstnæ vn
te, overtaget fo rretn ingen  — der om fatter kolo
nial og isenkram  sam t foderstoffer og b ræ nd
sel — og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1941.

Adr. Bouet pr. N ørre Sundby.
F irm a: N. M. Christensen, Bouet pr. N ørre 

Sundby.

Christensen, Niels Peter, købm and1; f. 20/10 1894 
i Langeskov, Vejle amt, søn af landm and K. P. 
C hristensen; g. 19/5 1929 m. Nielsine C., f. H en
riksen; udi. h. købm and I. P. Hansen, Uldum, 
overtaget nuvæ rende fo rretn ing  i Ølholm og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1929.

Adr. Ølholm.
F irm a: N. P. Christensen, Ølholm.

Christensen, O. C. Mølgaard, grosserer, d irek
tør; f. 18/11 1883 i Kbhvn., søn af g rosserer Lars 
Christensen; g. 25/6 1912 m. H elene M. C., f. Mc 
Broom; bestået realeksm . fra  Gammelholms L a
tin - og Realskole i Kbhvn. 1900, derefter udd. i 
handel i firm aet Eduard H ertz & Co.s Eftf., 
Kbhvn. og sen. rep ræ sen tan t i samme, bestået 
varem æglereksm . 1907, studie- og arbejdsophold

i A m erika med ansæ ttelse i firm ae t G. O. Tuck 
& Co. sam t i In ternational P lan ters C orporation 
1910-15, grundlagt firm aet O. C. M ølgaard C hri
stensen og In ternational Tobacco Company, 
Kbhvn. og etabi. sig s. selvstæ ndig grosserer 
1915, v. sidstnæ vnte virksom heds omdannelse t. 
aktieselskab d irek tø r f. samme 1922; v icepræ si
dent i In ternational P lan ters Corporation, U.S.A. 
1915-50, m edstifter af og formd. f. Foreningen af 
D anm arks R åtobakshandlere s. 1936, till. formd. 
f. best. f. D ansk-B altisk E ksport Co. A/S og f. 
E jendom sselskabet af 14. Ja n u a r  1942, udsendt 
af sta ten  og tobaksindustrien  s. opkøber af am e
rikanske tobakker 1945.

Adr. Esperance Alle 12, C harlottenlund.
F irm a: In ternational Tobacco Company A/S, 

D am pfærgevej 29, Kbhvn. 0 .

Christensen, Olaf Torben, købm and; f. 9/2 1927 
i G istrup, Ålborg amt.

Adr. Ryesgade 49, Ålborg.
Firm a: Olaf Christensen, Ryesgade 49, Ålborg.

Christensen, Ole Edslev, købm and; f. 3/6 1931 
i L øjenkjæ r, Å rhus amt, søn af købm and P. 
Edslev C hristensen; udi. h. købm and Carl Søren
sen, O dder 1946-50, overtaget købm and F aarup ’s 
fo rretn ing  i Åbyhøj og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1954.

Adr. Chr. W inthers Vej 55, Åbyhøj.
F irm a: O. Edslev Christensen, Chr. W inthers 

Vej 55, Åbyhøj.

Christensen, Oluf Viggo, købm and; f. 13/9 1900 
i H om um , Ålborg amt, søn af købm and L aurids 
C hristensen; g. 1929 m. Helga C., f. Christensen; 
udd. i kolonial og blandet handel 1915-19, fre 
kven tere t Ju s titsråd  M øller’s H andelshøjskole i 
Ålborg 1922-23, overtaget nuvæ rende forretn ing  
— der om fatter kolonial, isenkram  og bygnings
m ateria ler sam t hønse- og kyllingefoder — i Ske
lund og etabi. sig s. selvstændig købm and 1929; 
formd. f. Jydsk K øbm andsforening s. 1950.

Adr. Skelund St.
F irm a: Oluf V. Christensen, Skelund St.
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C hristensen, Oscar, købm and; f. 1/7 1911 i Vol- 
strup, H jørring  amt, søn af landm and C hristian 
Christensen; g. 4/2 1936 m. E lisabeth C., f. Ol
sen; overtaget købm and Johs. P. C hristensen’s 
fo rretn ing  i Egum og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1954.

Adr. Egum pr. Fredericia.
F irm a: Egum K olonialhandel, Egum pr. F rede

ricia.

Christensen, Otto, depotindehaver; f. 6/5 1894 i 
Eggeslevmagle, Sorø amt, søn af form and i A/S 
Sæ kkeleje-K om pagniet C hristian C hristensen; g. 
9/9 1922 m. Agnes C., f. Petersen ; udd. v. land
væsen, chauffør v. Carlsberg B ryggerierne’s de
pot i Tølløse 1918-27, overtaget A/S Tuborgs 
B ryggerier’s depot f. Tølløse og omegn og etabi. 
sig s. selvstæ ndig depotindehaver 1927; genn. ca. 
20 å r medl. af best. f. De danske F orsvarsbrød
re ’s afdeling f. Tølløse og omegn og f. A rtille ri
foreningen f. H olbæk Amt.

Adr. Tølløse.
F irm a: Tuborg’s Depot, Tølløse.

C hristensen, Ove Asger, købmand; f. 29/4 1909 
i Eskebjerg, Holbæk amt, søn af købm and Jø r
gen Laurids C hristensen; g. 26/12 1943 m. Gud
run  C., f. Kolsboe; udi. h. købm and Chr. M athi
sen, Høve 1923-27 og herunder bestået handels- 
skoleeksm. 1927, derefter kommis og sen. dispo
nen t i faderens forretn ing  i Bregninge, over
taget samme og etabi. sig s. selvstæ ndig køb
m and 1931, afstået forretn ingen 1938 og sen. d re
vet købm andsforretning i Køge t. 1939, derefter 
overtaget købm and Holger Jensen’s forretn ing  
— om fattende kolonial, isenkram , m anufaktur, 
m arkfrø  og kunstgødning sam t bræ ndsel og ben
zin — og etabi. sig som selvstæ ndig købm and i 
T åderup; p. t. formd. f. Søbjerg-T åderup Hus
flidsforening.

Adr. Tåderup pr. Skellebjerg.
F irm a: Ove Christensen, Tåderup pr. Skelle

bjerg.

Christensen, Peter, købm and; f. 19/7 1899 i 
B raderup, Tønder amt, søn af gæ stgiver P eter

C hristensen; g. 16/3 1928 m. A lma C athrine C., 
f. H ansen; udi. h. købm and I. P. Thomsen, Me- 
delby, g rundlagt nuvæ rende forretn ing  i Adsbøl 
og etabi. sig s. selvstændig købmand1 1927; tidl. 
medl. af best. f. H andelsforeningen f. G råsten 
og Omegn.

Adr. Adsbøl pr. Gråsten.
F irm a: P. Christensen, Adsbøl K øbmandsgård, 

Adsbøl pr. G råsten.

Christensen, Peter, købm and; f. 16/6 1926 i 
H årbølle pr. Askeby, P ræ stø  amt, søn af køb
m and P eter C hristensen; g. 2/7 1947 m. B irte C., 
f. Gørgens; udi. h. købm and Larsen, Busem arke 
pr. B orre 1940-43, frekven tere t H andelshøjskolen 
»Købmandshvile« i Rungsted 1943-44, kommis i 
Tåstrup B rugsforening pr. Stege 1944-46 og i 
Bissinge B rugsforening 1946-48 sam t i faderens 
forretn ing  i H årbølle pr. Askeby 1948-50, over
taget samme — der om fatter kolonial, delikates
ser, vinhandel, isenkram , køkkenudstyr, tr iko 
tage og bræ ndsel — og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1950; medl. af best. f. Fanefjord  Indu
stri-  og H åndvæ rkerforening s. 1954.

Adr. H årbølle pr. Askeby.
F irm a: H årbølle K øbm andsforretning, H årbøl

le pr. Askeby.

Christensen, P e te r A lbert, købm and; f. 22/10 
1921 i K liplev, Å benrå amt, søn af landm and 
Hans A lbert C hristensen; g. 23/7 1949 m. Ragna 
Ing rid  C., f. Petersen ; udi. h. købm and O. F il
skov, K ollund 1936-40, kommis h. købm and P. 
Petersen , H optrup 1940-45 og h. købm and R ei
mers, Brønsholm  1945-46 sam t førsteekspedient i 
firm ae t Axel Rasmussen, Vivild 1946-49, etabi. 
sig s. selvstændig købm and m. forretn ing  — om
fattende kolonial, delikatesser, vinhandel, isen
kram , m ark- og havefrø sam t bræ ndsel — i 
Sahl 1949; revisor i Sahl Kommunes Sygekasse.

Adr. Sahl pr. B jerringbro.
F irm a: Sahl K øbm andsforretning v. P. C hri

stensen, Sahl pr. B jerringbro.

Christensen, P e te r Ingem ann, købm and; f. 18/10 
1909 i Glud, Vejle amt, søn af skræ dderm ester
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O. A. Christensen
købm and

P. A. Christensen
købm and

P. Christensen P. B. Christensen
købm and købm and

Jens P. C hristensen; g. 15/6 1946 m. P au la  C., f. 
B rundt; udi. i G lud B rugsforening, overtaget 
nuvæ rende fo rretn ing  i H ornum kæ r og etabi. sig 
s. selvstændig købm and 1942; medl. af H ornum  
sogneråd.

Adr. H ornum kæ r pr. Bråskov.
F irm a: Ingem ann Christensen, H ornum kæ r pr.

Bråskov.

C hristensen, Poul, købm and; f. 25/8 1912 i N æs
tved, søn af form and H ans C hristensen; g. 17/10 
1937 m. Edith C., f. Schrøder Jakobsen; udi. h. 
købm and A alholt, Næstved' 1926-31, kommis h. 
samme 1931-32 og h. købm and A nker Jensen, 
M ern 1932-33, af tjen t væ rnep lig t 1933-34, kom 
m is h. købm and N. Chr. Larsen, N æstved og 
Vordingborg 1934-37 og ansat v. Tuborg’s Depot 
i N æstved 1937-45, etabi. sig s. selvstæ ndig køb
m and m. fo rretn ing  Ny Jernbanevej, N æstved 
1945, afhæ ndet sam me og grundlag t nuvæ rende 
forretn ing  — der om fatter kolonial, delikatesser, 
vinhandel, isenkram  og bræ ndsel — i N æstved 
1947.

Adr. Å derupvej 42, Næstved.
F irm a: Poul Christensen, Å derupvej 42, N æs

tved.

Christensen, Poul A nker, købm and; f. 5/9 1915 
i H jørring, søn af købmand- T horvald R. C hri
stensen; udd. i kolonial h. købm and R ibe-C hri- 
stensen, F rederikshavn  1932-34 og herunder be
ståe t handelsskoleeksm . fra  F rederikshavn  H an
delsskole 1934, kommis i A/S H. C. Jas te r, Å r
hus 1934-36, frekven te re t Den jydske H andels
højskole i Å rhus 1936-37, kommis h. købm and 
A lbert Hansen, Kolding 1937-38 og disponent i 
faderens fo rre tn ing  i H jørring  1938-46, overtaget 
samme — der om fatter kolonial, delikatesser og 
vinhandel — og etabi. sig s. selvstæ ndig købmand 
1946, udvidet og m oderniseret forretn ingen  t. del
vis selvbetjening 1954.

Adr. Østergade, H jørring.
F irm a: Thorvald R. C hristensen, Østergade, 

H jørring.

Christensen, Poul Anker, købm and; f. 11/10 
1925 i U lstrupbro, V iborg amt, søn af k ioskejer 
M artin  C hristensen; g. 24/9 1950 m. Lis M ar
grethe C., f. V inther; udi. h. købm and C arl Je n 
sen, H jørring  1942-46, derefter kommis h. køb
m and Rud. Holst, Århus, overtaget købm and 
Chr. Jensen’s fo rretn ing  i Å rhus og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1951.

Adr. H orsensgade 19, Århus.
F irm a: Poul A. Christensen, H orsensgade 19, 

Århus.
Christensen, Poul Bang, købm and; f. 25/12 1908 

i Lundby, P ræ stø  amt, søn af g årdejer C hristian 
C hristensen; g. 27/11 1938 m. A nna B. C., f. A n
dersen; udi. h. købm and Skjoldborg, V ording
borg 1923-27, kommis h. købm and Oluf A nder
sen, L angebæ k 1927-31 og h. købm and A lfred 
C hristensen, E verdrup 1933-38, frekven tere t Køb
m andsskolen i Nykøbing F. 1932-33, disponent i 
svigerfaderen købm and P e te r A ndersen’s fo rre t
ning i Snesere 1938-46, overtaget samme — der 
om fatter kolonial, delikatesser, vinhandel, isen
kram , trikotage, bræ ndsel og benzin — og etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and 1946; næ stform d. i 
Foreningen af Landkøbm æ nd i Sydsjælland.

Adr. Snesere.
F irm a: Poul Bang Christensen, Snesere.
Christensen, Poul V erner, købm and; f. 11/1 

1908 i Næstved, søn af købm and1 P e te r C hristen
sen; g. 8/3 1933 m. Lilly C athrine C., f. Nissen; 
udd. i handel en gros og en detail h. konsul 
F rederik  B randt, N æstved 1922-26, kommis h. 
sam me 1926-28 og i firm ae t Jørgensen & Co., 
R ingsted 1928-30, derefter ansat h. broderen køb
m and Johan E. Christensen, R anders og sen. på 
fabrikan t, cand. pharm . I. C. E riksen’s laborato
rium  i F redericia t. 1932 sam t besty rer af køb
m and Svend Poulsen’s forretn ing, A m agerbro
gade 234, Kbhvn. S. 1932-33, overtaget samme — 
der om fatter kolonial m. kaffe s. hovedartikel 
sam t delikatesser, vine og tobakker m. v. — og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1933.

Adr. Stokrosevej 7, Kbhvn. S.
F irm a: P. V. Christensen, A m agerbrogade 234, 

Kbhvn. S.
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P. V. Christensen
købm and

S. H. Christensen
købm and

S. Christensen
købm and

S. Christensen
købm and

Christensen, Poul V erner, købm and; f. 29/11 
1928 i Kollerød, F rederiksborg  amt, søn af vogn
m and C hristen Christensen; g. 15/11 1952 m. Else 
Agnete C., f. Olsen; bestået mellem skoleeksm. 
1943, udi. dels h. købm and H enry Nielsen, H ørs
holm  og dels h. købm and Madsen, Freeslev 
1943-48 og herunder bestået handelsskoleeksm . 
1946, kommis i firm aet E duard  H ertz & Co.s 
Eftf., Kbhvn. 1948-49 og sen. af tjen t væ rneplig t 
t. 1950, chauffør i firm aet Chr. Lyngbye’s Eftf., 
Kbhvn. 1950-52, overtaget Stengades K øbm ands
handel i H elsingør og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1952.

Adr. Stengade 3, Helsingør.
F irm a: Stengades Købmandshandel, Stengado 

3, Helsingør.

Christensen, Poul W agner, købm and; f. 22/5 
1917 i Kbhvn., søn af sk ræ dderm ester Hans 
C hristensen; g. 15/2 1942 m. Molly G erda C., f. 
C hristensen; udd. h. isenkræ m m er Carl J. Boeck, 
V esterbrogade 16, Kbhvn. V. 1931-35 og herunder 
bestået handelsm edhjæ lpereksm . fra  K øbm ands
skolen, ansat i firm ae t Johan  Chr. Petersen, 
S tudiestræ de 19, Kbhvn. K. 1935-36 og i firm ae t 
H. de H. Ebbesen & Søn, Fredericiagade 13, 
Kbhvn. K. 1936-39 og 1940-44 — sidst s. rep ræ 
sentant, kontorist i A/S K affesurrogatfabrikken 
»Danmark«, Kbhvn. 1939 og garderobeforvalter i 
»La Reine«, Kbhvn. 1945, selvstændig købm and 
m. forretn ing  M øntergade 3, Kbhvn. K. 1945-46, 
d erefter kommis h. købm and H. Jeppesen, Godt- 
håbsvej 177, K bhvn. F., indehaver af nuvæ ren
de forretn ing  — der om fatter kolonial, delika
tesser, vine og tobakker sam t frug t og grønt 
m. v. — i Kbhvn. s. 1946.

Adr. G riffenfeldtsgade 27, Kbhvn. N.
F irm a: B ispegårdens K olonial- & F rug tlager 

v. Poul Christensen, Borups Alle 22, K bhvn. N.

Christensen, Sven H jorth, købm and; f. 18/6 1913 
i Skern, R ingkøbing amt, søn af sparekassebog
holder Jens H jorth  Christensen; g. 3/9 1939 m. 
A nna M argrethe H. C., f. T ranberg; udi. h. køb
m and Thorø Petersen, Skern og herunder be
stået handelsm edhjælpereksm . fra  Skern H an

delsskole, derefter — genn. 3 å r  — kommis h. 
samme og sen. h. købm and N. C. Madsen, Lem 
sam t — genn. 4 å r — førstekom m is h. købm and 
Svend R avnsbjerg, V idebæk, overtaget nuvæ ren
de forretn ing  i Lem og etabi. sig s. selvstæ ndig 
købm and 1939, ombygget og m oderniseret fo r
retn ingen 1953.

Adr. Lem pr. Lem St.
F irm a: Sven H jorth, K olonial - D elikatesse, 

Lem pr. Lem St.

Christensen, Svend, købm and; f. 18/12 1896 i 
Herlev, Kbhvn.s amt, søn af købm and Theodor 
C hristensen; g. 13/7 1920 m. Ellen C., f. H enrik
sen; udi. i faderens forretn ing  i H erlev 1910-14, 
kommis i samme 1914-15, af tjen t væ rneplig t 1915 
-17, fo rvalte r på F abrikken »Ama« 1919-20, fø r
stem and på lageret og sen. rep ræ sen tan t i D an
ske Købmænds H andels-A ktieselskab (»Dan- 
kas«) 1920-32, overtaget faderens fo rretn ing  — om
fattende ren kolonial og bræ ndsel sam t kaffe
ris te ri — og etabi. sig s. selvstændig købm and i 
H erlev 1932; genn. en årræ kke medl. af hoved- 
best. f. De sam virkende K øbm andsforeninger i 
D anm ark sam t formd. f. H erlev-H jortespring 
Skyttelaug s. 1952.

Adr. H erlev Bygade 36-38, H erlev.
F irm a: Svend Christensen, H erlev Bygade 36- 

38, Herlev.

Christensen, Svend, grosserer; f. 21/12 1902 i 
Ålborg, søn af kom m unelæ rer Johan  C hristen
sen; g. 4/7 1925 m. M ary C., f. M adsen; bestået 
realeksm . fra  cand. mag. Jacobsen’s Skole i Å l
borg 1918, udd. i firm ae t Aug. W orm’s Eftf., Å l
borg 1918-21, lagerekspedient i nuvæ rende v irk 
som hed i Ålborg 1922, overtaget samme — der 
om fatter kolonial og kaffe en gros — og etabi. 
sig s. selvstændig grosserer 1933.

Adr. H asseris pr. Ålborg.
F irm a: Aug. B rand t’s Eftf. v. S. Christensen, 

P riorgade 17, Ålborg.

Christensen, Svend, købm and; f. 19/2 1914 i 
Ødum, R anders amt, søn af uddeler C arl C hri
stensen; g. 1943 m. Aase C., f. Holst; udi. dels i
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S. Aa. Christensen
købm and

S. H. Christensen
købm and

S. H. Christensen
købm and

S. H. Christensen
købm and

H jortshøj Brugsforening og dels i Halling B rugs
forening sam t i T erndrup B rugsforening 1928-32, 
derefter kommis i forskellige fo rretn inger sam t 
iøvrig t frekven tere t Askov Højskole og Den dan
ske Andelsskole i M iddelfart, overtaget købm and 
O scar P edersen’s forretn ing  i Risskov og etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and 1943.

Adr. Ndr. S trandvej 138, Risskov.
Firm a: Svend Christensen, Ndr. S trandvej 138, 

Risskov.

Christensen, Svend, købm and; f. 8/3 1920 i 
B jerringbro, Viborg amt, søn af gårdejer Jø r 
gen Christensen; g. 20/11 1948 m. E sther C., f. 
T idem ann; udi. h. købm and Carl Christensen, 
B jerringbro  1934-38, frekv en tere t Den jydske 
Handelshøjskole i Å rhus 1942-43, overtaget nu 
væ rende kolonial- og isenkram forretn ing i H orn
bæ k pr. R anders og etabi. sig s. selvstæ ndig 
købm and 1951.

Adr. F ladbrovej 21, H ornbæ k pr. Randers.
F irm a: Svend' Christensen, H ornbæ k pr. R an

ders.

Christensen, Svend Aage, købm and; f. 30/9 1908 
i Skibby, Frederiksborg  amt, søn af landm and 
Oluf C hristensen; g. 10/11 1935 m. Sara C., f. 
Zinck; udd. v. landvæsen, drevet v ik tualiefo r
retn ing  i Stenløse 1945-50, overtaget købm and 
Chr. Jacobsen’s fo rretn ing  — om fattende kolonial 
og b landet handel sam t bræ ndsel — i Jørlunde 
pr. S langerup og etabi. sig s. selvstæ ndig køb
m and 1951.

Adr. Jørlunde pr. Slangerup.
F irm a: Jø rlunde Købm andshandel, Jørlunde 

pr. Slangerup.

Christensen, Svend Aage, købm and; f. 14/9 
1910 i V. Hassing, Ålborg amt, søn af købm and 
C hristian Georg Christensen; g. 14/7 1935 m. 
Poula C., f. Thomsen; udi. h. købm and S. A. 
Frost, Hals 1924-28, frekven tere t Ju s titsråd  Møl- 
le r’s H andelsskole i Å lborg 1929, etabi. sig s. 
selvstændig købm and m. fo rretn ing  i Thorup pr. 
D ronninglund 1932, afstået samme og overtaget 
faderens forretn ing  i K lokkerholm  1944; medl. af

best. f. Ø stvendsyssel H andelsforening s. 1949 
sam t formd. f. K lokkerholm  H åndvæ rker- og 
B orgerforening 1945-49.

Adr. B orgergade 2, K lokkerholm .
Firm a: C. G. Christensen, B orgergade 2, K lok

kerholm .

Christensen, Svend Aage, købm and; f. 27/8 1917 
i Gesten, Ribe am t, søn af m urerm ester Johan  
C hristensen; g. 4/11 1950 m. Ruby C., f. Thom
sen; udi. i G esten B rugsforening 1935-38, fø rste
komm is i B rørup B rugsforening 1938-48 sam t 
v ik a r i forskellige brugsforeninger 1949-50, fre 
kven tere t Den danske Andelsskole i M iddelfart 
1948-49, etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo r
retn ing  i K olding 1950, afs tåe t samme og grund
lag t nuvæ rende fo rretn ing  — der om fatter kolo
nial, konserves og vine — i B rørup 1952.

Adr. Søndergade 14, Brørup.
F irm a: Sv. Aa. Christensen, Søndergade 14, 

Brørup.

C hristensen, Svend C hristian, købm and; f. 
25/10 1910 i B rønderslev, søn af karetm ager A l
b e rt C hristensen; g. 14/10 1934 m. A nna C., f. 
Balle Jensen; udi. h. købm and F. V. C hristen
sen, B rønderslev 1924-28 og sen. kommis h. sam 
me t. 1934. derefter etabi. sig s. selvstændig køb
m and m. fo rretn ing  i Holme; medl. af Holme 
m enighedsråd.

Adr. Byvej 15, Holme pr. Viby.
F irm a: S. C. Christensen, Holme pr. Viby.

Christensen, Svend H allberg, købmand; f. 4/8 
1905 i Århus, søn af togbetjen t Johannes M. 
Christensen; g. 22/1 1935 m. E sther H. C., f. 
Jacobsen; bestået realeksm . fra  Ny M unkegades 
kom m unale M ellem - og Realskole i Å rhus 1923, 
udi. h. købm and Th. C. Carlsen, Løgten 1923-27, 
derefter kommis i forskellige fo rre tn inger og 
herunder frekven te re t Den jydske H andelshøj
skole i Å rhus 1928-29, overtaget nuvæ rende fo r
retn ing — der om fatter kolonial, isenkram , tapet 
og farvehandel sam t depot f. A/S Tuborgs B ryg
gerier og Kongens Bryghus — i Auning og etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and 1938.
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S. R. Christensen T. Christensen
købm and disponent

W. J. C. Christensen
købm and

F. Christesen 
købm and

Adr. K irkegade 2, Auning.
Firm a: H allberg Christensen, K olonial & Ma

terial, Auning.

Christensen, Svend H øjm ark, købm and; f. 21/1
1901 i Ulfborg, Ringkøbing amt, søn af købm and 
Simon C hristian C hristensen; udi. i faderens 
forretn ing  i Ulfborg, derefter kommis h. køb
m and Bernh. Bech, V ejen og sen. besty rer af 
faderens fo rre tn ing  i U lfborg t. 1935, frekven tere t 
Den jydske H andelshøjskole i Å rhus 1922, over
taget faderens forretn ing  i U lfborg og etabi. sig 
s. selvstændig købm and 1935; medil. af best. f. og 
kasserer i U lfborg og Omegns Handelsforening.

Adr. Bredgade 8, Ulfborg.
F irm a: Svend Christensen, Købmand, B red

gade 8, Ulfborg.

Christensen, Svend H øjm ark, købm and; f. 22/3
1902 i Ulfborg, Ringkøbing amt, søn af vogn
m and Jens N ørgaard C hristensen; g. 4/5 1928 m. 
H elene H. C., f. Høj; udi. h. købm and Ib Ibsen, 
Staby pr. U lfborg og sen. frekven tere t Den jyd 
ske H andelshøjskole i Å rhus, derefter kommis 
h. købm and Vejlby, Tim og sen. førstekom m is h. 
købm and Trillingsgaard, Hee, overtaget nuvæ 
rende fo rretn ing  i Ringkøbing og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1928; medl. af best. f. 
R ingkøbing K olonialhandlerforening, formd. f. 
samme 1950-52 sam t medl. af Ringkøbing lig
ningskomm ission s. 1946.

Adr. Ringkøbing.
F irm a: Sv. H øjm ark Christensen, Ringkøbing.

Christensen, Svend R im m er, købm and; f. 20/6 
1927 i Håsum, Viborg amt, søn af bageribestyrer 
A sbjørn Christensen; g. 14/1 1950 m. Ane Marie 
R. C., f. Dueholm; udd. i kolonial h. købm and 
Michael G. Nielsen, Skive 1942-46, kommis h. 
sam m e 1946-48 og rep ræ sen tan t f. M okka Com- 
pagniet, Skive 1949-50, derefter ind tråd t s. kom
pagnon i firm ae t Michael G. Nielsen & Co., 
Skive, eneindehaver af samme s. 1955.

Adr. G rønnegade 20, Skive.
F irm a: Sv. R im m er Christensen, C hristians- 

gade 17, Skive.

Christensen, Tage, disponent; f. 5/4 1920 i Sil
keborg, søn af gårdejer Poul C hristensen; g. 12/4 
1952 m. Jy tte  M argrethe C., f. Riis; udd. i kolo
n ial i Silkeborg 1935-39 og herunder bestået han- 
delsm edhjælpereksm . fra  Silkeborg Handelsskole 
1938, dere fte r ansa t i forskellige kolonial en gros 
og en detail v irksom heder sam t i handels- og 
varem æ glervirksom heder, disponent i kolonial 
en gros firm ae t A. Johansen, Kbhvn. s. 1950.

Adr. M årum vej 10, K bhvn. 0 .
Firm a: A. Johansen, H alm torvet 13, Kbhvn. V.

Christensen, Tage Lykke, købm and; f. 13/2 1925 
i O utrup, Ribe amt, søn af gårdejer Jens Chri
stensen; g. 14/8 1949 m. G rethe C., f. L arsen; udi. 
i V ester Nebel B rugsforening 1939-43, kommis h. 
købm and E. A ndersen, Je rn e  v. Esbjerg 1943-44, 
d erefter af tjen t væ rnepligt, kommis i Fovling 
B rugsforening 1945-49 og i Tryggelev B rugsfor
ening 1949-52, etabi. sig s. selvstæ ndig købmand 
m. fo rretn ing  — om fattende kolonial, isenkram  
og m anufak tu r — i Illebølle 1952.

Adr. Illebølle St.
F irm a: T. Lykke Christensen, Illebølle St.

Christensen, Tom, skoleinspektør, handels
skoleforstander; f. 10/1 1903 i Odense, søn af 
smed J. C hristensen; udd. v. kontorvirksom hed 
og sen. bestået læ rereksm ., skoleinspektør v. 
Farsø Skole og fo rstander f. Farsø Handelsskole.

Adr. Farsø.
Institu tion: Farsø Handelsskole, Farsø.

Christensen, V aldem ar Smith, købm and; f. 21/8 
1904 i Sennels, Thisted amt, søn af restau ra tø r 
P eder Christensen; g. 7/7 1929 m. Inger C., f. 
V estergaard; udi. h. købm and M ærkedahl, Thi
sted, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. fo r
retn ing i S tru e r 1928, afhæ ndet samme og over
taget nuvæ rende forretn ing  i R anders 1933.

Adr. Fuglebakken 15, Randers.
Firm a: Sm ith Christensen, Strøm m en 1, R an

ders.

Christensen, Vilhelm, købm and; f. 10/7 1891 i 
Arden, Å lborg amt, søn af købm and Søren Chri-
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stensen; g. 1922 m. Jørgine C., f. Thomsen; udd. 
i kolonial h. faderen  1906-09, dere fte r kommis i 
forskellige forretn inger, bl. a. — genn. 5 å r  — h. 
købm and Thomas Jensen, Aså sam t — genn. 14 
å r — i en gros firm ae t P edersen & Christensen, 
Ålborg, overtaget nuvæ rende forretn ing  — der 
om fatter kolonial, isenkram  og m anufak tu r — i 
Doense og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1933.

Adr. Doense.
F irm a: Vilh. Christensen, Doense.

Christensen, Ville, købm and; f. 21/11 1899 i 
Venslev, Sorø amt, søn af uddeler F rederik  
C hristensen; g. 4/3 1923 m. K arla  C., f. C hristen
sen; udi. i Venslev B rugsforening 1914-18, kom 
mis i samme 1918-20 og i Boeslunde B rugsfor
ening 1921-23, frekven te re t H aslev Højskole 1920- 
21, uddeler i S kafterup Brugsforening 1923-48, 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. forretn ing
— om fattende kolonial, isenkram  og b ræ nd
sel — i Slagelse 1948.

Adr. K alundborgvej 28, Slagelse.
F irm a: Ville Christensen, K alundborgvej 28, 

Slagelse.

Christensen, Villiam Guldberg, købm and; f. 
21/2 1909 i Skørping, A lborg amt, søn af m urer 
Jørgen  C hristensen; g. 18/11 1934 m. F rida G. C., 
f. K oudal; udi. h. købm and A. B. A ndersen, 
Skørping 1923-27, kommis h. samme 1927-28, 
frekven tere t Ju s titsråd  M øller’s Handelshøjskole 
i Ålborg 1928-29, førstekom m is h. købm and A. B. 
A ndersen, Skørping 1929-30 og h. købm and H es
selberg, U lstrup 1930-31, disponent h. købm and 
A nna Jensen, Sejlflo 1931-34, selvstændig køb
m and i B rønderslev 1934-47, lagerekspedient i 
firm ae t J. P. Jørgensen (tobak og galanteri), Ål
borg 1947-49, overtaget nuvæ rende forretn ing  — 
der om fatter kolonial og køkkenudstyr — i V ej
gård  og påny etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1949.

Adr. Petersborgvej 54, V ejgård pr. Ålborg.
F irm a: G uldberg Christensen, Hadsundvej 56, 

V ejgård pr. Ålborg.

Christensen, W aldem ar Johan  Christian, køb
m and; f. 13/7 1919 i Tønder, søn af kapelm ester 
Carl Ole Levin C hristensen; g. 1/8 1944 m. Ella 
C., f. Jensen; bestået m ellem skoleeksm. fra  
A leksandrineskolen i Tønder 1935, udi. h. køb
m and Axel Bai Nielsen, Tønder 1935-39 og h e r
under bestået handelsm edhjæ lpereksm . fra  Tøn
der Handelsskole 1938 sam t iøvrig t frekven tere t 
m askinskrivningskursus s. å., kommis i læ re 
pladsen 1939-41 og kontorassistent i forskellige 
virksom heder 1941-45, overtaget nuvæ rende fo r
retn ing  — der om fatter kaffe, kolonial og vine
— i E sbjerg og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1945, till. indehaver af en filial på Rindby 
S trand, Fanø sam t forhandler f. A/S D ansk 
Tipstjeneste; formd. f. E sbjerg B ordtennisklub s. 
1947 og medl. af hovedbest. f. Jydsk  B ordtennis 
Union 1948-53.

Adr. Østergade 53, Esbjerg.

F irm a: E. Christensen, Kolonial — K affe — 
Vine, Østergade 53, Esbjerg.

Christensen, W illiam, købm and; f. 15/12 1920 i 
Hem, Viborg amt, søn af møllebygger Anton 
C hristensen; g. 23/3 1947 m. T hyra C., f. K ris ten 
sen; udi. dels h. købm and A rne Møller, B røn- 
dum og dels h. købm and Th. A ndersen, Thorum  
1935-39, af tjen t væ rneplig t 1939-40, derefter kom 
mis i forskellige forretn inger, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. forretn ing  — om fattende 
kolonial og isenkram  — i Stoholm 1946; form d. f. 
Feldingbjerg-G am m elstrup Sygekasse s. 1948.

Adr. Ø stergade 10, Stoholm.
F irm a: Ø stergades K øbm andshandel v. W illiam 

C hristensen, Stoholm.

Christesen, Fritz, købm and; f. 27/7 1915 i D yb
bøl, Sønderborg amt, søn af stationsm ester Carl 
Christesen; g. 8/9 1941 m. A nnelise C., f. Høg; 
student (Sønderborg Statsskole) 1934, frekven te
re t H andelsdagskolen i Odense 1935, kontorist på 
K rengerup Godskontor 1935-37 og i A/S Skandi
navisk Motor Co., Odense 1937-40, etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and m. forretn ing  i R anders 
1940, afstået samme og overtaget nuvæ rende fo r
retn ing i Nyborg 1948.

Adr. N ørregade 11, Nyborg.
F irm a: Fritz Christesen, N ørregade 11, Nyborg.

Christiansen, A lbert, købm and; f. 3/5 1904 i 
Ebberup, Odense amt, søn af snedker P e te r 
C hristiansen; g. 13/10 1929 m. K am m a C., f. D rud 
Jensen; udi. dels h. købm and H egerm ann-Lar- 
sen, Assens og dels h. købm and Holger Høm, 
Assens 1919-23 og herunder bestået handelsskole- 
eksm. fra  Assens H andelsskole 1922, kommis h. 
sidstnæ vnte 1923-24, h. købm and Gorm Hansen, 
Assens 1924-25 og h. købm and Holger Høm, Es
b jerg  1925-26, selvstæ ndig købm and m. fo rre t
ning i E bberup 1926-29 og m. fo rretn ing H. C. 
A ndersens Gade 94, Odense 1929-34, indehaver af 
nuvæ rende forretn ing  — der om fatter kolonial, 
delikatesser og vinhandel — Oluf Bagers Gade 
41, Odense s. 1934.

Adr. Oluf Bagers Gade 41, Odens'e.
F irm a: A lbert Christiansen, Oluf Bagers Gade 

41, Odense.

C hristiansen, Alfred, købm and; f. 21/5 1883 i 
Nr. Snede, Skanderborg amt, søn af gårdejer 
Hans C hristiansen; g. 17/2 1906 m. Johanne C., f. 
D ichm ann; udi. h. købm and Thorvald A. Larsen, 
P ræ stø  1900-06, derefter v irke t v. landvæsen, 
overtaget nuvæ rende forretn ing  — der om fatter 
kolonial, isenkram , m anufaktur, korn  og foders- 
stoffer, kunstgødning, støbegods, bræ ndsel og 
benzin — i E verdrup og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1923; medl. af best. f. Foreningen af 
Landkøbm æ nd i Sydsjæ lland 1927-29, formd. f. 
samme 1929-50, till. medl. af P ræ stø  amts p ris
udvalg.

Adr. E verdrup pr. Snesere.
F irm a: A lfred C hristiansen, E verdrup pr. Sne

sere.
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A. Christiansen
købm and

C. A. S. Christiansen
repræ sentant

C. Christiansen 
købm and

C. W. Christiansen 
købm and

Christiansen, Børge Erik, købm and; f. 10/10 
1918 i Roskilde, søn af overportør Th. C hristian
sen; g. 8/12 1940 m. G rethe N orm ann C., f. Vin- 
centz; udd. dels i Roskilde M elhandel 1934-36 og 
dels h. købm and J. Helbo, Roskilde 1936-38 og 
herunder bestået handelsskoleeksm . fra  Roskilde 
H andelsskole sam t dekoratøreksm . fra  Bergen- 
holz’ D ekoratørskole i Kbhvn., dekoratør og 
kommis i firm ae t B rdr. Bengtsson, N ørrebrogade 
155, Kbhvn. N. 1938-51 og besty rer af K olonial
lageret »Go-Va«, Ø sterbrogade 147, Kbhvn. 0 . 
1951-52, overtaget nuvæ rende forretn ing  — der 
om fatter finere kolonial, vine og tobakker m. v. 
— Ø sterbrogade 147, K bhvn. 0 . og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1952; medl. af Set. Georgs 
G ildet i Roskilde og tidl. gruppefører i K.F.U.M.- 
S pejderne’s Roskilde Division.

Adr. Skom agergade 24, Roskilde.
Firm a: Børge C hristiansen, Ø sterbrogade 147, 

Kbhvn. 0 .

C hristiansen, Carl A lbert Sigfred, rep ræ sen
tan t; f. 13/6 1896 i Kbhvn., søn af m askinpasser 
F rederik  C hristiansen; g. 1924 m. Edith C., f. 
Espen Hein; udd. i b landet landhandel 1910-17, 
af tjen t væ rneplig t 1917-19, rep ræ sen tan t i A/S 
De forenede Eddikebryggerier, Kbhvn. 1919-55, 
derefter ansat i agen tu rfirm aet Sandvad & Co., 
Kbhvn.; medl. af best. f. H andelsrejsende- og 
R epræ sentantforeningen af 1887 s. 1930, redak tør 
af »Hermes« og kasserer i D anske H andelsrepræ 
sentanters Landsforbund 1935-46, fl. a. tillids
hverv.

Adr. Holmblads Vænge 12, Kbhvn. S.
Firm a: Skagerrak  F iskeindustri A/S, GI. Mønt 

14, Kbhvn. K.

Christiansen, Carl Ørum, købmand; f. 28/8 1910 
i M årslet, Å rhus amt, søn af skotøjshandler S. 
P. C hristiansen; g. m. K irsten  M argrethe C., f. 
M øller; udi. h. købm and Wilh. Hansen, F rede
ricia 1925-29, derefter kommis i forskellige for
retn inger i Kbhvn., overtaget købm and Hugo 
M artinussen’s fo rretn ing i Å rhus og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1953.

Adr. Lundbyesgade 7 A., Århus.

F irm a: C arl Christiansen, Lundbyesgade 7 A., 
Århus.

C hristiansen, Carlo, købm and; f. 21/2 1915; 
selvstæ ndig købm and i Døj ringe 1945-47, etabi. 
sig s. selvstændig købm and m. forretn ing  — om
fattende kolonial og bræ ndsel — i Skæ lskør 1947.

Adr. Ø stergade 2, Skælskør.
Firm a: Carlo C hristiansen, Østergade 2, Skæ l

skør.
Christiansen, Carlo W ilhelm, købmand; f. 21/10 

1917 i 0 . Vrå, H jørring  amt, søn af vognm and 
W ilhelm C hristian C hristiansen; g. 19/1 1946 m. 
Sigrid  C., f. Jensen; udi. h. købm and H. Aabel, 
0 . Vrå 1932-36 og herunder gennem gået han
delsm edhjæ lperkursus v. 0 . Vrå tekniske Skole 
1935, derefter bl. a. førstekom m is i Thisted A r
bejderf orening’s Brugsforening sam t iøvrigt fre 
kven tere t Den danske Andelsskole i M iddelfart 
1940, selvstændig købm and i Thisted 1945-52, 
overtaget nuvæ rende kolonialforretning og etabi. 
sig s. selvstændig købm and i Ålborg 1953.

Adr. Vendsysselgade 10, Ålborg.
Firm a: Carlo W. Christiansen, Vendsysselgade 

10, Ålborg.
C hristiansen, Christian, depotindehaver; f. 4/3 

1904 i Todbjerg, R anders amt.
Adr. Rim mensgade 5, F rederikshavn.
F irm a: Tuborg’s Depot, F rederikshavn.
C hristiansen, Christian, købm and; f. 12/3 1920 i 

S trandby-Farsø  kommune, Ålborg amt, søn af 
uddeler C hristian C hristiansen; g. 1948 m. Elna 
C., f. B rix Nielsen; udi. dels i S trandby Brugs
forening 1934-36 og dels i Sdr. K ongerslev B rugs
forening 1936-38, kommis i sidstnæ vnte 1938-39, i 
Svenstrup B rugsforening 1939-41 og i S trandby 
Brugsforening 1941-42, frekven te re t Den danske 
Andelsskole i M iddelfart 1942, ansat i F.D.B., 
Kbhvn. 1942-43, kommis i Odense B rugsforening 
1943-44, uddeler i S trandby B rugsforening 1944- 
54, overtaget nuvæ rende forretn ing  i Rold og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1954.

Adr. Rold pr. Arden.
Firm a: Rold K øbm andsgård v. Chr. C hristian

sen, Rold pr. Arden.
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C. O. Christiansen 
handelsskoleforstander

C. Christiansen
købmand

C. A. Christiansen 
købm and

C. J. Christiansen 
købm and

Christiansen, Christian, købm and; f. 24/4 1927 
i Ellum, Tønder amt, søn af købm and Enewald 
C hristiansen; g. 12/5 1951 m. T hyra C., f. Jacob
sen; udi. dels i faderens fo rretn ing  i Ellum  og 
dels h. købm and Leo K jæ rgaard , H jerting  1941- 
45, kom m is h. købm and O. Filskov, K ollund 1945 
og h. købm and H. Degn, Sønderborg 1945-47, 
dere fte r disponent i faderens forretn ing  i Ellum, 
overtaget samme — der om fatter b landet land
handel — og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1951; medl. af best. f. Tønder Amts K øbm ands
forening s. 1954.

Ad'r. Ellum  pr. Løgumkloster.
F irm a: C hristian Christiansen, Ellum  pr. Lø

gum kloster.

C hristiansen, C hristian A lfred, købm and; f. 
29/4 1909 i Fangel, Odense amt, søn af gårdejer 
Niels C hristian C hristiansen; g. 3/2 1935 m. Ellen 
M argrethe C., f. Rasmussen; udi. h. købm and 
L aurits Olsen, Ryslinge 1933-36, etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and m. fo rre tn ing  i Bellinge 
Bro 1936, afstået samme og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and m. forretn ing  i U llerslev 1946.

Adr. U llerslev.
F irm a: Chr. Christiansen, U llerslev.

C hristiansen, C hristian Johansen, købm and; f. 
11/3 1924 i Tønder, søn af bankbogholder, assu
randør Vilhelm C hristiansen; g. 28/11 1949 m. 
Else C., f. Rasmussen; udi. h. købm and A. Bai 
Nielsen, Tønder 1939-43, kommis h. købm and H. 
M. H ansen, Løgum kloster 1943-45, h. fab rikan t 
Svend Holm, Å benrå 1945-46, h. købm and J ø r
gen Jørgensen, K astrup  1947-48 og h. g rosserer 
Sv. E. Sünksen, Tønder 1948-49, overtaget køb
m and M argrethe Lassen’s kolonialforretning i 
Tønder og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and
1949.

Adr. Søndergade 24, Tønder.
F irm a: Chr. J. Christiansen, Søndergade 24, 

Tønder.

C hristiansen, C hristian O., fhv. kom m unelæ rer, 
handelsskoleforstander; f. 7/2 1878 i Spodsbjerg, 
Svendborg am t; g. 9/5 1903 m. K aren C., f. Mi

chelsen; bestået læ rereksm . fra  Skårup Sem ina
rium  1897, kom m unelæ rer i Vejle 1917-48, læ rer 
v. Vejle Handelsskole s. 1919, inspektør v. sam 
me 1940-43, derefter fo rstander f. skolen; medl. 
af best. f. og revisor i D anm arks L æ rerforen ing’s 
103. kreds, fl. a. tillidshverv; fo rfa tte r t. bl. a. 
»Fra D ianas Overdrev« og »En Jæ g er gik«.

Ad!r. Rolighedsvej 1, Vejle.
Institu tion : Vejle Handelsskole, Vejle.

Christiansen, Egon, købmand; f. 23/3 1924 i 
Gamst, Ribe amt, søn af uddeler A ndreas C hri
stiansen; g. 2/3 1950 m. Anna M argrethe C., f. 
C hristensen; bestået realeksm . fra  Vejen R eal
skole 1940, udi. dels i G am st B rugsforening og 
dels i Sej ling B rugsforening 1940-44, førstekom 
mis i Gamst B rugsforening 1944-50, overtaget 
nuvæ rende forretn ing  — der om fatter kolonial 
og isenkram  — i Bram m inge og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1950.

Adr. Ribevej 17, Bramm inge.
F irm a: Egon Christiansen, Ribevej 17, B ram 

minge.

C hristiansen, Eide, købm and; f. 11/11 1924 i 
Sæddinge, M aribo amt, søn af pladsform and 
C hristian C hristiansen; g. 5/5 1951 m. Elva C., f. 
Haakonsen; udi. h. købm and Rasmus Nielsen, 
Holeby 1940-44 og herunder bestået handelsskole- 
eksm. 1943, kommis h. købm and Poul Jensen, 
Krønge 1944-47, h. købm and H. Chr. Huus, N ak
skov 1947-48, i forskellige brugsforeninger 1948- 
50 og h. købm and H. Knudsen, M aribo 1950-54, 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. fo rretn ing  
— om fattende ren  kolonial, delikatesser og v in
handel sam t bræ ndsel — i M aribo 1954.

Adr. Ny Østergade, Maribo.
F irm a: Eide’s Kolonial, Ny Østergade, Maribo.

Christiansen, E inar C hristian Pedersen, køb
m and; f. 9/7 1909 i Fåborg, søn af købm and Ras
mus C hristiansen; g. 25/10 1936 m. Edith C., f. 
Poulsen; udi. h. købm and H. Bager, Fåborg 
1923-27, derefter kommis i forskellige fo rre tn in 
ger og sen. — genn. ca. 10 å r  — bogholder i f ir 
m aet O laf Jensen, Fåborg, etabi. sig s. selvstæ n-
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E. Christiansen E. Christiansen
købm and købm and

E. C. P. Christiansen E. A. Christiansen
købm and købm and

dig købm and m. forretn ing  i Fåborg 1936; medl. 
af best. f. Fåborg og Omegns K øbm andsfor
ening.

Adr. Assensvej 50, Fåborg.
F irm a: E. Christiansen, Assensvej 50, Fåborg.

Christiansen, E iner A lfred, købm and; f. 17/2 
1911 i Førslev, Sorø amt, søn af landm and Vil
helm  C hristiansen; g. 16/6 1945 m. G urli C., f. 
C hristensen; udi. i Skuderløse B rugsforening, 
etabi. s. som selvstæ ndig købm and m, fo rretn ing 
— om fattende kolonial, isenkram , m anufak tu r og 
bræ ndsel sam t v inhandel — i Høm 1933; medl. af 
best. f. K øbm andsforeningen f. R ingsted og Om
egn s. 1953.

Adr. Høm pr. Ringsted.
Firm a: Høm K øbm andshandel, Høm pr. Ring

sted.

Christiansen, E jnar, ølbrygger; f. 24/12 1892 i 
T istrup, Ribe amt, søn af husm and P eder Mee- 
dom C hristiansen; g. 30/10 1921 m. Johanne C.,
f. Sørensen; udd. og v irk e t v. landvæ sen bl. a. 
i A rgentina, d revet en gros virksom hed — om
fattende eksportfløde og m ineralvand  — 1918-34, 
overtaget nuvæ rende ølbryggeri i E sbjerg og 
etabi. sig s. selvstæ ndig brygger 1934, udvidet 
sam me m. fabrikation1 af m ineralvand og æble

m ost 1946; medl. af best. f. Jydsk  H vidtølsbryg- 
gerforening.

Adr. R ørkjæ rsgade 24, Esbjerg.
F irm a: B ryggeriet & M ineralvandsfabrikken 

»Rørkjær«, Esbjerg.

Christiansen, E jner W illiam, depotindehaver; 
f. 30/7 1908 i Fakse, P ræ stø  amt, søn af land
m and Niels C hristiansen; g. 19/11 1933 m. Else C., 
f. Nielsen; ølkusk f. C arlsberg B ryggerierne’s 
D epot i Fakse 1926-29 og salgschauffør f. I/S 
Faxe Bryggeri 1929-46, grundlag t depot f. sidst
næ vnte bryggeri i Tappernøje — d istrik t: Syd
sjæ lland incl. P ræ stø  og V ordingborg — og etabi. 
sig s. selvstændig depotindehaver 1946.

Adr. Tappernøje.
F irm a: Faxe B ryggeri’s Depot, Tappernøje.

Christiansen, E rhard t, købm and; f. 14/2 1904 i 
Odense, søn af res tau ra tø r Poul C hristiansen; g. 
16/5 1932 m. Inger C., f. Iversen; bestået real- 
eksm. 1920, udd. i handel i A/S A lbani B ryggeri
erne, Odense 1920-24 og herunder bestået han- 
delsskoleeksm. 1922, af tjen t væ rneplig t 1924-25, 
ansat i kolonial en gros firm ae t Bernh. Hansen, 
Odense 1925-26 og kommis h. købm and M artin 
Iversen, Odense 1926-35, overtaget sidstnæ vntes 
fo rretn ing  — der om fatter kolonial, delikatesser

E. W. Christiansen
depotindehaver

E. Christiansen
købm and

E. Christiansen
købm and

F. Christiansen
købm and
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H. H. Christiansen 
repræ sentant

H. Christiansen 
købm and

H. V. Christiansen H. H. Christiansen
købm and købm and

og vinhandel — og etabi. sig s. selvstæ ndig køb
m and 1935; sek re tæ r i K øbm andsforeningen f. 
Odense og Omegn 1932-47.

Adr. K laregade 14, Odense.
F irm a: M artin  Iversen, K laregade 14, Odense.

C hristiansen, Erik, købm and; f. 20/4 1931 i 
Strøby, Præ stø amt, søn af husm and V ilhelm 
C hristiansen; g. 5/6 1954 m. Inger C., f. P eder
sen; udi. i K lippinge B rugsforening 1946-50, kom 
mis h. købm and F ritz  Nielsen, K arise 1950-52, af
tjen t væ rneplig t 1952-54, overtaget købm and 
B akkegaard H ansen’s forretn ing  — om fattende 
blandet landhandel — i Jydstrup  og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1954, till. forhandler f. A/S 
D ansk T ipstjeneste.

Adr. Jydstrup.
F irm a: Jydstrup  K øbm andshandel, Jydstrup.

Christiansen, E rik Sophus, købm and; f. 6/8 
1924 i Kbhvn., søn af overpakm ester Hans C hri
stiansen; g. 4/6 1951 m. Sonja Vivi C., f. Søren
sen; udi. h. købm and L o thard t K. Dahl, B re- 
mensgade 73, K øbenhavn S. 1938-42 og herunder 
bestået handelseksm . fra  Købm andsskolen 1941, 
derefter kommis i forskellige fo rre tn inger bl. a. 
h. købm and Ju lius Skjoldager, D egnestavnen 15, 
Kbhvn. NV. 1944-48, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. fo rretn ing  N akskovvej 35, Kbhvn. 
Vby. 1948.

Adr. Nakskovvej 47, Kbhvn. Vby.
Firm a: E. S. C hristiansen, Nakskovvej 35, 

Kbhvn. Vby.

C hristiansen, Frede Johannes, købm and; f. 
14/2 1921 i O llerup, Svendborg amt, søn af han 
delsm and Jens C hristiansen; g. 28/10 1945 m. E l
len C., f. Hansen; udi. i O llerup Brugsforening 
1935-39 og sideløbende frekven tere t Svendborg 
Handelsskole, kommis i St. Merløse B rugsfor
ening 1939-40, i M artofte Brugsforening 1940-44 
og i M ogenstrup Brugsforening v. Skive 1944-45, 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. fo rretn ing  
— om fattende kolonial, isenkram  og m anufak
tu r  — i Måre pr. H errested  1945.

Adr. M åre pr. H errested.
F irm a: F. J. Christiansen, M åre pr. H errested.

C hristiansen, F rederik , købm and; f. 13/12 1898 
i Åreby, Holbæk amt, søn af husm and Søren 
C hristiansen; g. 10/7 1926 m. M arie C., f. Ma- 
thiasen; udd. s. gartner, d revet selvstæ ndigt 
gartneri i V. T irsted  1926-44, overtaget nuvæ 
rende forretn ing  i Rødby Havn og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1944.

Adr. Rødby Havn.
F irm a: Fr. Christiansen, Rødby Havn.

Christiansen, H. Hobolt, rep ræ sentan t; f. 12/7 
1907 i Ålborg, søn af købm and Johs. C hristian
sen; g. 6/5 1937 m. Edith H. C., f. Rasmussen; 
student (Ålborg) 1926, bestået afgs.eksm. fra  
H andelshøjskolen i Kbhvn. 1928, ansat i firm aet 
K. W. K ristensen, Kbhvn. 1928, i A/S H einrich 
Jessen’s C hokoladefabrik 1929 og i A/S Thomas 
B. Thrige, Odense 1930, ansat i A/S De D an
ske S pritfabrikker, Odense og Ålborg 1932, re 
p ræ sen tan t f. selskabet i Å lborg by s. 1943.

Adr. V esterbrogade 12, N ørre Sundby.
F irm a: A/S De Danske S pritfabrikker, S trand 

vejen 18, Ålborg.

Christiansen, Hans, købm and; f. 1/12 1919 i 
Kbhvn., søn af sporvejsfunktionæ r A lfred O skar 
C hristiansen; g. 25/7 1944 m. Alice C., f. Olsen; 
udi. h. købm and Johs. Jensen, U tterslev Torv 
31, Kbhvn. NV. 1935-39 og herunder bestået 
handelsm edhjæ lpereksm . fra  K øbm andsskolen 
1938, kommis h. købm and H ans Sørensen, Ros
kildevej 288, K bhvn. Vby. og Dalgas B oulevard 
124, Kbhvn. F. 1939-47, besty rer af købm ands
forretn ingen Leifsgade 14, Kbhvn. S. 1948-54, 
etabi. sig s, selvstæ ndig købmand' m. forretn ing  
Valby Langgade 278, Kbhvn. Vby. 1954.

Adr. B jarkesvej 9, Kbhvn. F.
F irm a: D am hjørnets Koloniallager, Valby 

Langgade 278, K bhvn. Vby.

Christiansen, Hans Brøndum, købmand; f. 26/3 
1914 i Agersted, H jørring  amt.

444



Adr. H jørringvej 10, Frederikshavn.
F irm a: H. B røndum  C hristiansen, H jørring- 

vej 10, F rederikshavn.

Christiansen, Hans Tandrup, købm and; f. 7/7 
1918 i Skodborg, H aderslev amt, søn af gårdejer 
Jørgen C hristiansen; g. 27/10 1940 m. Aase T. C., 
f. Sørensen; udd. i handel h. købm and Jacob 
Hansen, Jels 1932-36, kommis h. samme 1936-37 
og h. købm and P. O. Sørensen, H adsten 1937-39, 
frekven te re t Den jydske Handelshøjskole i Å r
hus 1939-40, disponent h. købm and Vald. Svend
sen, Roskilde 1940-54, overtaget købm and Svend 
H. Rasm ussen’s fo rretn ing  i B agsvæ rd — der er 
en udpræ get købm andsvirksom hed m. kaffe, vine 
og konserves sam t bræ ndsel s. speciale — og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1954.

Adr. Bagsvæ rd Hovedgade 172, Bagsværd.
Firm a: Svend H. Rasm ussen’s Eftf. v. H. Tan

drup, Bagsværd Hovedgade 172-74, Bagsværd.

C hristiansen, H arald, købmand, skibshandler; 
f. 6/3 1917 i Skagen, H jørring  amt, søn af køb
m and Jørgen  C hristiansen; g. 28/12 1950 m. Edel 
C., f. Nielsen; bestået realeksm . 1934, udd. i ko
lonial i firm ae t Jørgen Storm , H jørring  1935-38, 
kommis i samme 1938-42, i A/S C hristian H an
sen, Hobro 1942-43 og h. købm and Damsgaard, 
F rederikshavn  1943, disponent i faderens' fo rre t
ning i Skagen 1943-51, overtaget samme — der 
om fatter kolonial og skibsproviantering sam t 
oplag af tovvæ rk f. firm ae t K jersgaard  & Co., 
Kbhvn. og depot f. B ryggeriet »Urban«, Ålborg 
— og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1951; 
medl. af Skagens K olonialhandlerforening s.
1953.

Adr. F iskergangen 6, Skagen.
Firm a: H arald  C hristiansen, Skagen.

Christiansen, Heine, købm and; f. 30/9 1909 i 
H jerpsted, Tønder amt, søn af købm and Joh. 
C hristiansen; g. 1933 m. W alley C., f. P etersen; 
udi. h. købm and E. C. K lüw er, Tønder 1924-27, 
overtaget købm and1 Johan  D. H ansen’s kolonial
forretn ing  i Tønder og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1933; medl. af best. f. Tønder Kolo
n ialhandlerforening s. 1943, formd. f. samme s.
1954, till. medl. af best. f. Tønder H andels
standsforening s. 1954, fl. a. tillidshverv.

Adr. Slotsgade 1, Tønder.
Firm a: Heine Christiansen, Slotsgade 1, Tøn

der.

Christiansen, Henning, købmand, skibsprovi
anteringshandler; f. 27/6 1924 i Haslev, Sorø amt, 
søn af landm and P e te r C hristiansen; g. 2/11 1947 
m. Viola C., f. P etersen; udi. h. købm and Niels 
Rasmussen, N ielstrup 1939-43 og herunder be
stået handelsskoleeksm . 1942, kommis h. køb
m and Støving, K alvehave 1943-44 og i Borre 
B rugsforening 1944-46, af tjen t væ rneplig t 1946- 
47, kommis i St. Heddinge Brugsforening og sen. 
i Røddinge B rugsforening 1947-50, overtaget køb
m and H enriksen’s fo rretn ing  — om fattende kolo

nial, delikatesser, vinhandel, isenkram , køkken
udsty r og bræ ndsel sam t skibsproviantering — i 
K alvehave og etabi. sig s. selvstæ ndig købmand
1950.

Adr. K alvehave.
F irm a: Henning Christiansen, K alvehave.

Christiansen, H enry Viggo, købmand; f. 19/2 
1928 i Gørløv, Holbæk amt, søn af regnskabsfø
re r  Hans M arius C hristiansen; g. 6/9 1951 m. 
E rna C., f. A ndersen; udi. h. købm and H. E. 
Petersen, Skæ lskør 1942-46 og herunder bestået 
handelsskoleeksm . fra  Skæ lskør Handelsskole 
1945, kommis h. købm and Davidsen, Fuglebjerg 
1946-49 og h. købm and A ndreasen, Ruds Vedby 
1950-54, etabi. sig s. selvstændig købm and m. 
fo rretn ing  — om fattende kolonial, køkkenudstyr 
og bræ ndsel — i Slagelse 1954.

Adr. K losterbanken 23, Slagelse.
Firm a: H. V. C hristiansen, K losterbanken 23, 

Slagelse.

Christiansen, H erm ann Helge, købm and; f. 
18/2 1907 i Å strup, Svendborg amt, søn af sme
dem ester E. C hristiansen; g. 2/6 1930 m. K aren 
K irstine C., f. A ndersen; udd. s. m ejerist, etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and m. fo rretn ing  — 
om fattende kolonial, isenkram , m anufak tu r og 
frø  — i F jelsted  pr. H am drup  1930; kasserer i 
F jelsted  Sogns Sygekasse s. 1936.

Adr. F jelsted1 pr. H arndrup.
F irm a: H. H. C hristiansen, F jelsted  pr. H arn

drup.

C hristiansen, Holger, købm and; f. 26/7 1915 i 
Lyhne pr. Ølgod, Ringkøbing amt.

Adr. M arbækvej 6, Esbjerg.
Firm a: H olger C hristiansen, M arbækvej 6, Es

bjerg.

Christiansen, Ib, bryggerid irektør; f. 1922 i 
Nyborg, søn af købm and C. E. C hristiansen; g. 
1947 m. Else C., f. M øller; student (Odense), be
stået højere handelseksm . fra  N iels B rock’s 
H andelsskole i Kbhvn., udd. på forskellige bryg
gerier i D anm ark, Sverige og Norge, bestået 
brygm estereksm . fra  Den skandinaviske B ryg
gerhøjskole i Kbhvn., d irek tø r f. A/S Slotsm øl
lens F ab rikker i Kolding.

Adr. Snerlevej 8, Kolding.
F irm a: A/S Slotsm øllens F abrikker, Kolding.

Christiansen, Jacob Th., disponent; f. 26/8 1924 
i Rødekro, Å benrå amt, søn af købm and Johan
nes C hristiansen; g. 5/10 1948 m. Anne M arie C., 
f. Jensen; udd. i kolonial og isenkram  i faderens 
forretn ing  i Rødekro 1939-43, kommis i samme 
1943-45 og h. købm and W. P. Schmidt, Å benrå 
1945, derefter disponent i faderens forretn ing  — 
overtaget af m oderen efter faderens død 1944 — 
i Rødekro.

Adr. Rødekro.
Firm a: Johs. Christiansen, Rødekro.
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H. Christiansen
købm and

J. B. Christiansen
købm and

K. M. Christiansen
købm and

L. J. Christiansen
købm and

Christiansen, Johannes B ruun, købmand'; f. 
4/9 1917 i Rudkøbing, søn af ølkusk Carl C hri
stiansen; g. 15/8 1945 m. Inger C., f. Voss R as
mussen; bestået realeksm . fra  Rudkøbing R eal
skole 1934, udd. i kolonial h. købm and H. J. J a 
cobsen, Rudkøbing 1934-38, kommis h. købm and 
K aj Nobel, Tomsgårdsvej, Kbhvn. NV. 1938-39 
og h. købm and K røyer, Nakskov 1939-41, der
e fter disponent h. købm and H. J. Jacobsen, R ud
købing, overtaget sammes forretn ing  — om fat
tende kolonial, delikatesser og vinhandel sam t 
eget kafferis teri — og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1945.

Adr. Grønnegade 19, Rudkøbing.
F irm a: H. J. Jacobsen’s Eftf. v. Johs. B. C hri

stiansen, Rudkøbing.

C hristiansen, K nud M artens, købm and; f. 14/3 
1895 i Bråde, H olbæk amt, søn af købm and Val
dem ar C hristiansen; g. 12/3 1916 m. Emmy C., f. 
Petersen ; udd. i kolonial h. købm and O. Lausen, 
Nykøbing S. 1909-12, kommis i faderens fo rre t
ning i B råde 1912-21, overtaget samme — der 
om fatter kolonial, delikatesser, vinhandel, isen
kram , køkkenudstyr, korn og foderstoffer, byg
ningsm aterialer, bræ ndsel og benzin sam t hånd
købsudsalg f. Nykøbing S. A potek — og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1921, till. postekspe
ditør t. 1954; kasserer i N ordvestsjæ llands Køb
m andsforening t. 1952 sam t kom m unalrevisor i 
Egebjerg.

Adr. Bråde.
F irm a: K. M. Christiansen, Bråde.

Christiansen, Lars Jørgen, købmand; f. 25/11 
1899 i Holevad, Odense amt, søn af træ skom a
ger Chr. M. C hristiansen; g. 7/11 1924 m. Anna 
C., f. S jøstrand; udd. i kolonial h. købm and Fr. 
Hansen, Assens, dere fte r — genn. 24 år — ansat 
h. købm and H ans Lausen, Assens, overtaget 
købm and Hans Pedersen’s forretn ing  i K aus- 
lunde og etabi. sig s. selvstændig købm and 1943; 
formd. f. Vestf y ns K øbmandsforening.

Adr. K auslunde.
F irm a: L. J. C hristiansen, Kauslunde.

C hristiansen, Laurits, købm and; f. 21/9 1899 i 
Seden, Odense amt, søn af landm and Peder L. 
C hristiansen; g. 5/12 1925 m. B ertha C., f. Å n
dersen; etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. 
fo rretn ing  i Køng 1925, afhæ ndet samme og 
grundlagt nuvæ rende forretn ing  — der om fatter 
kolonial, isenkram , m anufaktur, trikotage, høn
se- og kyllingefoder sam t bræ ndsel — i H ar
ritslev  pr. Bogense 1927; medl. af best. f. Bogen
se K øbm andsforening og rev isor i H arritslev  
Transform atorforening.

Adr. H arritslev  pr. Bogense.
F irm a: L aurits C hristiansen, H arritslev  pr. 

Bogense.

Christiansen, Lorents Peter, købm and; f. 19/9 
1905 i Hygum, H aderslev amt, søn af landm and 
P e te r C hristiansen; g. 6/3 1932 m. Helene C., f. 
Jensen; udi. h. købm and Larsen, Sdr. Hygum 
1920-24, førstekom m is h. købm and P. C hristian
sen, H jerting  pr. Rødding 1924-28, studie- og 
arbejdsophold i Canada 1928-31 og 1934-39, selv
stændig købm and i H ejsager St. 1931-34 og i Lys- 
abild på Als 1939-42, overtaget købm and Olesen’s 
fo rretn ing  — om fattende kolonial og b landet 
handel sam t bræ ndsel — i Holte og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1942; medl. af best. f. A/S 
H.O.K.I.s lokalafd. i Holte og revisor i R uders
dal G rundejerforening s. 1950.

Adr. K ongevejen 182, R udersdal pr. Holte.
F irm a: K ongevejens K øbm andshandel, Konge

vejen  182, R udersdal pr. Holte.

Christiansen, M aria, købm and; f. i Skodborg, 
H aderslev amt, da tte r af landm and og k roejer 
Th. C hristiansen; g. 1921 m. købm and Johannes 
C hristiansen; efter æ gtefæ llens død 1944 over
taget og v idereført dennes kolonial- og isenkram - 
fo rre tn ing  — der er g rundlagt af købm and Jo 
hannes C hristiansen 1921 — i Rødekro s. selv
stændig købmand.

Adr. Rødekro.
F irm a: Johs. Christiansen, Rødekro.

C hristiansen, Max, købm and; f. 1/11 1891 i 
Vejle, søn af købm and F rederik  C hristiansen;
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L. Christiansen 
købm and

L. P. Christiansen
købm and

P. Christiansen
købm and

R. Christiansen
købm and

g. 1921 m. A strid  C., f. C hristensen (død 1939), g. 
1945 m. Poula C., f. Lomholt; udi. dels h. køb
m and E jler Petersen, M iddelfart 1907-09 og dels 
i faderens forretn ing  i Vejle 1909-12, frekven te
re t Den jydske H andelshøjskole i Å rhus 1912-13, 
studie- og arbejdsophold i K iel og F lensburg 
1913-14, d erefter indkaldt t. S ikringsstyrken og 
sen. kommis i faderens forretn ing  i Vejle, over
taget samme og etabi. sig s. selvstæ ndig køb
m and 1931; medl. af best. f. Vejle H andels
stands U nderstøttelsesfond, formd. f. A/S De 
danske B lodfoderfabrikker, Vejle og medl. af 
best. f. A/S Vejle T ræ last- & Kulkompagni.

Adr. Søndergade 29, Vejle.
Firm a: F rederik  C hristiansen, Søndergade 29, 

Vejle.
C hristiansen, O., købm and; f. 26/3 1909 i Rud

købing, søn af ølkusk C arl C hristiansen; g. 29/5 
1940 m. Valborg C., f. Olsen; bestået realeksm . 
1925, udi. h. købm and Chr. Bennetzen, Rudkø
bing 1925-29 og herunder bestået handelsskole- 
eksm. 1927, kommis h. købm and Jens K røyer, 
Nakskov 1929-33, kommis og sen. disponent i 
A/S H. Jessen, T åstrup 1933-38, fo rpag ter af ko
lonialforretn ingen M imersgade 112, Kbhvn. N. 
1938-40, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. 
fo rretn ing  Ndr. Fasanvej 40, Kbhvn. F. 1940.

Adr. K æ rstykkevej 51, Kbhvn. Vby.
Firm a: O. Christiansen, Ndr. Fasanvej 40, 

Kbhvn. F.
Christiansen, Otto, købm and; f. 2/4 1901 i K a

lundborg, søn af ø lhandler C. C hristiansen; g. 
1934 m. Ebba C., f. Je lstrup ; udd. i kolonial dels
h. Købmand Søndergaard, K alundborg og dels h. 
købm and I. C. Petersen, K alundborg 1915-19, 
kommis h. købm and I. A. Hansen, Nykøbing S. 
1919-23 og førstekom m is i A/S W ulff’s Eftf., 
M ørkøv 1923-34, etabi. sig s. selvstændig køb
m and m. fo rretn ing  — om fattende kolonial, deli
katesser, vinhandel, isenkram , bygningsm ateria
ler, trikotage og bræ ndsel — i H jem bæ k pr. Jy 
derup 1934; medl. af best. f. K øbm andsforenin
gen f. Jyderup  og Omegn.

Adr. H jem bæ k pr. Jyderup.
F irm a: Otto Christiansen, H jem bæ k pr. Jyderup.

Christiansen, Peder, købm and; f. 4/2 1888 i 
Fjeldsø, Viborg amt, søn af husm and P e te r 
C hristiansen; g. 29/4 1923 m. Dora C., f. N eer- 
gaard; grundlag t kolonialforretning i Hobro og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1932, afhæ n
det samme og overtaget nuvæ rende kolonial
forretn ing  i R anders 1948.

Adr. Tebbestrupvej 9, Randers.
Firm a: F rederiksberg  Kolonial-M agasin, R an

ders.

Christiansen, Peter, købm and; f. 8/3 1899 i 
V olstrup sogn, H jørring  amt, søn af købm and 
Mads C hristiansen; g. 6/10 1929 m. Tonni C., f. 
F lade; udi. i firm ae t C arl Pedersen, Alborg 
1913-17 og herunder bestået handelsm edhjæ l- 
pereksm . fra  Ju s tits råd  M øller’s Handelsskole i 
Å lborg 1917, kommis i samme 1917-18 og sen. 
bl. a. førstekom m is h. købm and L. P. Sørensen, 
Nr. Saltum, etabi. sig s. selvstæ ndig købmand 
m. fo rretn ing  Skipper Clem ents Vej 9, Hasseris 
pr. Å lborg 1929, afstået samme og overtaget nu 
væ rende kolonialforretning i Ålborg 1931.

Adr. Sønderbro 22, Ålborg.
F irm a: P e te r Christiansen, Sønderbro 22, Ål

borg.

Christiansen, Rasmus, købm and; f. 8/12 1905 i 
Bovrup, Å benrå amt, søn af købm and C hristian 
P. C hristiansen; g. 1932 m. Helene C., f. K nutz; 
bestået realeksm . fra  Å benrå Statsskole 1923, 
udd. i korn  og foderstoffer h. købm and Math. 
Nielsen, Å benrå 1923-28, derefter kommis i 
K bhvn. og sen. i faderens fo rretn ing  i Bovrup, 
overtaget samme — der om fatter b landet land
handel — og etabi. sig s. selvstæ ndig købmand 
1946; besty rer af A/S Kbhvn.s H andelsbank’s 
kontor i Bovrup s. 1946 sam t medl. af Bovrup 
sogneråd 1950-54.

Adr. Bovrup.
Firm a: Chr. P. C hristiansen, Bovrup.

Christiansen, R ichard Skaarup, købm and; f. 
30/9 1919 i Skelby, P ræ stø  amt, søn af parcellist 
Oluf C hristiansen; udi. h. købm and H. C. H an
sen, Sorø 1935-39 og herunder bestået handels-
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«S. E. J. Christiansen
købm and

C. Christoffersen 
købm and

E. G. Christoffersen
købm and

skoleeksm. fra  Sorø H andelsskole 1937, kommis 
h. samme 1939-42, h. købm and S. M. Jensen, 
Skæ lskør 1942-43 og h. købm and Reeh, B allerup 
1943-46, underfo rvalter i firm aet Ove Juel-C hri- 
stensen, Kbhvn. 1946-51, etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and m. forretn ing  — om fattende ren  
kolonial — i H elsingør 1951.

Adr. Ryesvej 3, Helsingør.
F irm a: R. S kaarup Christiansen, Ryesvej 3, 

Helsingør.

Christiansen. S. E. J., købm and; f. 1/4 1911 i 
M augstrup, H aderslev amt, søn af bygm ester Jes 
C hristiansen; g. 25/3 1937 m. Susanne C., f. F riis; 
udd. i kolonialbranchen h. købm and Laurids Sø
rensen, C hristiansfeld 1925-29, kommis h. sam 
me 1929-32 og h. købm and Jacob Hansen, Jels 
1932-37, overtaget købm and I. Chr. R anderis’ fo r
retn ing — om fattende kolonial, isenkram  og 
legetøj — i Vojens og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1937, gennem  årene omlagt, ombygget 
og m oderniseret forretn ingen — der i dag frem 
træ d er som en m oderne specialforretning om
fattende kolonial, kaffe, konserves, vine og to
bakker og iøvrigt s tå r overfor en yderligere ud
videlse t. delvis selvbetjening — sam t erhvervet 
den tilhørende ejendom  1948.

Adr. Vojens.
F irm a: S. E. J. Christiansen, Vojens.

Christiansen, Viggo, købm and; f. 16/1 1919 i 
Kbhvn.; g. 28/3 1943 m. E sther C., f. Pedersen; 
udi. h. købm and N. D. Mønsted, Fredensborg 
1934-38 og herunder bestået handelsskoleeksm . 
fra  Fredensborg H andelsskole 1937, kommis i 
købm and B ernhard  Olsen’s forretn ing  i Helsinge 
1938-44, overtaget fo rretn ingen — der om fatter 
kolonial, delikatesser, isenkram , sportsartik ler 
og bræ ndsel — og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1944; medl. af best. f. Foreningen af L and
købm æ nd i F rederiksborg  Amt s. 1949 og formd.
f. Helsinge B orger-, H åndvæ rker- og H andels- 
forening’s handelsudvalg s. 1940, genn. 10 å r till. 
medl. af best. f. Helsinge Skytte-, G ym nastik- og 
Idræ tsforening.

Adr. Østergade, Helsinge.
F irm a: B ernhard  Olsen’s Eftf., Helsinge.

C hristiansen, Villiam Christian, direktør, ci
vilingeniør; f. 9/3 1897 i Sortsø, M aribo amt, 
søn af skibsfører H ans C hristiansen; g. 12/8 1922 
m. L aura D orthea C., f. Nielsen; student (Oden
se) 1915, cand. polyt. 1920, derefter ansat i A/S 
D ansk Sojakagefabrik, Kbhvn., overingeniør i 
samme 1947, d irek tø r i A/S Fabriken  »Noma«, 
Kbhvn. s. 1951; medl. af best. f. Foreningen af 
danske Sæ befabrikan ter s. 1950, formd. f. sam 
me s. 1953, medl. af best. f. Sæ be- og Parfum e- 
fabrikan tforen ingen  s. 1952, formd. f. Blød Sæbe 
Industrien  i D anm ark sam t medl. af hovedbest. 
f. D ansk A rbejdsgiverforening s. 1953, medl. af 
Invalideforsik ringsretten  s. 1954, fl. a. tillids
hverv.

Adr. Solsortvej 10, Kbhvn. F.
F irm a: F abriken »Noma« A/S, Islands Brygge 

59, Kbhvn. S.

Christiansen, Villiam W arberg, depotindeha
ver; f. 12/2 1903 i Årslev, Sorø amt, søn af gård
e je r Niels C hristiansen; g. 2/4 1927 m. Anna 
Elna W. C., f. Larsen; udd. v. landvæsen, selv
stændig vognm and i Lundby 1927-34, overtaget 
C arlsberg B ryggerierne’s depot f. P ræ stø  og om
egn og etabi. sig s. selvstændig depotindehaver 
1934.

Adr. Torvet 15-17, Præ stø.
F irm a: Carlsberg-D epotet, Præ stø.

Christoffersen, Arne, købm and; f. 28/2 1927 i 
Giudsted, Skanderborg amt.

Adr. Sønderbro 131, Horsens.
F irm a: Sønderport Kolonial, Horsens.

C hristoffersen, Carl, købmand; f. 17/11 1925 i 
Verst, Ribe amt, søn af p rop rie tæ r Chr. P. C hri
stoffersen; g. 5/3 1953 m. Inga C., f. Bennedsen; 
bestået præ lim inæ reksm . fra  Kolding R eal
skole 1943, udi. h. købm and Viggo Christensen, 
Vejle 1943-47, komm is h. købm and H. Stilling, 
B rørup 1948-49 og h. købm and O. Haagensen, 
Vejen 1949-50, frekven te re t K olding Købm ands
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skole 1950-51, kommis h. købm and Christensen, 
Bøvl 1951-52, h. købm and Jørgen  Hansen, K rog
ager 1952 og h. skibshandler P. Simonsen, Oden
se 1952-53, overtaget købm and Poul Jacobsen’s 
kolonial- og isenkram forretn ing i B låkj ærskov 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1953.

Adr. Blåkj æ rskov pr. Viuf.
F irm a: Carl Christoffersen, B låkjæ rskov pr. 

Viuf.

C hristoffersen, Egon, købm and; f. 6/3 1918 i 
Nakskov, søn af snedker H. C hristoffersen; g. 
18/10 1947 m. Inger C., f. Jørgensen; udi. i N ak
skov B rugsforening, derefter bl. a. rep ræ sen
tan t i Kbhvn., overtaget nuvæ rende forretn ing 
i Løj tofte og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1947.

Adr. Løjtofte pr. Nakskov.
F irm a: Løjtofte Købm andshandel, Løjtofte pr. 

Nakskov.

Christoffersen, E inar Gotfred, købm and; f. 16/9 
1895 i K bhvn.; g. 7/3 1938 m. Edith C., f. W alind; 
oprindelig udd. indenfor hotel- og bygnings
branchen sam t v irket v. landvæ sen og handels
virksom hed, med hustruen  s. m edindehaver og 
daglig m edarbejder etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. fo rretn ing  Torstensvej 38, Kbhvn. 
Vby. 1944.

Adr. Torstensvej 38, Kbhvn. Vby.
F irm a: E. Christoffersen, Torstensvej 38, 

Kbhvn. Vby.

Christoffersen, F ind R., d irektør; f. 23/4 1920 i 
Kbhvn.; student 1938, bestået afgs.eksm. fra 
Niels B rock’s Handelsskole i Kbhvn. 1941, d irek
tø r i A/S Iversen  & Larsen, Kbhvn. — der er 
grundlagt af grossererne Chr. P. Iversen og H. 
A. L arsen 1890 og om fatter im port og eksport af 
the, cacao og vanille — s. 1951; medl. af best. f. 
Foreningen af danske T he-Im portører.

Adr. A lrunevej 3, H ellerup.
F irm a: Iversen  <Sc L arsen A/S, Fiolstræ de 36, 

Kbhvn. K.

C hristoffersen, Jens Frede, købm and; f. 12/7 
1923 i B jæ verskov, P ræ stø  amt, søn af gårdejer 
J. Fr. C hristoffersen; g. 5/5 1947 m. Inge C., f. 
Jæ genø M ortensen; udd. i bankvæ sen s. 1937 og 
sideløbende gennem gået bankskolen v. K øb
m andsskolen i Kbhvn. m. afgs.eksm. — m. ud
m æ rkelse og flidspræ m ie — fra  samme 1943, 
bankkasserer i A/S Ø stsjæ llands Landbobank, 
Køge 1946-48, derefter udd. i finere kolonial 
sam t m ateria l- og farvehandel i Køge M ateria l- 
& F arvehandel og sideløbende gennem gået et 
2-årigt m ateria listkursus v. Jydsk  teknologisk 
In s titu t i Å rhus m. afgangsbevis fra  samme 
1951, etabi. sig s. selvstændig købmand m. kolo
n ial- og m ateria lhandel i Rødovre 1953; tidl. 
stedfortræ dende revisor v. A/S Diskonto- & 
Lånebanken, Køge.

Adr. Højnæsvej 18, Vanløse.
F irm a: Højnæs Kolonial & M aterial, H øjnæ s

vej 18, Vanløse.

Christoffersen, Poul Erik, købm and; f. 2/5 
1921 i B iersted, Ålborg amt, søn af købm and 
Niels P eter C hristian C hristoffersen; g. 6/5 1945 
m. Inge C., f. Nielsen; bestået realeksm . fra  
Å bybro M ellem- og Realskole 1937, udi. h. køb
m and E. Thorsen, Vejlen pr. Vadum 1937-41, 
frekven tere t Ju s titsråd  M øller’s H andelshøjsko
le i Å lborg 1943-44, etabi. sig s. selvstændig køb
m and m. fo rretn ing  i V rendsted 1945, afstået 
samme og overtaget nuvæ rende forretn ing  i Å l
borg 1955.

Adr. A nnebergvej 66, Ålborg.
F irm a: Poul E. C hristoffersen, Købmand, A n

nebergvej 66, Ålborg.

C hristoffersen, Svend Erik, købm and; f. 23/12 
1903 i Kbhvn., søn af postvagtm ester C hristian 
M artin  C hristoffersen; g. 21/10 1934 m. Else K ir
stine C., f. C hristensen; udd. s. tegner i litograf
faget h. kunstforlæ gger A lfred Jacobsen, Kbhvn. 
1918-23 og sen. v irke t s. litograf t. 1924, etabi. sig 
s. selvstændig købm and m. forretn ing  S trand
vejen  38, H ellerup 1924, fly tte t forretn ingen — 
der om fatter finere kolonial sam t vine og to 
bakker m. v. — t. nuvæ rende lokaler S trand 
vejen  101, H ellerup 1935, till. fo rhandler f. A/S 
D ansk T ipstjeneste.

Adr. K ildegårdsvæ nget 6, Hellerup.
F irm a: Svend Christoffersen, S trandvejen  101, 

H ellerup.

Christoffersen, V aldem ar Hemmeth, købmand; 
f. 16/11 1912 i K bhvn., søn af overpostpakm ester 
Jørgen  Troels C hristoffersen; g. 15/11 1942 m. 
K etty  C., f. N ielsen; bestået mellem skoleeksm. 
fra  Forchham m ersvejs Skole 1928, udd. i handel 
h. købm ændene Eivind og Svend Eskildsen, GI. 
Kongevej 136, Kbhvn. V. 1928-32 og herunder be
stået handelsskoleeksm . fra  Forchham m ersvejs 
H andelsskole 1931, kommis h. købm and Alb. 
Madsen, GI. Kongevej 136, Kbhvn. V. 1932-36, 
overtaget købm and S charff’s fo rretn ing  — en ud
p ræ get købm andsvirksom hed m. kaffe s. spe
ciale — i Vangede og etabi. sig s. selvstæ ndig 
købm and 1936.

Adr. M osegårdsvej 45 A., Gentofte.
F irm a: Vangede K oloniallager, Vangedevej 33, 

G entofte.

Christophersen, A nders H enry, købm and; f. 
19/11 1912 i Ølsemagle, K bhvn.s amt, søn af 
g årdejer Niels P e te r C hristophersen; g. 11/10 
1936 m. Nina R uth C., f. N øhr Larsen; indehaver 
af Tatol-udsalget i H jertebjerg , Møn 1938-45, 
overtaget Tøvelde K øbm andsforretning — om fat
tende kolonial, isenkram , trikotage, foderstoffer 
og benzin — og etabi. sig s. selvstændig køb
m and i Tøvelde 1945.

Adr. Tøvelde pr. Stege.
F irm a: Tøvelde K øbm andsforretning, Tøvelde 

pr. Stege.

Christophersen, Niels, købm and; f. 2/2 1911 i 
Rødding, H aderslev amt, søn af isenkræ m m er A. 
P. C hristophersen; g. 25/6 1939 m. E lsebeth C., f.
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S. E. Christoffersen
købm and

V. H. Christoffersen
købm and

A. K. Clausen 
købm and

C. Clausen 
købm and

Schm idt; udd. i kolonial h. købm and M arius 
C hristensen, B ræ ndstrup  1925-29, fo rvalte r v. 
Skive Æ geksport 1932-36, g rundlagt nuvæ rende 
kolonial- og isenkram forretn ing  i Rødding og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1936, udvidet 
og m oderniseret fo rretn ingen 1942.

Adr. Rødding.
F irm a: Niels Christophersen, Rødding.

Clausen, A lfred K rom ann, købm and; f. 12/8 
1917 i Æ røskøbing.

Adr. Vestergade 60, Æ røskøbing.
F irm a: Alfr. K rom ann Clausen, Æ røskøbing.

Clausen, Axel, købm and; f. 30/7 1899 i Hover, 
Vejle amt, søn af landm and N. P. Clausen; g. 
30/10 1927 m. L aura C., f. S truve Wissing; udi. 
h. købm and E. Johansen, Vejle 1914-18, derefter 
kommis h. g rosserer Holger Christensen, Vi
borg, h. købm and M artin  M alberg’s Eftf., H or
sens, h. købm and H ans F. H ansen, Å rhus og h. 
købm and Carl A ndersen, Horsens sam t lager
ekspedient og kontorist i Vejle M arkfrøkontor, 
grundlag t nuvæ rende forretn ing  i Vejle og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1927; medl. 
af best. f. Vejle H andelsforening af 1897 s. 1935, 
sek re tæ r i samme s. 1948, till. medl. af best. f. 
foreningens understøttelsesfond, medl. af best, 
f. O plysningsforeningen f. Vejle og Omegn sam t 
lægdom m er i Vejte B oligret s. 1951.

Adr. V ardevej 84, Vejle.
F irm a: Axel Clausen, V ardevej 84, Vejle.

Clausen, Axel H enning Cullmann, købm and; 
f. 10/11 1912 i Kbhvn., søn af fiskehandler K re
sten Clausen; udi. h. onkelen købm and Clausen, 
Nr. Saltum  1927-30, kommis h. købm and K. No
bel, Slotsgade 14, Kbhvn. N. 1930-34, h. købm and 
H enriksen, Blågårdsgade, Kbhvn. N. 1934-37 og h. 
købm and Ibfelt, Ø sterbrogade 95, Kbhvn. 0 . 1937- 
39, besty rer af købm andsforretningen F rederiks- 
borgvej 89, Kbhvn. NV. 1939-45, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. forretn ing  — om fattende ko
lonial1, delikatesser, vine og tobakker sam t frug t 
m. v. — Tomsgård'svej 83, K bhvn. NV. 1945; næ st-

formd. og revisor i D ansk Cycle Union, kasse
re r  i K bhvn.s Cycle Club 1938, formd. f. samme 
s. 1943.

Adr. M imersgade 2, Kbhvn. N.
F irm a: K oloniallageret »Vin-Ko« v. A. Cull

mann' Clausen, Tomsgård'svej 83, Kbhvn. NV.

Clausen, Carl Christian, disponent; f. 5/2 1928 
i Å benrå, søn af købm and Jørgen  Clausen; g. 
7/11 1953 m. C hrista C., f. Sørensen; udd. i kolo
nial h. købm and Chr. Thomsen, K ruså 1943-47, 
kommis h. købm and P e te r Jensen, H aderslev 
1947, h. købm and Johs. M atthissen, H aderslev 
1947-48 og h. købm and Gerh. Petersen , Sønder
borg 1949-50, d erefter disponent i m oderens kolo
n ialforretn ing  i Åbenrå.

Adr. Skibbrogade 28, Åbenrå.
F irm a: J. C lausen’s Enke, Nygade 40, Å benrå.

Clausen, Christian, købm and; f. 7/12 1911 i Uge, 
Å benrå amt, søn af købm and H einrich Clausen;
g. 19/12 1937 m. C athrine C., f. Schm idt; udd. i 
kolonial h. købm and Fr. Tingleff, Sønderborg
1928-32, frekven tere t H am burg Handelshøjskole 
1933, kommis h. m ateria list von Münchow, Å ben
rå  1933-34, frekven tere t K øbm andsskolen i 
Kbhvn. 1935-36, disponent i faderens forretn ing  i 
Uge 1936-52, overtaget samme — der om fatter 
b landet landhandel sam t agentur f. A/S Å benrå 
K red itbank  (s. 1928) — og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1952.

Adr. Uge pr. Tinglev.
F irm a: H einrich Clausen, Uge pr. Tinglev.

Clausen, Conrad, købm and; f. 9/7 1920 i A l
mind, Viborg amt, søn af slagterm ester B ertel 
C lausen; g. 1945 m. B irthe C., f. A ndersen; udi. 
dels i V ejrum bro B rugsforening 1935-38 og dels i 
T apdrup B rugsforening 1938-41, kommis i Løg
strup  B rugsforening 1941-43 og i M ammen B rugs
forening 1943-44 sam t 1944-45, frekven tere t Den 
danske Andelsskole i M iddelfart 1944, etabi. sig 
s. selvstændig købm and m. fo rretn ing  — om fat
tende kolonial, isenkram , m anufaktur, m arkfrø, 
cem ent og benzin — i Sdr. R ind pr. R indsholm 
1945.
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C. Clausen E. Clausen H. C. Clausen H. V. Clausen
købm and købm and disponent købm and

Adr. Sdr. R ind pr. Rindsholm.
Firm a: Conrad Clausen, Sdr. R ind pr. R inds- 

holm.
Clausen, E jnar, købmand, skibsprovianterings

handler; f. 7/4 1902 på Vejrø, M aribo amt, søn af 
skibsbygger P e te r Clausen; g. 25/4 1934 m. Ella 
C., f. Clausen; etabi. sig s. selvstæ ndig købmand 
m. fo rretn ing  i K ragenæ s, Lolland 1931, afstået 
samme og overtaget købm and H. C. A ndersen’s 
fo rretn ing  — om fattende skibsproviantering, ko
lonial, delikatesser, vinhandel og benzin — i 
K alvehave 1950.

Adr. K alvehave.
Firm a: E jnar Clausen, K alvehave.

Clausen, G unver, købmand; f. 28/3 1905 i G rim - 
strup , Ribe amt, d a tte r af husm and H ans Peder 
Jensen; g. 19/10 1930 m. købm and H olger Clau
sen; efter æ gtefæ llens død 1947 overtaget og 
v idereført dennes fo rre tn ing  i Ribe s. selvstæ n
dig købm and; medl. af best. f. Ribe K olonial
handlerforening s. 1952.

Adr. K orsbrødregade 27, Ribe.
F irm a: H olger Clausen, K olonialforretning, 

K orsbrødregade 27, Ribe.

Clausen, Gustav, købm and; f. 17/9 1920 i Grove, 
Ringkøbing amt, søn af gårdejer H enrik  Clau
sen; g. 12/5 1949 m. Lis C., f. Olesen; udi. i Greis 
B rugsforening 1937-41, d erefter kommis i Jels 
og sen. bl. a. bogholder på K leis Savvæ rk, over
taget købm and A rne Iversen ’s fo rre tn ing  i S il
keborg og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1949, afhæ ndet samme og overtaget købm and 
W illiam Jensen’s forretn ing  i Å rhus 1951.

Adr. Bogensegad'e 3, Århus.
F irm a: G. Clausen, Hans Broges Gade 17, Å r

hus.

Clausen, Hans, købmand; f. 24/8 1902 i N ak
skov, søn) af opsynsm and E rhard  Clausen; g. 6/8 
1926 m. Tonny C., f. Person; udi. s. snedker, 
k ioskejer i Nakskov 1934-39, etabi. sig s. selv
stændig købm and i Nakskov 1939.

Adr. Rødbyvej 31, Nakskov.
F irm a: H. Clausen, Rødbyvej 31, Nakskov.

Clausen, Hans, købm and; f. 4/8 1917 i Oksbøl, 
Sønderborg amt, søn af husm and P eter Clausen;
g. 25/5 1944 m. Ellen M arie C., f. Thomsen; udi.
h. købm and N iels Laustsen, Broballe, over
taget nuvæ rende fo rretn ing  i K irke H ørup og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1948.

Adr. K irke Hørup, Als.
F irm a: Hans Clausen, K irke Hørup, Als.

Clausen, Hans C hristian, disponent; f. 17/10 
1934 i Tinglev, Tønder amt, søn af købm and 
Thomas Clausen; g. 1955 m. Annelise C., f. Bos
sen; student (Tønder Statsskole) 1954, frekven
te re t Den jydske Handelshøjskole i Å rhus 1954- 
55, derefter disponent i faderens forretn ing  i 
Tinglev.

Adr. Tinglev.
F irm a: Th. Clausen, Tinglev.

Clausen, H olger Vilhelm, købm and; f. 21/11 
1919 i G jerrild , R anders amt, søn af tøm rerm e
ste r Poul C hristian Clausen; g. 19/11 1949 m. 
Esther Minna C., f. Svenningsen; udi. i Hylke 
B rugsforening 1935-39, komm is i forskellige an
dre b rugsforeninger — h erunder bl. a. genn. 5 
år førstekom m is i Stenvad' B rugsforening — 
1939-49, frek ven te re t Den danske Andelsskole i 
M iddelfart 1942-43, overtaget nuvæ rende fo r
retn ing  — der om fatter kolonial, isenkram  og 
trikotage sam t depot f. Dalsø Flaskegas Com- 
pagni — i L ystrup og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1949.

Adr. Lystrup pr. Vivild.
F irm a: H. Clausen, Købmand, L ystrup pr. 

Vivild.

Clausen, Jens, købm and; f. 1/5 1911 i A sser- 
balleskov, Sønderborg amt, søn af gårdejer P eter 
Clausen; g. 21/11 1937 m. M athilde C., f. Jahnsen ; 
udd. i kolonial h. købm and Stilhoff, Nordborg 
1926-29, kommis h. købm and Fedder M artinsen, 
G råsten 1929, h. købm and J. Petersen, Ragebøl 
1930-33, h. købm and Johan Lyck, Dybbøl 1933- 
34 og h. købm and O. H. Ottosen, B roager 1934- 
37, fo rpagter af købm and Hans Iversen’s fo rre t
ning i Spang 1937-41, overtaget samme — der
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J. Clausen
købm and

O. Clausen
købm and

P. E. Clausen
købm and

T. Clausen
købmand

om fatter b landet landhandel — og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1941; kom m unalrevisor i 
U lkebøl s. 1954.

Adr. Spang pr. Sønderborg.
F irm a: J. Clausen, Spang pr. Sønderborg.

Clausen, Jens, købm and; f. 22/10 1922 i S tev
ning, Sønderborg amt, søn af sadelm agerm ester 
Jørgen  Clausen; g. 4/10 1949 m. M arie C., f. 
K rogh; udd. i kolonialbranchen h. købm and H. 
M. Bork, Stevning 1937-41, kommis h. samme
1941- 42, h. købm and Viggo Petersen, Tandslet
1942- 44 og h. købm and H. Madsen, T andslet 1944 
-46, overtaget sidstnæ vntes forretn ing  — der om
fa tte r  kolonial og isenkram  — og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1946.

Adr. N eder Tandslet pr. Over Tandslet.
F irm a: Jens Clausen, N eder Tandslet pr. Over 

Tandslet.

Clausen, Jørn , købm and; f. 29/1 1931 i Århus, 
søn af købm and J. C. Clausen; g. 21/2 1954 m. 
Lili C., f. N ielsen; udi. i faderens forretn ing  i 
H ovedgård 1948-52, disponent i samme 1952-55, 
overtaget fo rretn ingen — der er grundlagt 1912 
og om fatter kolonial og isenkram  — og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1955.

Adr. Hovedgård.
F irm a: J. Clausen, Hovedgård.

Clausen, L aurits, købm and; f. 13/1 1905 i
Kbhvn., søn af skom ager P e te r Clausen; udi. h. 
købm and Sevel Sørensen, H olbæk 1921-25, kom 
mis h. købm and Vald. Sørensen, Jyderup  1925- 
27, af tjen t væ rneplig t 1927-28, frekven tere t K øb
mandsskolen i K bhvn. 1928-29, kommis i firm ae t 
K. Jørgensen & Co., Kbhvn. 1929-32 og h. køb
m and Jørgen Dehn, Ringsted 1932-36, overtaget 
nuvæ rende forretn ing  i R ingsted og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1936.

Adr. Tinggade 10, Ringsted.
F irm a: Clausen & Jacobsen, Tinggade 10, R ing

sted.

Clausen, Lorenz, købmand'; f. 27/12 1923 i 
Skrydstrup, H aderslev amt, søn af husm and A n

ders Clausen; udi. i Lundtofte B rugsforening, 
g rundlag t nuvæ rende forretn ing  i S jellerup og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1950.

Adr. S jellerup pr. Guderup, Als.
F irm a: L. Clausen, S jellerup pr. G uderup, Als.

Clausen, M arie, købm and; f. i Stubbæk, Åben
rå  amt, da tter af landm and P e te r Aarøe; g. 20/2 
1927 m. købm and Jørgen  Clausen; efter æ gtefæ l
lens død i en ung alder v idereført dennes kolo
nialforretn ing  — der e r grundlag t af købm and 
C arl Clausen 1861 — i Å benrå s. selvstæ ndig 
købmand.

Adr. Nygade 40, Åbenrå.
F irm a: J. C lausen’s Enke, Nygade 40, Å benrå.

Clausen, Otto, købmand; f. 22/4 1902 i Kallø, 
M aribo amt, søn af gårdejer P e te r Clausen; g. 
29/9 1935 m. Asta C., f. Sønderstgaard; udi. h. 
købm and A rildsen, Sakskøbing 1916-20, i perio 
der kommis h. samme 1920-25 sam t h. købm and 
Th. Rasmussen, K raghave, Nykøbing F. 1925-33, 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. fo rretn ing  
— om fattende kolonial og isenkram  sam t v in 
handel — i Glumsø 1933; medl. af best. f. og se
k re tæ r i Glumsø H åndvæ rker- og H andelsfor
ening s. 1947.

Adr. Storegade 13, Glumsø.
F irm a: Otto Clausen, S toregade 13, Glumsø.

Clausen, P. J., grosserer, konsul; f. 26/10 1890 i 
Å rhus, søn af fiskeeksportør P. Clausen; g. 9/6 
1916 m. E rna C., f. Pedersen; udd. v. handel en 
gros i firm ae t Carl B ertelsen & Co., Å rhus 1905 
-09, frekven te re t Den jydske H andelshøjskole i 
Å rhus 1909-10, assistent på H. Steensen’s M arga
rinefabrik , Vejle 1910-12, kasserer i firm aet Carl 
B ertelsen & Co., Å rhus 1912-14 og fo rretn ings
fø rer i firm aet B undgaard Andersen, Vejle 1914 
-20, i kompagni m. g rosserer N ørregaard  grund
lagt firm ae t N ørregaard  & Clausen, Å rhus 1920, 
eneindehaver af samme 1928, om dannet firm ae t t. 
aktieselskab 1947, grundlagt Ø stjydsk K affekom 
pagni 1930 og overtaget firm ae t P. O. Mølgaard, 
H erning — der drives s. selvstæ ndigt ak tiesel
skab — 1945; tidl. medl. af best. f. Foreningen af
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T. Clausen 
depotindehaver

J. J. Clemmesen 
købm and, depotindehaver

T. Clausen
købm and

V. Clausen
købm and

jydske K olonialgrossister, f. Å rhus H andels
standsforening og f. Den jydske H andelshøjskole.

Adr. V inkelvej, Risskov.
Firm a: A/S N ørregaard  & Clausen, Søndre Alle 

33, Århus.

Clausen, Poul Emil, købm and; f. 21/12 1917 i 
O ttestrup, Sorø amt, søn af gårdejer Viggo Clau
sen; g. 11/11 1945 m. N anna C., f. H ansen; udi. i 
Ørslev Sogns Brugsforening 1934-37; kommis i 
forskellige brugsforeninger — bl. a. i Udby, Tuse 
Næs, Ubby, Næsbyskov og Bogø — 1937-45 og 
herunder frekven tere t Den danske Andelsskole i 
M iddelfart 1938-39, etabi. sig s. selvstændig køb
m and m. forretn ing  — om fattende kolonial, deli
katesser, vinhandel, isenkram , køkkenudstyr, 
bræ ndsel og benzin — i K alundborg 1945.

Adr. Slagelsevej 211, Kalundborg.
Firm a: Poul Clausen, Slagelsevej 211, K alund

borg.

Clausen, Svend, købmand; f. 21/4 1915 i Hav- 
drup, Roskilde amt, søn af krom and A lfred 
Clausen; udi. h. købm and A lfred Nielsen, Asnæs
1929-33, kommis h. samme 1933-34, frekven tere t 
H andelshøjskolen »Købmandshvile« i Rungsted 
1934-35, derefer aftjen t væ rneplig t og sen. fre 
kven tere t Bergenholz’ D ekoratørskole i Kbhvn., 
kommis h. købm and Svend H. Rasmussen, Bag
svæ rd  1937 og i firm aet H erm ann L. Melskens, 
H illerød 1937-43, dekoratør 1943-46, kommis i f ir
m aet Freddy Hansen, Roskilde 1946-48, fo rre t
n ingsbestyrer bl. a. i Brønshøj f. købm and Bør
ge Lindum, Å boulevard 34, Kbhvn. N. 1948-51, 
overtaget købm and Rasm ussen’s fo rretn ing  — 
om fattende kolonial og b landet handel — i B ir
kerød og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1951; 
kasserer i B irkerød H andelsforening s. 1953.

Ad'r. Ravnsnæsvej 10, B irkerød.
F irm a: Sv. Clausen, Ravnsnæsvej 10, Birkerød.

Clausen, Thomas, købmand; f. 30/12 1893 i Ny- 
bøl, Sønderborg amt, søn af vejm and Th. Clau
sen; g. 1927 m. Christine K athrine C., f. Had- 
berg; udi. h. købm and J. K. Lund, G råsten 1909- 
13, derefter kommis i G ram  og sen. i Je ls sam t

deltaget i verdenskrig  1 1914-18, etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and m. forretn ing  i K ollund 
1927. afhæ ndet samme og overtaget købm and J. 
J. N issen’s kolonial- og isenkram forretn ing i 
Tinglev 1932; næ stform d. f. H andels- og H ånd
væ rkerforeningen i Tinglev, medl. af Tinglev 
sogneråd 1946-50.

Adr. Tinglev.
F irm a: Th. Clausen, Tinglev.

Clausen, Thomas, købm and; f. 9/12 1909 i D un
kæ r, Svendborg amt, søn af købm and Peder 
C lausen; g. 18/10 1934 m. K ristine C., f. A nder
sen; udd. i kolonial h. købm and Thomas H an
sen, Æ røskøbing 1924-30, komm is h. samme
1930-31, derefter disponent i faderens fo rre t
ning i D unkær, overtaget samme — der om fat
te r  kolonial, isenkram  og bræ ndsel og som har 
v æ re t i slægtens eje i 4 generationer — og etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and 1944, sideløbende 
indehaver af D unkæ r K ro; medl. af best. f. 
Æ røskøbing H andelsforening.

Adr. D unkær.
F irm a: Th. Clausen, D unkær.

Clausen, Thorvald, depotindehaver; f. 5/3 1897 
i Nykøbing F., søn af depotindehaver Niels 
Clausen; g. 3/5 1921 m. Alma C., f. G regersen; 
udd. i kolonial, træ last, korn og foderstoffer h. 
købm and W ilhelm Sidenius, Nykøbing F. 1913- 
16, frekven tere t K øbm andsskolen i Kbhvn. 1916 
-17, lagerfo rvalter h. grosserer H erm ann Raffel, 
K bhvn. 1917-21, m edhjæ lper i faderens virksom 
hed — Tuborgs B ryggerier’s og Kongens B ryg
hus’ depot f. Nykøbing F. og opland — i Nykø
bing F. 1921-43, overtaget samme og etabi. sig s. 
selvstæ ndig depotindehaver 1943.

Adr. Tværgade 16, Nykøbing F.
F irm a: Tuborg’s Depot, Nykøbing F.

Clausen, V erner, disponent; f. 11/9 1921 i O tte
strup , Sorø amt, søn af gårdejer Viggo Clausen; 
udi. i Sdr. B jæ rge B rugsforening 1936-40, kommis 
i forskellige brugsforeninger sam t h. skibsprovi
an teringshandler L. Jensen, Esbjerg 1940-54, dis
ponent i fru  Oscar Jacobsen’s forretn ing — der
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R. W. Crüger
forstander

købm and

A. Dahl
J. V. Dahl

købm and
K. L. Dahl

købm and

om fatter finere kolonial, delikatesser, vinhandel 
og støbegods — i Fakse s. 1954.

Adr. K irketorvet, Fakse.
F irm a: Oscar Jacobsen, K irketorvet, Fakse.

Clausen, Villy, købm and; f. 9/2 1909 i Longel- 
se, Svendborg amt, søn af købm and Carl Anton 
Clausen; g. 21/4 1946 m. G erda C., f. Sørensen; 
udd. i kolonial1 h. faderen  1923-27, kommis h. 
samme 1927-32, i Sengeløse B rugsforening 1932- 
33 og i M einungsgades K oloniallager på N ørrebro 
i Kbhvn. 1933-34, derefter disponent h. faderen, 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. fo rretn ing  
— om fattende kolonial, isenkram , m anufak tur 
og bræ ndsel — i Longelse 1948; medl. af Lon- 
gelse m enighedsråd sam t kirkekassekasserer.

Adr. Longelse St.
F irm a: Longelse & Fuglsbølle K øbm andsfor

retning, Longelse St.

Clemmensen, Peter, købm and; f. 7/2 1902 i 
Løsning, Vejle amt, søn af købm and Søren 
Clemmensen; g. 14/2 1926 m. Cecilie C., f. Sø
rensen;' studie- og arbejdsophold i Canada, der
efter ansat i faderens fo rre tn ing  i Løsning, 
overtaget samme og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1941.

Adr. Løsning.
F irm a: P. Clemmensen, Løsning.

Clemmesen, J. J., købmand, depotindehaver; f. 
30/8 1887 i Vojens, H aderslev amt, søn af byg
m ester A ndreas Clemmesen; udd. i kolonial h. 
købm and H. H übschm ann, Vojens 1902-06, fre 
kven tere t Flensburg H andelsskole 1906-07, der
efter kontorassistent og sen. kontorchef i A/S 
B rdr. Gram, Vojens t. 1914, grundlagt kolonial
fo rretn ing  i St. N ustrup og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1916, afhæ ndet samme 1921 og 
grundlagt nuvæ rende kolonialforretning i Vojens 
1933, sideløbende drevet teknisk  fo rretn ing  m. 
m arkfrø  og b indegarn  i Vojens 1928-30 sam t 
overtaget Tuborg’s Depot i Vojens og etabi. sig 
s. selvstændig depotindehaver 1931, till. afdelings
besty re r i Vojens f. Forsikrings-A ktieselskabet

»Hånd i Hånd«; medl. af Vojens sogneråd 1937- 
46.

Adr. V estergade 19, Vojens.
F irm a: Tuborg’s Depot, Vojens.

Colding, Axel, grosserer, vicekonsul; f. 4/3 
1905 i Esbjerg, søn af g rosserer Jørgen Colding; 
g. 7/4 1931 m. G udrun C., f. B ruhn; bestået real- 
eksm. fra  Kolding højere Almenskole 1920, udd. 
i kolonial en gros i firm ae t O scar Christensen, 
Kolding 1920-23 og herunder bestået handels- 
m edhjæ lpereksm . fra  Kolding Handelssko1 e 
1922, studie- og arbejdsophold i F lensburg 1923- 
24 og i H am burg 1924-27, derefter ansat i f i r 
m aet Jørgen Colding, Esbjerg, ind tråd t s. kom 
pagnon i samme — der om fatter kolonial, mel 
og kaffe en gros sam t h a r  filia ler i Varde og 
Tønder — 1938, spansk vicekonsul s. 1945; tidl. 
genn. en årræ kke medl. af best. f. D ansk P ro 
vins Kolonial G rossist Forening m. fl.

Adr. H avnegade 1, Esbjerg.
F irm a: Jørgen Colding, Esbjerg.

Coops, Eigil, købmand, skibsprovianterings
handler; f. 22/11 1910 i Vejle, søn af købmand, 
sk ibsprovianteringshandler H ans Carl Coops; g. 
9/6 1935 m. Eva C., f. Thomsen; udd. i faderens 
virksom hed i Vejle 1924-28, studie- og arbejds
ophold i Canada 1928-30, derefter ansat h. skibs
provianteringshandler Jacob M øller, Løgstør og 
sen. i faderens virksom hed i Vejle, optaget s. 
kompagnon i firm ae t 1950.

Adr. Holmen 35, Vejle.
F irm a: W. Coops, H avnegade 35, Vejle.

Coops, Hans Carl, købmand, sk ibsproviante
ringshandler; f. 30/11 1883 i Fredericia, søn af 
købm and W ilhelm Coops; g. 15/4 1905 m. A nna 
M arie C., f. Fønns; udd. h. skibsprovianterings
hand ler N. V. Peschard, Vejle 1897-1901, i kom 
pagni m. faderen  grundlagt nuvæ rende v irksom 
hed — der om fatter kolonial og skibsproviante
ring — i Vejle og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1906.

Adr. Havnegade 35, Vejle.
F irm a: W. Coops, H avnegade 35, Vejle.
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S. Dahl-Hansen
købm and

E. Dalager
købm and

H. N. Dalhoff
købm and

H. J. Dalhoff
købm and

Criiger, R obert W ilhelm, fo rstander; f. 28/11 
1899 i Kolding; g. 3/8 1922 m. K aren C., f. Bue- 
m ann; fo rstander f. Kolding Købmandsskole 
(Sydjyllands Handelshøjskole); m edudgiver af 
»Regnebog f. handelsskoler«; formd. f. D an
m arks H andelsskoleforening sam t f. censorud
valget f. handelsm edhjælpereksm . f. Fyn og 
Sydjylland, medl. af handelsskolerådet og af 
handelsskolernes eksamenskommission.

Adr. H aderslevvej 36, Kolding.
Institu tion: K olding Købmandsskole, H aders

levvej 36, Kolding.

Dahl, Axel, købm and; f. 6/1 1903 i Vejgård, 
Ålborg amt, søn af købm and Jakob A lbert 
Dahl; g. 14/1 1940 m. N anna D., f. H ansen; udi. 
i faderens forretn ing  i V ejgård 1917-21 og her
under bestået handelsm edhjæ lpereksm . fra  Ju 
stitsråd  M øller’s Handelsskole i Å lborg 1920, dis
ponent i faderens forretn ing  i V ejgård 1921-46 
og m edindehaver af samme 1946-48, overtaget 
forretn ingen — der om fatter kolonial, delikates
ser og bræ ndsel — og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1948; medl. af agitationsudvalget f. 
Ålborg H andelsforening af 1879 sam t kasserer
f. V ejgård H andels- og H åndvæ rkerforening.

Adr. Hadsundvej 41, V ejgård pr. Ålborg.
Firm a: J. A. Dahl, H adsundvej 41, V ejgård pr. 

Ålborg.

Dahl, Johannes Vrist, købm and; f. 25/4 1918 i 
Sdr. Nissum, Ringkøbing am t, søn af fisker Lau
rids A ndreas Lauridsen D ahl; g. 17/3 1946 m. 
Bodil D., f. S tigaard; udi. dels i Aulum B rugs
forening og dels i Idom B rugsforening 1934-38, 
kommis i sidstnæ vnte 1938-39 og sen. i forskel
lige andre brugsforeninger — bl. a. i Nees 
B rugsforening og i Sdr. Omme B rugsforening — 
t. 1946, frekven te re t Den danske Andelsskole i 
M iddelfart 1943, overtaget nuvæ rende kolonial
forretn ing  i Esbjerg og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1946.

Adr. B irkedals Alle 11, Esbjerg.
F irm a: Johs. V. Dahl, K olonialforretning, B ir

kedals Alle 11, Esbjerg.

Dahl, K. Lothardt, købm and; f. 2/1 1903 i 
K bhvn., søn af købm and L o thard t K. Dahl; g. 
13/5 1928 m. Lykke D., f. K rüger; udi. i fa 
derens forretn ing  V esterbrogade 11 C., Kbhvn. 
V. 1917-21, derefter kom m is i samme, af tjen t 
væ rneplig t og herunder fo rre tte t tjeneste s. ko r
poral 1925-26, etabi. sig s. selvstæ ndig købmand 
1930 og s. sådan drevet fo rretn ing  Holm blads
gade 50, Kbhvn. S. 1930-34 og Brem ensgade 77- 
79, Kbhvn. S. 1934-49, overtaget og v idereført 
faderens fo rre tn ing  Vesterbrogad'e 11 C., Kbhvn. 
V. s. 1949, sideløbende erhvervet grossererbor
gerskab 1940 sam t iøvrig t specialuddannet i 
vine bl. a. genn. årlige stud ierejser t. Sydeuro
pas v incen trer; medl. af best. f. og sek re tæ r i 
U rtekræ m m erforeningen’s Sundby kreds s. 1935, 
m edstifter af og revisor i »I.H.43« s. 1943, medl. 
af best. L K olonialvarehandlerforeningen af 
1868’s låne- og h jæ lpekasse s. 1954, formd. f. 
samme s. 1955, till. medl. af G rosserer-Societe
tet.

Adr. W estend 5, Kbhvn. V.
F irm a: K. L o thard t Dahl, V esterbrogade 11 C., 

Kbhvn. V.

Dahl, Knud, købm and; f. 25/11 1896 i V inderup, 
H aderslev amt, søn af landm and, sen. købmand 
Ebbe Dahl; g. 2/11 1928 m. Helga D., f. Rudbeck; 
udd. i kolonial og blandet handel h. købmand 
Hans Thomsen, H aderslev 1912-15, u. verdens
krig  1 studie- og arbejdsophold v. forskellige 
v irksom heder i D anm ark, m edarbejder i fade
rens forretn ing  i H optrup 1919-24, overtaget 
samme og etabi. sig s. selvstændig købm and 
1924; formd. f. H optrup Forsam lingshus og rev i
sor i H optrup Sygekasse m. fl.

Adr. Hoptrup.
F irm a: K nud Dahl, Hoptrup.

D ahl-H ansen, Svend, købm and; f. 23/7 1906 i 
Skanderup, Ribe amt, søn af købm and K arl P e
te r  H ansen; g. 13/5 1931 m. Dora D.-H., f. H an
sen; udd. i kolonial i faderens forretn ing  i Vam
drup 1920-23, ansat h. købm and M ikkelsen (kolo
n ial og skibsproviantering), Skæ rbæ k pr. Taulov 
1923-24, v. F rederikshavn  Savvæ rk & Tøm m er-
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H. Dallerup H. Dalsgaard H. J. Dalsgaard J. C. Dalsgaard
købm and købm and købm and købm and

handel 1924-26, på Johs. Schou’s Farvefabrik , 
V am drup 1926-29, h. cand. pharm . H offm ann’s 
Eftf. (kolonial og m aterial), H olstebro 1929 og h. 
g rosserer Carl Fåborg (kolonial en gros), H a
derslev 1929-34, overtaget nuvæ rende forretn ing  
i H aderslev og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1934.

Adr. Allegade 4A ., Haderslev.
F irm a: Svend D ahl-H ansen, Allegade 4A ., Ha

derslev.

D ahlgaard, Viktor, forretn ingsfører; f. 24/11 
1899 i Sennels, Thisted amt, søn af husm and 
K resten  D ahlgaard; g. 21/4 1935 m. Ingrid  D., f. 
Jørgensen; udi. h. købm and Aksel Jørgensen, 
F rank fri pr. K narreborg  1942-46, derefter fo r
retn ingsfører i samme fo rretn ing  — der om fat
te r  kolonial, isenkram , m anufak tur og frø.

Adr. F rank fri pr. K narreborg.
F irm a: Jørgensen’s Kolonialhandel, F rank fri 

pr. K narreborg.

D alager, E jner, købm and; f. 18/8 1924 i F jel- 
stervang, Ringkøbing amt, søn af ren tie r P eder 
D alager; g. 13/5 1949 m. Edel K irsten  D., f .Ø ster- 
gaard; udi. h. købm and Laurids Hansen, K ibæ k
1939-42, kommis h. købm and N. C. Lund, H am 
m erum  1942-43, h. købm and Aage M ikkelsen, 
Ikast 1943-44, h. købm and A nker Carstensen, 
G lam sbjerg 1944-45, h. købm and Meyer, Skal
b jerg  1945-46 og h. købm and Poul Jørgensen, 
N yelandsvej 44, Kbhvn. F. 1947-49, af tjen t v æ r
nepligt v. 8. batl.s 2. kompagni 1946-47, overtaget 
nuvæ rende forretn ing  på Frdbg. og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1949.

Adr. P e te r Bangs Vej 112, Kbhvn. F.
F irm a: E jner D alager, P e te r Bangs Vej 112, 

Kbhvn. F.

Dalhoff, H einrich Nygaard, købm and; f. 20/9 
1907 i N ørre Snede, Skanderborg amt, søn af 
købm and H erluf Jensen Dalhoff; g. 1932 m. 
E sther D., f. Jepsen; udi. i faderens kolonial-, 
isenkram - og foderstofforretn ing i N ørre Snede, 
derefter disponent i samme, m edindehaver af 
forretn ingen s. 1937.

Adr. N ørre Snede.
F irm a: H erluf J. Dalhoff & Søn, N ørre Snede.
Dalhoff, H erluf Jensen, købm and; f. 17/7 1881 

i H am m ar, Skanderborg amt, søn af postbud 
H enrik  Jensen; g. 28/9 1906 m. Abelone D., f. 
Nygaard'; udi. h. købm and J. Hauge, Tørring, 
derefter kommis og sen. fo rre tn ingsbesty rer i 
forskellige forretn inger, grundlag t nuvæ rende 
kolonial-, isenkram - og foderstofforretn ing i 
N ørre Snede og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1907; sognerådsform and i N ørre Snede.

Adr. N ørre Snede.
F irm a: H erluf J. Dalhoff & Søn, N ørre Snede.

D allerup, H enry, købm and; f. 6/4 1897 i Mol
lerup, A rhus amt, søn af købm and Søren D alle
rup; g. 1/12 1920 m. Jenny  D., f. Bonderup; udi. 
i faderens forretn ing  i Nøvling pr. G istrup 1911- 
15 og herunder frekven tere t Ju s titsråd  M øller’s 
Handelshøjskole i Ålborg 1914, efter a t have af
tjen t væ rneplig t kommis h. faderen, overtaget 
nuvæ rende kolonialforretning i Ålborg og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1920, erhvervet den 
t. forretn ingen hørende ejendom  1924 sam t ud
videt og m oderniseret forretn ingen 1945.

Adr. Hobrovej 36, Ålborg.
Firm a: H enry Dallerup, Hobrovej 34, Ålborg.

D alsgaard, Hans, købm and; f. 15/11 1921 i F ur 
sogn, Viborg amt, søn af fisker M arinus Dals
gaard; g. 25/10 1947 m. G udrun D., f. Larsen 
Ravn; udi. h. købm and Johs. Dahl, Fur, derefter 
— genn. 4 å r — førstekom m is h. købm and Skov, 
U lbjerg og sen. — genn. 6 å r  — h. købm and F. 
K ristensen, V inderup, overtaget nuvæ rende fo r
retn ing  — der om fatter kolonial og isenkram  — 
i V inderup og etabi. sig s. selvstændig købm and 
1952.

Adr. Søndergade 42, V inderup.
Firm a: Hans D alsgaard, Thorsen’s Eftf., Søn

dergade 42, V inderup.

Dalsgaard, Hans Juul, købm and; f. 10/3 1892 i 
Suldrup, Ålborg amt.

Adr. Børglum  pr. Vrå.
F irm a: Juu l D alsgaard, Børglum  pr. Vrå.
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E. J. Dam C. Damgaard
købm and købm and

E. Damgaard W. R. Damgaard
købm and købm and

D alsgaard, Jens C hristian, købm and; f. 26/1 
1920 i F årbæ k, Ringkøbing amt, søn af a lders
ren tenyder Viggo A m brosius D alsgaard; g. 4/5 
1949 m. E rna D., f. C hristensen; udi. i F årbæ k 
B rugsforening pr. K arup 1939-42, kommis i sam 
me 1942-43 og i forskellige andre brugsforenin
ger — h erunder bl. a. førstekom m is i Mogen
strup  B rugsforening pr. Rønbjerg — 1943-51, 
overtaget nuvæ rende forretn ing  — der om fatter 
kolonial, vine og konserves — i R anders og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1951.

Adr. Fabersvej 54, Randers.
F irm a: Jens D alsgaard, Fabersvej 54, Randers.

Dalsgaard, Jens Tang, grosserer; f. 25/8 1891 i 
H arre, Viborg amt.

Adr. Nr. Søvej, Viborg.
Firm a: J. Tang Dalsgaard, Kolonial, K affe & 

Mel en gros, Viborg.

Dam, E jnar Johannes, købm and; f. 5/3 1919 i 
Ø sterm arie, Bornholm , søn af pakhusbestyrer 
Johannes Dam; g. 18/10 1942 m. E lla D., f. Ol
sen; udi. h. købm and Im m anuel Samuelsen, 
K lem m ensker 1933-37, kommis h. købm and Bech, 
Allinge 1937-38 og h. købm and Funk, H um ledal 
1938-39, af tjen t væ rneplig t 1939-41, lagerforval
te r  h. grosserer Kofoed, Neksø 1941-45, etabi. sig 
s. selvstændig købm and m. fo rretn ing  — om fat
tende kolonial, delikatesser og vinhandel sam t 
isenkram  og fiskeria rtik le r — i Snogebæk pr. 
Neksø 1945; medl. af best. f. Neksø T uris tfo r
ening og kasserer f. Snogebæk V andvæ rk sam t 
brandfoged i Snogebæk.

Adr. Snogebæk pr. Neksø.
F irm a: Snogebæk K øbm andsforretning v. E j

n a r Dam, Snogebæk pr. Neksø.

D am gaard, Aksel, købm and; f. 6/12 1912 i Løk
ken, H jørring  amt, søn af fisker Johan  Dam
gaard; g. 1943 m. G udrun D., f. D am sgaard; udi. 
i Løkken B rugsforening 1927-31, kommis i sam 
me 1931-33, af tjen t væ rneplig t v. L ivgarden 1933- 
34, kommis i Skallerup B rugsforening 1934-43 og 
disponent v. Løkken Fiskeauktion 1943-45, over
taget nuvæ rende kolonialforretning i Løkken og

etabi. sig s. selvstændig købm and 1945; medl. af 
best. f. Løkken H andelsstandsforening s. 1954.

Adr. N ørregade 9, Løkken.
F irm a: Aksel D am gaard, N ørregade 9, Løkken.

D am gaard, A nders B irk, købm and; f. 29/4 1924 
i G lam sbjerg, Odense amt, søn af købm and Otto 
D am gaard; g. 21/7 1946 m. L aura D., f. Nielsen; 
udi. i Ringe B rugsforening 1939-44 og herunder 
bestået handelsskoleeksm . fra  Ringe Handelssko
le sam t sen. frekven te re t H andelshøjskolen i 
Svendborg, derefter kommis i forskellige for
re tn inger bl. i Grindløse B rugsforening, etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and m. forretn ing  — om
fattende a lt indenfor kolonial — i G lam sbjerg 
1948.

Adr. Søndergade 46, G lam sbjerg.
F irm a: A. Dam gaard, Købmand, Søndergade 

46, G lam sbjerg.

D am gaard, C hristian, købm and; f. 1/8 1913 i 
Ø strup, Vejle amt, søn af gårdejer Christen 
D am gaard; g. 22/4 1943 m. Rigm or D., f. Madsen; 
udi. i Gammelby B rugsforening 1928-32, kommis 
i H undslund B rugsforening 1932-34, i S kander
borg B rugsforening 1934-36, i Å rhus B rugsfor
ening 1936-38 og i H yllested B rugsforening 1938- 
40 sam t h. købm and H enry Nielsen, Slagelse
1940-42, frekven te re t Den danske Andelsskole i 
M iddelfart 1934, etabi. sig s. selvstændig køb
m and m. fo rretn ing  — om fattende kolonial, deli
katesser og vinhandel sam t karto fle r en gros og 
en detail — i Slagelse 1942.

Adr. Sorøvej 13, Slagelse.
Firm a: Chr. D am gaard, Sorøvej 13, Slagelse.

Dam gaard, E., købm and; f. 9/6 1919 i Kbhvn., 
søn af købm and E. D am gaard; g. 21/10 1943 m. 
B irgit D., f. Ponsaing; bestået realeksm . fra  Set. 
Jørgens G ym nasium  1936, udi. i faderens fo rre t
ning Frdbg. Alle 62, Kbhvn. V. 1936-39 og side
løbende bestået handelsskoleeksm . fra  Køb
mandsskolen 1940, kommis i samme forretn ing 
1939-40 og besty rer af fo rretn ingen  1940-44, over
taget fo rretn ingen — der er g rundlagt 1892 og 
overtaget af faderen  1924 — og etabi. sig s. selv-
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E. K. Damholt
kom m unelæ rer

A. E. Dannemand
købm and

E. Davidsen
grosserer

E. Davidsen
købm and

stændig købm and 1944; medl. af best. f. Frdbg. 
K øbm andsforening s. 1950, sek re tæ r i samme s. 
1951 og kasserer i foreningen s. 1952, till. medl. 
af rep ræ sentan tskabet f. C entral-O rganisationen 
af K øbm andsforeninger f. Kbhvn. og Omegn og
f. Danske K øbm ænds H andels-A ktieselskab 
(»Dankas«) s. 1951.

Adr. Kochsvej 11, Kbhvn. V.
F irm a: E. Dam gaard, Frdbg. Alle 62, Kbhvn. V.

Dam gaard, E jler, købm and; f. 13/4 1891 i Ry- 
de, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Niels Dam
gaard; g. 26/8 1919 m. Kis D., f. Røddik-Rasm us- 
sen; udd. i kolonial i H olstebro 1907-10, derefter 
kommis i Kolding og sen. i Slagelse, etabi. sig 
s. selvstændig købm and m. fo rretn ing T orve
stræ de, N æstved 1916, fly tte t fo rretn ingen — der 
om fatter finere kolonial, delikatesser og v in 
handel sam t tobak og parfum eri — t. nuvæ rende 
m oderne lokaler A xeltorv 11, N æstved 1945; 
medl. af best. f. N æstved H andelsforening s. 
1952.

Adr. A xeltorv 11, Næstved.
F irm a: E jler Dam gaard, A xeltorv 11, Næstved.

Dam gaard, W illiam R ichardt, købm and; f. 12/9 
1913 i K jellerup, Viborg amt, søn af m urerm ester 
Carl D am gaard; udi. dels h. købm and Alf r. B ent
zen, Rødkærsbro 1928-30 og dels h. købm and Kaae, 
Silkeborg 1930-32, derefter kommis i forskellige 
fo rre tn inger i provinsen og sen. besty rer af køb
m and Wald. Jensen’s forretn ing  i H ellerup 1945- 
53, overtaget samme — der er grundlagt ca. 1900 
og e r en udpræ get købm andsvirksom hed om fat
tende finere kolonial sam t vine og tobakker — 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1953.

Adr. Emmasvej 22, Gentofte.
F irm a: Wald. Jensen’s Eftf. v. W. Damgaard, 

S trandvejen  98, H ellerup.

D am gaard-Nielsen, K arl K ristian, købm and; f. 
4/2 1900 i Fredericia, søn af trafik inspektør J a 
cob M arius N ielsen; udi. h. købm and Chr. H an
sen, H ejis 1916-20, frekven te re t Købm andssko
len i Kbhvn. 1920-21, kontorassistent i forskel
lige v irksom heder 1921-33, overtaget købm and

Poul M ortensen’s kolonialforretning i B allerup 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1933; rev i
sor i K øbm andsforeningen f. F rederikssunds og 
Slangerupbanens O pland sam t i H andelsforenin
gen f. B allerup og Omegn.

Adr. Stationsvej 35, Ballerup.
F irm a: K. K. D am gaard-Nielsen, Stationsvej 

35, B allerup.

D am gaard-Sørensen, Hans, købm and; f. 21/8 
1905 i R årup sogn, Vejle amt, søn af ho telejer P. 
Sørensen; g. 28/10 1930 m. Poula S., f. Svendsen; 
udi. h. købm and L. C. Hopft, Horsens 1919-23, 
derefter kommis h. købm ændene Carl Andersen, 
Horsens, A ndreas Skaarup, Å rhus og Anton Reh- 
kopff, Esbjerg sam t førstekom m is i A/S M ichael 
Hansen, Horsens 1929-30, g rundlagt forretn ing  i 
Odder og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1930, 
afstået samme og overtaget nuvæ rende fo rre t
ning i Horsens 1935; medl. af rep ræ sentan tskabet
f. A/S »Dankas«, Århus.

Adr. A maliegade 14, Horsens.
F irm a: D am gaard-Sørensen, Amaliegade 14, 

Horsens.

Damholt, Edvard K ristian, kom m unelæ rer, 
handelsskoleforstander; f. 24/10 1920 i Sunds, 
R ingkøbing amt, søn af gårdejer K ristian  Dam
holt; g. 30/6 1946 m. Anne M argrethe D., f. Ro
senborg; udd. og v irk e t v. landvæsen, bestået 
læ rereksm . fra  Nr. Nissum Sem inarium  1943, 
derefter læ re r v. Rønde Højskole og sen. v. 
M arstrup Skole i H aderslev amt, kom m unelæ rer 
v. Rødding B orger- og Realskole s. 1949, fo r
stander f. Rødding Handelsskole og tekniske 
Skole s. 1953, gennem gået årskursus i engelsk 
sam t kursus i bogføring og kon to rarbejder og 
iøvrig t frekven tere t N ordisk L æ rerkursus i 
Askov, foretaget stud iere jser t. Sverige, Eng
land og U.S.A.

Adr. Søndervang 24, Rødding.
Institu tion: Rødding H andelsskole, Rødding.

D am kjer, Søren, grosserer; f. 27/3 1888 i H ej
strup, H aderslev amt.

Adr. G åskærgade 60, Haderslev.
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Firm a: Søren D am kjer, G åskærgade 60, Ha
derslev.

D anielsen, H ans Fr. C hristian, købm and; f. 
22/3 1920 i Sønderborg, søn af købm and C hristian 
Danielsen; g. 2/6 1945 m. A nna D., f. Lorentzen; 
udd. i kolonial h. købm and M. Leonhard, H ader
slev 1936-40, kommis h. samme 1940-42, disponent 
i faderens kolonial- og delikatesseforretn ing i 
Sønderborg 1944-53, i kom pagni m. m oderen fru  
N. D anielsen overtaget samme — efter faderens 
død — og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1953.

Adr. Løkken 16, Sønderborg.
F irm a: Chr. D anielsen, Perlegade 59, Sønder

borg.

D anielsen, Otto Johannes, købm and; f. 27/3 
1907 i Kbhvn., søn af fotograf Jens Nicolaj Da
nielsen; g. 22/11 1931 m. Agnes D., f. Eriksen; 
bestået realeksm . fra  0 . Farim agsgades Skole i 
Kbhvn. 1924, udi. h. købm and A. M oesgaard, St. 
Kongensgade 73, Kbhvn. K. 1924-27, kommis h. 
samme og sen. h. købm and Alfr. Ibfelt, Dr. 
Tværgade 40, Kbhvn. K. 1927-30, etabi. sig s. 
selvstændig købm and m. forretn ing  Å benrå 14, 
Kbhvn. K. 1930, afhæ ndet samme og overtaget 
nuvæ rende forretn ing  Landskronagade 74, 
Kbhvn. 0 . 1935; medl. af repræ sen tan tskabet f. 
C entral-O rganisationen af K øbm andsforeninger
f. Kbhvn. og Omegn s. 1947 og medl. af best. f. 
Kbhvn.s K øbm andsforening s. 1950, medl. af K il- 
devæ ldskirken’s m enighedsråd, fl. a. tillidshverv.

Adr. Landskronagade 74, Kbhvn. 0 .
F irm a: Otto Danielsen, Landskronagade 74, 

Kbhvn. 0 .

D annem and, August Erik, købmand; f. 27/5 
1929 i Ebdrup, R anders amt, søn af gårdejer 
K arl M arinus D annem and; g. 5/12 1953 m. Oda 
D., f. Sørensen; udi. h. købm and E. K. Møller, 
G renå 1946-49, førstekom m is h. købm and Johs. 
Petersen, Fredensborg 1949-51 og lagerekspedient 
i Vejlby B rugsforening, Risskov 1951-55, overta
get nuvæ rende forretn ing  — der om fatter kolo
n ial og isenkram  — i K olind og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1955.

Adr. Kolind.
Firm a: K olind Købmandshandel, Kolind.

D augaard, Johan Hansen, købm and; f. 23/1 1910 
i Jordrup , Ribe amt, søn af slagterm ester Sofus 
D augaard; g. 31/5 1936 m. E ster D., f. Knudsen; 
udi. i Egtved B rugsforening 1924-28, derefter 
kommis i forskellige brugsforeninger bl. a. i Jo r
drup og Nr. Broby sam t frekven tere t Sydjyl- 
lands Handelshøjskole i K olding 1929-30, etabi. 
sig. s. selvstændig købm and m. forretn ing  — om
fattende kolonial, delikatesser, vinhandel og køk
kenudstyr — i Næsby 1935.

Adr. Højlykke Alle 1, Næsby, Fyn.
Firm a: Johan  D augaard, Høj lykke Alle 1, Næs

by, Fyn.

D augaard, Villy R., købm and; f. 20/6 1924 i 
H aslund-Ølst, R anders amt, søn af gårdejer So

fus D augaard; g. 11/10 1951 m. Anna M argrethe 
D., f. Thygesen; udi. i R am ten Brugsforening
1941-44, derefter kommis i Å rslev Brugsforening 
pr. R anders og sen. i forskellige andre fo rre tn in 
ger, overtaget købm and Jul. N ielsen's fo rretn ing 
i Skejby pr. Å rhus og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1953.

Adr. Skejby pr. Århus.
Firm a: Villy R. D augaard, Skejby pr. Århus.

Davidsen, A nker, købm and; f. 4/2 1922 i Vejen, 
Ribe amt, søn af arbejdsm and1 P eder Davidsen;
g. 16/10 1946 m. Anna D., f. Jørgensen; udi. h. 
købm and Ju u l Rasmussen, Vejen, grundlag t nu
væ rende kolonial- og delikatesseforretning i 
Silkeborg og etabi. sig s. selvstændig købm and 
1950; medl. af best. f. K olonialhandlerforeningen
f. Silkeborg og Omegn.

Adr. Nylandsvej 7, Silkeborg.
F irm a: A nker’s Kolonial v. A nker Davidsen, 

Østergade 26, Silkeborg.

Davidsen, E jnar, grosserer; f. 12/2 1909 i Ål
borg, søn af g rosserer M artin  Davidsen; g. 28/3 
1934 m. E rna D., f. Sørensen; bestået realeksm . 
fra  Ålborg K atedralskole 1925, frekven tere t 
Niels B rock’s H andelsskole i Kbhvn. 1925-27 og 
P ittm ann’s College i London 1928, ansat i nuvæ 
rende virksom hed i Å lborg 1930, m edindehaver 
af samme — der om fatter isenkram , glas og 
porcelæ n en gros sam t im - og eksport — 1938, 
eneindehaver s. 1950; næ stform d. i Ålborg H an
delsstandsforening.

Adr. Rafns Allé 10, H asseris pr. Ålborg.
F irm a: M artin  Davidsen, Isenkram  en gros, 

Ålborg.

Davidsen, Ernst, købmand, sognerådsform and; 
f. 22/8 1910 i Fuglebjerg, Sorø amt, søn af køb
m and Hans Davidsen; g. 4/11 1934 m. Edith D., 
f. Søndergaard; bestået præ lim inæ reksm . 1927, 
udd. i kolonial, korn og foderstoffer dels i fade
rens forretn ing i Fuglebjerg og dels h. købmand 
Støvring, M iddelfart 1929-30, frekven tere t H an
delshøjskolen »Købmandshvile« i Rungsted 1931- 
32, disponent i faderens forretn ing  i Fuglebjerg 
1932-39, overtaget samme — der om fatter kolo
nial, delikatesser, vinhandel, korn og foderstof
fer, bræ ndsel og støbegods — og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1939; sognerådsform d. i 
Fuglebjerg komm une s. 1950 og medl. af tilsyns
rådet f. H olsteinsborg Sparekasse s. 1947.

Adr. Fuglebjerg.
F irm a: E rnst Davidsen, Fuglebjerg.

Davidsen, H. P., købm and; f. 13/6 1899 i V ar- 
næs, Å benrå amt, søn af handelsm and H. P. 
Davidsen; g. 10/10 1928 m. Agnes C harlotte D., 
f. L jungkvist; udi. h. købm and A ugust Adolph- 
sen, Sønderborg 1914-18, frekven te re t Den jyd- 
ske Handelshøjskole i Å rhus 1919, kommis h. 
købm and Stig A ndersen, N im tofte 1919-21, dro- 
gist h. drogist Møller, G råsten 1921-23, kommis
h. købm and Hemmingsen, Holte 1923-25 og h. 
købm and Carl Andersen, Kgs. Lyngby 1925-26,
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H. P. Davidsen L. Degn-Christensen
købm and købm and

K. Deleuran A. E. Deljs
købm and depotindehaver

stud ie- og arbejdsophold i U.S.A. 1926-33, etabi. 
sig s. selvstændig købm and m. forretn ing  Tå- 
singegade 30, Kbhvn. 0 . 1933, afhæ ndet samme 
og overtaget nuvæ rende forretn ing  S jæ lør Bou
levard  42, Kbhvn. SV. 1946; suppleant t. rep ræ 
sen tantskabet f. Foreningen af faglæ rte K øb
m æ nd i D anm ark, medl. af best. f. H andels
foreningen »Sydhavnen« s. 1948, redak tø r af 
»Frederiksholm s Avis« 1950-54 og medl. af S jæ lør 
sogns m enighedsråd s. 1953.

Adr. S jæ lør B oulevard 42, Kbhvn. SV.
F irm a: H. P. Davidsen, S jæ lør B oulevard 42, 

Kbhvn. SV.

Davidsen, O rla Carl Eugene, d irektør; f. 27/1 
1891 i Kbhvn., søn af grosserer W aldem ar D avid
sen; g. 9/7 1932 m. G rethe D., f. Båckstrøm ; be
ståe t præ lim inæ reksm . fra  Gammelholms L atin - 
og Realskole 1908, ansat i firm ae t Anton P e te r
sen & Henius, Kbhvn. 1908-11, studie- og a r
bejdsophold i Spanien 1911-13, p rokurist i fade
rens firm a Salomon Davidsen, Kbhvn. 1914, m ed
indehaver af samme 1919, eneindehaver 1921-25, 
m edindehaver af firm aet P. Lykkeberg, Kbhvn. 
1925-36, formd. f. Foreningen f. D anm arks Fiske- 
K onservesindustri s. 1936, f. Foreningen af K on
servesfabrikan ter i D anm ark og f. Danske K on
servesfabrikan ters A rbejdsgiverforening s. 1940,
f. Foreningen f. D anm arks Fiskem el- og F iske
olieindustri s. 1941 og f. Sam m enslutningen af 
H ørkram grossister i D anm ark s. 1943; formd. f. 
Foreningen af Im portører og G rossister i K on
servesbranchen 1932-36, medl. af rep ræ sen tan t
skabet f. G rosserer-Societetet 1933-37, medl. af 
F iskerirådet s. 1939, af F iskerim in isteriers eks
port- og arbejdsudvalg s. 1948, af sammes bevil
lingsudvalg s. 1949, af sammes kvalite ts- og be
døm m elsesudvalg s. 1951, af H andelsm in isteriers 
komm ission ang. kvalitetsm æ rkning m. v. s. 1950 
og af Indenrigsm in isteriers kommission vedr. 
oprettelsen af et levnedsm iddelinstitut sam t af 
F iskerim in isteriers kommission vedr. Forsøgs
laboratorie t s. 1954, medl. af forretn ingsudvalget 
f. Landsforeningen f. F iskepropaganda 1948-49 og 
af tilsynsrådet f. Forskningslaboratoriet f. indu-

strie l U dnyttelse af F rug t og G røntsager v. D an
m arks tekniske Højskole s. 1950, fung. konsul f. 
K uba 1925-26 og chef f. Det kgl. danske G esandt- 
skab’s flygtningekontor i H elsingborg 1944-45; 
dekoration: R.

Adr. Ø stbanegade 9, Kbhvn. 0 .

Davidsen, Poul A ndreas, købm and; f. 19/6 1918 
i K alvehave, P ræ stø  amt, søn af gårdejer Hans 
L. Davidsen; g. 29/7 1941 m. Ebba M arie D., f. 
Jørgensen; overgået fra  anden branche, over
taget nuvæ rende forretn ing  i R anders og etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and 1941; medl. af best.
f. R anders & Omegns K øbm andsforening.

Adr. Hobrovej 11, Randers.
F irm a: P. A. Davidsen, K olonial — Vin — 

Delikatesse, R anders.

Degn, Christian, købm and; f. 1/2 1905 i Hovs
lund, Å benrå am t, søn af læ re r M agnus Degn;
g. 21/6 1936 m. C lara D., f. Nissen; udd. i kolo
nialbranchen h. købm and I. A. Schmidt, Å benrå 
1920-24, kommis h. samme 1924-25, kontorist i 
korn- og foderstoffirm aet M øller & Jacobsen, 
Rødekro 1925-28 og kommis h. købm and A nton 
P etersen , Bolderslev 1928-34, fo rpagtet købm and 
K rohn’s kolonial- og delikatesseforretning i Søn
derborg og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1936; formd. f. Sønderborg D etailhandlerforening 
s. 1951.

Adr. Dybbølgade 22, Sønderborg.
F irm a: Chr. Degn, Dybbølgade 22, Sønderborg.

Degn, H einrich, købm and; f. 3/12 1901 i Hovs
lund, Å benrå amt, søn af læ re r Magnus Degn;
g. 14/8 1932 m. C hristine D., f. P etersen; udd. i 
isenkram branchen h. isenkræ m m er N. C. B rin- 
cker, H aderslev 1917-21, kommis h. samme 1921- 
22, frekven tere t Ju s titsråd  M øller’s H andelshøj
skole i Å lborg 1922, kommis h. købm and T ruel- 
sen, Toftlund 1922-23 og h. købm and Kyvsgaard, 
L angholt 1923-28, ansat i forskellige virksom heder 
bl. a. salgschauffør f. A/S A. W. K irkebye, 
Å benrå 1928-32, fo rpagter af købm and Jens P e
te rsen ’s kolonial- og delikatesseforretning i Søn-
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L. Demuth H. Devantier E. V. Dich J. Diemer
købm and købm and købm and købm and

derborg 1932-53, overtaget samme og etabl. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1953.

Adr. Østergade 9, Sønderborg.
F irm a: H einr. Degn, Ø stergade 9, Sønderborg.

Degn, H enning, disponent; f. 21/10 1935 i Søn
derborg, søn af købm and H einrich Degn; udd. i 
herreekvipering  h. købm and Jens K nudsen, Søn
derborg 1950-54 og videreudd. i kolonial i fade
rens fo rretn ing  i Sønderborg 1954-55, disponent 
i sidstnæ vnte fo rretn ing  s. 1955.

Adr. Ø stergade 9, Sønderborg.
F irm a: H einr. Degn, Ø stergade 9, Sønderborg.

D egn-C hristensen, L., købm and; f. 1/3 1919 i V. 
Jølby, Thisted amt, søn af gårdejer Chr. Degn- 
C hristensen; g. 16/7 1944 m. Inger D.-C., f. Ven- 
borg-L auritsen; udi. dels i D urup B rugsforening 
og dels i Gammelby B rugsforening 1936-39, fø r
stekomm is i Viuf B rugsforening 1939-44, overta
get købm and Roger M ortensen’s1 forretn ing F re- 
deriksbjerg  Torv 10, Å rhus og etabl. sig s. selv
stændig købm and 1944, fly tte t fo rretn ingen t. 
Rosenvang, Å rhus 1945, afstået samme 1951 og 
overtaget Ø rting H andelshus 1952; formd. f. V.U. 
f. Å rhus og Omegn 1948-51 sam t foreningens re 
præ sen tan t i det kom m unale ungdom snævn i 
Å rhus og i best. f. Å rhus Venstre V æ lgerfor
ening.

Adr. Ørting.
F irm a: D egn-Christensen, Ørting.

D ein-Jensen, S., købm and; f. 7/3 1920 i Kbhvn., 
søn af to ldkontro llør H. Jensen; g. 1945 m. Inger 
M argrethe D .-J., f. Bøgh N ielsen; udd. i kolonial
h. købm and H. P. Christensen, S tenlille 1936-40, 
ansat i A/S H. Jessen, T åstrup  1940-43 og i A/S 
N ordhavns-V æ rftet, Kbhvn. 1943-45, overtaget 
købm and K. P etersen ’s kolonialforretning i 
Kbhvn. og etabl. sig s. selvstændig købmand 
1945.

Adr. Set. A nnæ Gade 32, Kbhvn. K.
F irm a: S. D ein-Jensen, Bodenhoffs P lads 12, 

K bhvn. S.

D eleuran, Kai, købm and; f. 10/12 1912 i F rede
ricia, søn af skom agerm ester V. D eleuran; g. 
11/5 1938 m. Ella D., f. Rasmussen1; udi. h. køb
m and Vedel Jensen, F redericia 1926-30, kommis
h. samme 1930-32, h. købm and Fritz Duus, F rede
ric ia  1932-34 og h. købm and Carl Holm, F rederi
cia 1934-36, etabl. sig s. selvstæ ndig købm and m. 
fo rre tn ing  — om fattende kolonial og delikatesser 
— i F redericia  1936, ombygget og m oderniseret 
fo rretn ingen 1941; medl. af best. f. H andelsfor
eningen af 1892, F redericia s. 1938.

Adr. Egeskovvej 58, Fredericia.
F irm a: K ai D eleuran, Egeskovvej 58, F rederi

cia.

D eleuran, P eter Johannes, købm and; f. 22/1 
1888 i Fredericia, søn af bryggeriform and Jac 
ques D eleuran; g. 14/3 1920 m. Anna M argrethe 
D., f. P etersen; udd. i firm aet J. D eleuran & Co., 
F redericia 1902-05, kommis i samme 1905-08, i 
firm ae t L. B. Freuchen, Nykøbing F. 1908-13 og i 
firm ae t Søren M ohr’s Eftf., Nykøbing F. 1913-19, 
indehaver af sidstnæ vnte firm a — der om fattede 
chokolade- og sukkervarefabrik  — 1919-37, etabl. 
sig s. selvstændig købm and m. fo rretn ing  T hyre- 
godsvej 13, K bhvn. Vby. 1937; tidl. medl. af best, 
f. Valby Handelsforening.

Adr. Thyregodsvej 13, Kbhvn. Vby.
F irm a: K olonialforretningen »Bogani« v. Peter 

D eleuran, Thyregodsvej 13, Kbhvn. Vby.

Delfs, Axel Emil, depotindehaver; f. 11/4 1919 
i Tarm , R ingkøbing amt, søn af købm and Otto 
P eder Simonsen; g. 17/11 1946 m. Ida M arie D., 
f. Nielsen; udi. dels i faderens forretn ing i Tarm  
og dels h. købm and A rne Buch, T istrup, selv
stændig købm and i E sbjerg 1943-46 og i Varde 
1946-54, overtaget nuvæ rende depot f. A/S Tu- 
borgs B ryggerier og A/S De forenede B ryggerier 
i V arde og etabl. sig s. selvstændig depotinde
haver 1954; medl. af best. f. Varde K olonial
handlerforening 1947-54.

Adr. O rtenvej 12, Varde.
F irm a: Tuborg’s Depot, O rtenvej 12, Varde.

461



Demuth, Laurits, købm and; f. 22/9 1918 i S il
keborg, søn af købm and C hristian Dem uth; g. 
9/8 1942 m. E sther D., f. Tholstrup; udd. i kolo
n ial og isenkram  dels i faderens forretn ing  i 
Silkeborg og dels h. købm and V ictor Møller, 
S ilkeborg 1932-36, derefter v irk e t s. revisor, fre 
kven tere t Den jydske Handelshøjskole i Å rhus 
1938-39, selvstæ ndig købm and i Hinge 1939-47, 
overtaget købm and Svend P etersen ’s kolonial- 
og isenkram forretn ing  og etabl. sig s. selvstæ n
dig købm and i Silkeborg 1947.

Adr. V. Ringvej 26-28, Silkeborg.
F irm a: L aurits Demuth, V. Ringvej 26-28, 

Silkeborg.

D evantier, E jner, købm and; f. 7/2 1920 i F re 
derica, søn af købm and M athias D evantier; g. 
30/7 1944 m. Else D., f. K nudsen; ud'l. h. køb
m and H alfdan B ruun, F redericia  1935-39, m ed
h jæ lper i faderens kolonial- og delikatessefor
retn ing  i F redericia 1940-49, overtaget samme 
og etabl. sig s. selvstæ ndig købm and 1949.

Adr. Prinsensgade 73, Fredericia.
F irm a: E jner D evantier, Prinsensgade 71, 

Fredericia.

D evantier, Hans, købmand; f. 16/12 1918 i Tvis, 
Ringkøbing amt, søn af uddeler Jens D evantier;
g. 8/9 1940 m. Ida D., f. C hristensen; udi. i Hol
sted B rugsforening, overtaget kolonialforretning 
i Esbjerg og etabl. sig s. selvstæ ndig købm and 
1940, afhæ ndet samme og overtaget nuvæ rende 
kolonialforretning i Kolding 1950.

Adr. Tøndervej 118, Kolding.
F irm a: H. D evantier, Tøndervej 118, Kolding.

Dich, E rik Viktor, købm and; f. 26/4 1908 i 
Randers, søn af m alerm ester Conrad Vilhelm 
Dich; g. 3/1 1934 m. Dagny D., f. Hansen; udi.
h. købm and Chr. Thomsen, Vindum pr. Tange 
1923-27, kommis h. samme 1927-29 og førstekom 
mis h. købm and V aldem ar Madsen, Ø rum  Sdl. 
1930-33, selvstæ ndig købm and i Hobro 1933-54, 
g rundlagt nuvæ rende forretn ing  — der om fatter 
ren  kolonial — og etabl. sig s. selvstændig køb
m and i R anders 1954; medl. af best. f. Hobro 
K olonialhandlerforening 1942-54.

Adr. Å rhusvej 24 D., Randers.
F irm a: E rik Dich, Å rhusvej 24 B., Randers.

Dich, O skar E jner, købmand; f. 11/9 1894 i 
G jerlev, R anders amt, søn af købm and F rederik  
Dich; g. 11/9 1921 m. M ette D., f. A ndersen; udi. 
i faderens forretn ing  i G jerlev 1908-12, overtaget 
samme og etabl. sig s. selvstændig købmand 1920, 
afstået forretn ingen og overtaget nuvæ rende fo r
re tn ing  i M alling 1922; tidl. medl. af best, og 
næ stform d. f. Hads H erreds Købmandsforening.

Adr. Vestergade 16, Malling.
F irm a: O skar Dich, Vestergade 16, Malling.

Diedrichsen, Hans, købm and; f. 9/2 1914 i Vol- 
lerup, Å benrå amt, søn af købmand, k roejer 
N ikolaus D iedrichsen; g. 23/3 1941 m. V era D.,

f. Jørgensen; udi. h. isenkræ m m er Johs. P au l
sen, Å benrå, overtaget faderens kolonial-, isen
kram - og m anufak turforretn ing  i V ollerup og 
etabl. sig s. selvstæ ndig købm and 1941.

Adr. V ollerup pr. Bolderslev.
F irm a: Hans D iedrichsen, V ollerup pr. Bol

derslev.

Diemer, Jacob, købm and; f. 8/10 1923 i A ger
skov, Å benrå amt, søn af købm and Jørgen Die
m er; g. 1944 m. Elise D., f. Nielsen; udi. h. køb
m and Heinr. Thomsen, B yllerup-Bov 1938-42, 
derefter kommis h. købm and Hans Jessen, 
Rends, overtaget sammes forretn ing  og etabl. 
sig s. selvstændig købm and 1944.

Adr. Rends pr. Jynd'evad.
F irm a: Jacob Diemer, Rends pr. Jyndevad.

Dige, P eter, købm and; f. 4/11 1898 i Skive, søn 
af købmand, tøm m erhandler, vicekonsul A lbert 
Dige; udd. i kolonial og træ las t h. købm and 
M agnus Christensen, R anders 1915-18, frekven
te re t K øbm andsskolen i Kbhvn. 1918-19, over
taget faderens forretn ing  — der h ar v æ re t i 
slægtens eje s. 1811 — i Skive og etabl. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1929.

Adr. Ø stertorv 7, Skive.
F irm a: P e te r Dige, Ø stertorv 7, Skive.

Dinesen, Niels M artin, købm and; f. 24/4 1903 i 
Vigerslev, K bhvn.s amt, søn af b ryggeriarbejder 
Hans Dinesen; g. 11/9 1928 m. B erglioth D., f. 
W oiremose Nielsen; udi. h. købm and Jens Olsen, 
Valby Langgade 67, Kbhvn. Vby. 1917-21, etabl. 
sig s. selvstændig købm and m. forretn ing — om
fattende kolonial og b landet handel sam t isen
k ram  m. v. — i Egby pr. G lostrup 1926; formd. 
f. G lostrup og Omegns H andelsforening, medl. af 
best. f. G lostrup B orgerforening og af rep ræ sen
tan tskabet f. A/S Den danske L andm andsbank’s 
G lostrup afd., kasserer f. Egby V andværk.

Adr. Egby pr. G lostrup.
Firm a: Egby K øbm andshandel, Egby pr. Glo

strup.

von Dippe, Carl C. M., d irektør, fabrikan t; f. 
20/3 1889 i Quedlinburg, Tyskland, søn af kom - 
m ercienrat, godsejer, m edindehaver af Gebr. 
Dippe, Q uedlinburg Carl von Dippe; g. 21/8 1937 
m. E rna M aria von Dippe, f. Sorgenfri O ttosen; 
udd. i gartneri og landbrug og sen. i den kem isk
tekniske branche, studieophold i Kanada, U.S.A. 
og M iddelhavsom rådet 1913-14, efter genforenin
gen bosat i H aderslev, e rhvervet gårdene 
»Stormsgård« og »Tågholm« v. H jordkæ r (225 
ha) — men sen. afhæ ndet samme, studierejse t. 
Østen og N ord-A m erika 1927-28, overtaget Ild- 
tæ nderfabriken  »Aga« A/S, H aderslev og ud
næ vnt t. adm. d irek tør f. samme 1928, sen. op
taget fabrikation  af skocreme, bonevoks og pud
sem idler sam t påbegyndt frem stillingen af den 
kendte »Aga-Sennep« 1931, sideløbende opført 
eddikebryggeri — b ræ nd t 1942, men genopført s. 
e t af landets m est m oderne eddikebryggerier og
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C. C. M. von Dippe 
direktør, fabrikan t

A. Ditlevsen
købm and

L. Ditlevsen
købm and

påny taget i brug 1947 — og påbegyndt fab rika
tionen af den idag landskendte »Johannisberg 
Lager-Eddike« 1934; medl. af best. f. Foreningen 
af Sennepsfabrikanter i D anm ark sam t bl. a. 
medl. af Industrirådet.

Adr. Jens Johannsens Vej 3, Haderslev.
Firm a: A/S »Aga«, kem isk-teknisk Fabrik, Ha

derslev.

Dirach, K nud Ludvig, grosserer; f. 24/8 1901 
i Kbhvn., søn af gas- og vandm ester L. R. Di
rach; g. m. T hyra D., f. Nielsen (død 1937), g. 
1949 m. H anne D., f. H ansen; bestået realeksm . 
fra  0 . Borgerdydskole i K bhvn. 1918, udd. i han 
del i A/S O tto Mønsted, Kbhvn. 1919-26 og an
sat i firm aet Otto C hristensen (krydderier im
p o rt og en gros), F rihavnen, Kbhvn. 0 . 1926-28, 
g rundlagt nuvæ rende en gros virksom hed — der 
om fatter im port af k rydderier m. sildekrydde
r ie r  s. speciale — i F rihavnen, Kbhvn. 0 . og 
etabi. sig s. selvstændig grosserer 1928, udvidet 
virksom heden m. indenbys lager og fab riksv irk 
somhed Østbanegade 137, Kbhvn. 0 . 1935; medl. 
af G rosserer-Societetet m. v., m edstifter af Lyng
by Badm intonclub og formd. f. samme 1938-44.

Adr. Sønderbakken 47, Gentofte.
F irm a: K. Dirach, Løfasvej, F rihavnen, 

Kbhvn. 0 .

D irks, Johannes, grosserer; f. 28/3 1913 i Ha
derslev, søn af læ re r J. C. D irks; g. 13/3 1943 m. 
E lisabeth D., f. G eert; bestået realeksm . 1930, 
udd. i kolonial en gros i firm ae t Asmus Hansen, 
H aderslev 1930-34, bogholder i samme 1934-36, 
frekven tere t Den jydske Handelshøjskole i Å r
hus 1936-37, derefter volontør i H am burg og sen. 
ansat i firm aet R. B aungaard & Co., Kbhvn. 1938- 
42, bogholder i A/S Thomas B. Thrige, Odense
1942-44 sam t ansat i firm aet Sm ith & Co., Odense 
1944-49, overtaget firm aet Asmus Hansen, Ha
derslev — der blev grundlagt i F lensburg 1887 
og sen. overtaget af en af m edindehaverne gros
serer P e te r Sørensen, der efter genforeningen 
oprettede og for egen regning overtog en filial 
af firm aet i H aderslev om fattende kolonial og 
ko rtevarer — og etabi. sig s. selvstændig grosse

re r  1949, iøvrig t bestået diplomprøve i regn
skabsvæsen fra  H andelshøjskolen i Kbhvn.

Adr. Lindevej 5, Haderslev.
F irm a: Asmus Hansen, Sønderbro 13, H aders

lev.

D irksen, Svend, købmand; f. 11/9 1929 i Skrø- 
belev, Svendborg amt, søn af gårdejer C hristian 
D irksen; g. 28/12 1950 m. G udrun D., f. Hansen; 
udi. i Longelse B rugsforening 1943-47, kommis 
i samme 1947-48 og i Døm m estrup Brugsforening 
1948-54 — heru n d er af tjen t væ rnepligt, etabi. sig 
s. selvstændig købm and m. fo rretn ing  — om fat
tende kolonial, isenkram , m anufaktur, bygnings
m ateria ler og bræ ndsel sam t olie og benzin — 
i Åbyskov pr. Skårup 1954.

Adr. Åbyskov pr. Skårup.
Firm a: Åbyskov K øbm andshandel v. Svend 

Dirksen, Åbyskov pr. Skårup.

Dissing, Agnus, købm and; f. 15/6 1909 i Skive, 
søn af gårdejer Seier Dissing; udi. h. købmand 
I. C. Clausen, Hovedgård', selvstæ ndig købm and 
i Horsens og sen. i E lling 1932-44, overtaget nu 
væ rende fo rre tn ing  — der om fatter kolonial, 
korn  og foderstoffer, gødning og bræ ndsel — 
og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and i Hobro 
1944.

Adr. Adelgade 5, Hobro.
Firm a: Agnus Dissing, Hobro.

Ditlevsen, Asger, købm and; f. 24/12 1906 i S la
gelse, søn af skræ dder L ars F rederik  D itlevsen;
g. 22/4 1932 m. G erda D., f. Olsen; bestået rea l
eksm. 1923, udd. i kolonial, korn og foderstoffer
h. købm and Chr. Lundberg, Slagelse 1923-25, d e r
e fter kommis og sen. fo rretn ingsbestyrer bl. a. i 
D ianalund og Korsør, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. forretn ing  — om fattende kolonial, 
køkkenudstyr og bræ ndsel — i S tenlille 1930; 
medl. af Stenlille m enighedsråd sam t medl. af 
best. f. Indre Mission i S tenlille og f. Stenlille 
K.F.U.M.

Adr. H ovedgaden 15, Stenlille.
F irm a: A. D itlevsen, Hovedgaden 15, Stenlille.
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C. P. Dixen 
købm and

O. Dolmer 
købm and

E. Dreier
købm and

S. Drud-Jensen
købm and

Ditlevsen, Leo, købm and; f. 11/4 1919 i Fåborg 
v. Varde, Ribe amt, søn af gårde je r D itlev D it
levsen; g. 12/11 1944 m. K aren R. D., f. Pedersen; 
udi. i A gerbæ k B rugsforening 1936-40, komm is i 
samme 1940-43, frekven tere t Den danske A ndels
skole i M iddelfart 1943-44, førstekom m is h. køb
m and E jnar A ndersen, Je rne  1944-45, overtaget 
nuvæ rende forretn ing  — der om fatter kolonial 
og isenkram  — i E sbjerg og etabi. sig s. selv
stæ ndig købm and 1945.

Adr. Frodesgade 1, Esbjerg.
F irm a: Leo Ditlevsen, Frodesgade 1, Esbjerg.

D ixen, Chr. P., købm and; f. 24/3 1917 i Langet- 
ved, H aderslev amt, søn af m øller og købm and 
Laur. D ixen; g. 31/5 1942 m. A nna D., f. H am er; 
udd. i kolonial h. købm and Ferd. Nielsen, Å ben
rå  1933-37, kommis h. samme 1937-38, h. købm and 
Laur. A ndersen, H aderslev 1938-42 og i faderens 
forretn ing  i H okkerup 1942-45, overtaget køb
m and Chr. B lom gren’s fo rretn ing  — om fattende 
b landet landhandel — i E gernsund og etabi. sig 
s. selvstændig købm and 1945; kasserer i H an
delsforeningen f. G råsten og Omegn.

Adr. Egernsund.
F irm a: Chr. P. Dixen, Egernsund.

D jernæ s, Lars, købm and; f. 1/4 1891 i Torup- 
K lim  kommune, Thisted amt, søn af gårdejer Th. 
D jernæ s; g. 27/3 1923 m. Emmy D., f. L aigaard; 
overtaget købm and M ygind's1 fo rre tn ing  i Egedal 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1947.

Adr. Egedal pr. Horsens.
F irm a: Egedal K øbm andshandel, Egedal pr. 

Horsens.

Dolberg, Svend, købm and; f. 20/7 1908 i F rede
ricia, søn af postassistent A lexander Dolberg; 
etabi. sig s. selvstændig købm and m. forretn ing  
— om fattende kolonial, delikatesser, vinhandel, 
isenkram , trikotage og bræ ndsel — i Bromølle 
pr. Jyderup  1950.

Adr. Bromølle pr. Jyderup.
F irm a: Bromølle K øbm andshandel, Bromølle 

pr. Jyderup.

Dolmer, Knud Asbjørn, købm and; f. 19/7 1933 
i R avnstrup pr. H jallerup, H jørring  amt, søn af 
købm and Otto D olmer; g. 6/11 1954 m. Conny 
R uth D., f. Jensen; bestået m ellem skoleeksm. 
fra  D ronninglund M ellem- og Realskole 1948, 
udi. dels h. skibshandler P. Saxberg, Skagen og 
dels i faderens1 fo rre tn ing  i R avnstrup pr. H jal
lerup 1948-52 og h erunder bestået handelsm ed- 
h jæ lpereksm . fra  H jallerup  H andelsskole 1951, 
af tjen t væ rneplig t 1952-54, overtaget nuvæ rende 
fo rre tn ing  — der om fatter kolonial, isenkram  og 
grøntsager — i Å lborg og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1954.

Adr. Koushøjsvej 21, Ålborg.
F irm a: K. A. Dolmer, Købmand, Koushøjsvej 

21, Ålborg.

Dolmer, Otto, købm and; f. 21/9 1906 på Læsø, 
H jørring  amt, søn af skibsbygger Otto Dolmer;
g. 27/11 1932 m. Emm a D., f. Jensen; udi. h. køb
m and H. Nygaard, F rederikshavn  1921-24, kom 
mis h. købm and S. S. Woss, Stenhøj 1924-27 og
h. købm and Schytte, V rå 1927-28, af tjen t væ rn e
pligt 1927, rep ræ sen tan t i A/S C. W. Obel’s 
H jørring  afd. 1928-32, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. fo rretn ing  — om fattende kolonial, 
isenkram , m anufaktur, korn og foderstoffer sam t 
gødning og træ last — i R avnstrup pr. H jallerup 
1932; medl. af dom sm andsretten i re tskreds 70.

Adr. R avnstrup pr. H jallerup.
F irm a: Otto Dolmer, R avnstrup pr. H jallerup.

D reier, Eli, købm and; f. 13/4 1927 i Vindinge, 
Svendborg amt, søn af fiskehandler Johannes 
D reier; udd. i kolonial, isenkram , korn  og foder
stoffer dels h. købm and B lauenfeldt, Vindinge 
og dels h. købm and Carl Jensen, Søllinge 1941- 
45 og herunder bestået handelsskoleeksm . fra  
Ringe Handelsskole 1944, kommis h. faderen  
1945-47, af tjen t væ rnep lig t 1947-48, disponent h. 
købm and Sangill-N ielsen, K lin teb jerg  1948-50, 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. forretn ing  
— om fattende kolonial, delikatesser, vinhandel, 
isenkram  og køkkenudstyr — i Næsby 1950.

Adr. Bogensevej 62, Næsby, Fyn.
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L. C. Duborg 
købm and

O. H. Dræbel
direktør

H. E. Duch
købm and

K. A. Due
købm and

Firm a: Eli D reier, Købmand, Bogensevej 62, 
Næsby, Fyn.

D reier, H enning, købm and; f. 2/9 1910 i Kbhvn., 
søn af gas- og vandm ester P e te r D reier; g. 24/11 
1935 m. Eva D., f. F riis; udd. i isenkram  h. isen
kræ m m er Joh. F rederiksen, Enghavevej 211 og i 
kolonial h. købm and E jnar L. M øller, Enghave
vej 200 — begge Kbhvn. SV., etabi. sig s. selv
stændig købm and m. fo rretn ing  — om fattende 
kolonial, isenkram , glas og porcelæ n — i K erte
m inde 1941.

Adr. Langegade 30, K ertem inde.
F irm a: Henning D reier, Langegade 30, K erte

minde.

Dreiøe, E rik  Junker, købm and; f. 4/5 1910 i 
Odense, søn af købm and Hans Ju n k er D reiøe; g. 
10/10 1945 m. Inger J. D., f. Møller; udd. i kolo
nial dels i faderens forretn ing  i Odense og dels 
i A/S »Set. Knud«, Odense 1924-28, kommis i 
sidstnæ vnte 1928-34, besty rer af faderens fo rre t
ning i Odense 1934-47, overtaget samme — der 
om fatter kolonial, delikatesser og vinhandel — 
og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1947.

Adr. N ørrebro 49, Odense.
F irm a: H. Ju n k e r Dreiøe, N ørrebro 49, Odense.

D reyer, H einrich Børge, købm and; f. 29/9 1904 
i Kbhvn., søn af tobaksspinder Hans C hristian 
F rederik  Ferd inand  D reyer; g. 9/8 1947 m. Clara 
Johanne D., f. K ristensen; udi. h. isenkræ m m er 
Oluf K nudsen, Holstebro, g rundlagt nuvæ rende 
kolonialforretn ing i egen nyopført fo rretn ings
ejendom  i H olstebro og etabl. sig s. selvstændig 
købm and 1932.

Adr. R ingkøbingvej 21, Holstebro.
Firm a: H. D reyer, R ingkøbingvej 21, H olste

bro.

D rud-Jensen, Svend, købm and; f. 26/8 1907 i 
Skydebjerg, Odense amt, søn af gårdejer Ras
m us Jensen D rud1; g. 17/10 1937 m. E lisabeth D.- 
J., f. E riksen; udi. h. købm and H. P. Knudsen, 
Langeskov 1921-25, frek v en te re t Den fynske

Handelsdagskole i Odense 1925-26, kommis h. 
købm and H. P. Knudsen, Langeskov 1926-28, 
ekspedient i F.D.B.s m argarineoplag i Å rup 
1928-30 og kom m is i D alum  B rugsforening 1930- 
33, frekven te re t Den danske Andelsskole i M id
de lfa rt 1933-34, derefter kommis i H errested  
B rugsforening og sen. i H årby B rugsforening 
sam t i Gelsted1 B rugsforening, g rundlagt nuvæ 
rende kolonial- og isenkram forretn ing i egen 
ny erhvervet ejendom  i K olding og etabl. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1937, ombygget og m oder
n isere t fo rretn ingen t. delvis selvbetjening 1952; 
medl. af best. f. K ristelig  H andelsforening’s 
Sydkredfe 1944-51 sam t kredsfø rer f. Kolding 
F.D.F. 1942-44.

Adr. Lykkegårdsvej 17, Kolding.
F irm a: Svend D rud-Jensen, Lykkegårdsvej 17, 

Kolding.

D ræ bel, Otto Holger, d irek tør; f. 3/4 1895 i 
Nibe, søn af brygger L ars A ndersen; g. 27/6 1920 
m. A nna D., f. Høegh; udd. og v irket i b rygger
faget bl. a. i A/S De forenede B ryggerier i 
Kbhvn. og sen. bl. a. brygm ester i Viborg sam t 
d irek tø r i Assens, d irek tør f. A/S Nykøbing F. 
B ryghus — der om fatter produktion af b a je rsk 
øl, »Den blå« Eksportøl, »Dana« H vidtøl og m i
neralvand  sam t m alt — s. 1944; medl. af best. f. 
B ryggeriforeningen og f. A/S Skandinavisk 
B ryggerilaboratorium  sam t medl. af S kandina
visk Komite f. Uddannelse af B rygm estre s. 1950.

Adr. S tubbekøbingvej, Nykøbing F.
F irm a: A/S Nykøbing F. Bryghus, Nykøbing F.

Duborg, Lorenz C hristian, købm and; f. 4/10 
1904 på »Enemark« v. Rødekro, Å benrå amt, søn 
af landm and C hristian N. Duborg; udd. i kolo
nial h. købm and W. P. Schmidt, Å benrå 1920-23, 
kommis h. købm and Johs. C hristiansen, Rødekro 
1923-27 og kontorist h. grosserer C. J. Faaborg, 
Å benrå 1927-39, overtaget købm and Jørgen  F. 
C hristensen’s kolonialforretn ing i Å benrå og 
etabl. sig s. selvstæ ndig købm and 1939.

Adr. K linkbjerg  17, Å benrå.
F irm a: L. C. Duborg, K linkbjerg  17, Å benrå.
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C. Duelund 
købm and

V. Dybdahl 
arkivar, mag. art.

H. Dyreborg 
depotindehaver

L. E. Dueholm
købm and

Duch, Hans Evald, købm and; f. 16/2 1915 i 
Vium, Viborg amt, søn af købm and Carl C hri
stian Duch; g. 11/3 1951 m. Inger D., f. Sørensen; 
udi. dels i faderens fo rretn ing  i Hvam og dels 
h. købm and S. M. Jensen, Thorning 1929-33, 
kommis h. sidstnæ vnte 1933-45, overtaget sam 
mes forretn ing  — om fattende kolonial, isenkram , 
foderstoffer, kunstgødning og benzin — og etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and 1945.

Adr. Thorning pr. K jellerup.
Firm a: Evald Duch, Thorning pr. K jellerup.

Due, K nud A lfred, købm and; f. 29/10 1910 i 
Gudhjem, søn af karetm ager P. A. Due; g. 1935 
m. Else D., f. H ansen; udi. h. købm and E. Son
ne, Å kirkeby 1925-29, dere fte r frekven tere t Røn
ne H andelsdagskole og sen. kom m is bl. a. i G ud
h jem  B rugsforening sam t i Tejn Brugsforening, 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. forretn ing  
i Neksø 1936, genopført og m oderniseret fo rre t
ningen efter bom bardem entet 1945; medl. af 
best. f. Neksø H andelsforening.

Adr. Åsen 25, Neksø.
F irm a: K nud Due, K olonialhandel, Neksø.

Dueholm, Leif E rnst, købm and; f. 22/4 1926 i 
Kbhvn., søn af res tau ra tø r Johannes Dueholm; 
g. 7/5 1949 m. Ellen D., f. Jensen; udi. h. køb
m and H. Jensen, Odense 1941-45 og herunder 
bestået handelsskoleksm. fra  Odense K øbm ands
skole 1944, frekven tere t K øbm andsskolen i 
Kbhvn. 1945-46, kommis h. købm and H. Jensen, 
Odense 1945-46, ansat h. g rosserer P au l W il- 
h jelm  (kolonial en gros), Odense 1946-47 og i f ir 
m aet B rdr. Justesen, Odense 1947-54, overtaget 
nuvæ rende forretn ing  — der om fatter kolonial, 
delikatesser og v inhandel sam t køkkenudstyr — 
i Odense og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1954.

Adr. H jallesevej 116, Odense.
F irm a: Leif E. Dueholm, H jallesevej 116, 

Odense.

Duelund, C hristen, købm and; f. 21/11 1913 i 
Vejerslev, Viborg amt, søn af m øbelfabrikant 
M arius Duelund; g. 26/8 1945 m. K aren D., f.

L arsen; udd. i kolonial h. købm and Thomsen, 
Vindum og sideløbende frekven te re t B jerring 
bro H andelsskole 1929-33, kommis i forskellige 
brugsforeninger — bl. a. i G udbjerg og Sand
ager — 1933-45, etabi. sig s. selvstændig køb
m and m. fo rretn ing  U nsgårdsgade 20, Odense 
1945, afhæ ndet sam me og grundlagt nuvæ rende 
fo rre tn ing  — der om fatter kolonial, delikatesser, 
v inhandel og frug t — M unkebjergvej 89, Odense 
1950.

Adr. M unkebjergvej 89, Odense.
F irm a: C. Duelund, M unkebjergvej 89, Odense.

D ufresne, E rik  S., købm and; f. 21/2 1916 i 
Odense, søn af tøm rerm ester Carl Fr. D ufresne; 
g. 17/12 1939 m. Bodil D., f. Thomsen; udd. i 
kolonial 1931-35, overtaget nuvæ rende forretn ing 
i F redericia  og etabi. sig s. selvstændig købm and 
1939.

Adr. N ym arksvej 28, Fredericia.
F irm a: E rik  S. D ufresne, D anm arksgade 54, 

Fredericia.

Duhn, Holger, købm and; f. på Rømø, Tønder 
am t; g. m. Anna Sofie D., f. Clausen; udd. og 
genn. en årræ kke se jle t s. hovm ester, besty rer 
af faderens fo rretn ing  i Mølleby, Rømø f. mo
deren' 1939-48, overtaget samme — der om fatter 
b landet landhandel — og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1948.

Adr. Mølleby, Rømø.
F irm a: Holger Duhn, Mølleby, Rømø.

Duhn, Willy, købmand; f. 27/7 1932 på Rømø, 
Tønder amt, søn af købm and Holger Duhn; g. 
21/8 1954 m. Luise D., f. Jensen; udi. h. købm and 
P e te r Steffensen, Skæ rbæ k 1947-51, kommis i 
faderens fo rretn ing  i Mølleby, Rømø 1951, h. 
købm and Paul Thomsen, K ruså 1951-52 og h. 
købm and G erlach H aldrup, Å rhus 1952-55, over
taget købm and Nis Sørensen’s forretn ing  — om
fattende b landet landhandel — i Tvism ark, 
Rømø og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1955.

Adr. Tvism ark, Rømø.
Firm a: Willy Duhn, Tvism ark, Rømø.
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Dybdahl, Marius, købm and; f. 15/3 1915 i Sky
um  sogn, Thisted amt, søn af landhiand Chri
stian Bach Dybdahl C hristensen; g. 30/12 1942 
m. Edith D., f. K udsk Jensen; udi. h. købm and 
P. O. Poulsen, Thisted 1930-34, derefter kommis 
i forskellige forre tn inger og sen. — genn. 6 å r  — 
filia lbesty rer f. købm and P. O. Poulsen, Thi
sted, selvstændig købm and i R anders 1943 og i 
A sfæ rg 1943-44 sam t m edindehaver af en gros 
firm ae t Johs. Jepsen’s Eftf., R anders 1945 og 
sen. drevet agen tur- og en gros virksom hed i 
Skive 1946-49, overtaget nuvæ rende forretn ing 
— der om fatter kolonial, delikatesser, vinhandel, 
isenkram  og benzin — i F rederiks og påny etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1949.

Adr. F rederiks St.
F irm a: M arius Dybdahl, F rederiks St.

Dybdahl, Vagn, ark ivar, mag. art.; f. 1/2 1922 
i S truer, søn af lokom otivfører Laurids Dyb
dahl; g. 28/12 1945 m. A nnegrete D., f. Østerborg; 
student (M arselisborg) 1940, mag. art. i h istorie 
(Århus U niversitet) 1945, m edarbejder v. E r
hvervsark ivet 1942, ark ivar v. og leder af sam 
me 1948, a rk ivar v. R igsarkivet m. tjeneste s. 
leder af E rhvervsark ivet 1950, till. undervis
ningsassistent v. Å rhus U niversitet s. 1950; be
skikket censor v. H.D.- og H .A .-prøverne s. 1953 
sam t beskikket eksam inator v. skoleembedseksm. 
s. 1954; fo rfa tte r af »Et dansk H andelshus i 
A ustralien« (1953) og af »Industrihistorisk L itte
ra tu r  1945-54« (1955) sam t af en ræ kke afhand
linger og a rtik le r i dagblade og tidsskrifter, 
m edarbejder v. »Flensborg Bys Historie« (1953- 
55) og v. »Dansk Købmandsstand« (1955), redak
tø r af tidsskrifterne: »E rhvervshistorisk Årbog«, 
»Jydske Samlinger« og »Nyt fra  Historien«, m ed
udgiver af »Fra Jyllandspostens Brevsamling« 
(1950), »Seksten Å rhusrids« (1953) og Rasmus 
Berg: »Minder fra  H åndvæ rk og Industri« (1954); 
medl. af best, og sek re tæ r f. Jydsk Selskab f. 
H istorie, Sprog og L itte ra tu r 1947 sam t sek re tæ r
f. V idenskabernes Selskab’s arkivkom m ission, 
medl. af The Society of A m erican A rchivists 
1951; tildelt J. M. H olst’s M indepris v. Århus 
U niversitet 1943.

Adr. H arald  Jensens Plads 21, Århus.
Institu tion: E rhvervsarkivet, Århus.

D yekjæ r, Jens C hristian, købm and; f. 4/8 1906 
i Ringkøbing, søn af postm ester Enevold Dye
k jæ r; g. 3/11 1940 m. M ary D., f. Jensen; udi. h. 
isenkræ m m er M. C. C hristiansen, Tønder 1922- 
26, derefter kommis h. forskellige købm ænd og 
sen. kontorassistent i firm ae t D yekjæ r & C hri
stensen, Ringkøbing, overtaget købm and Chr. 
F rederiksen’s fo rretn ing i T ruust pr. F årvang og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1940.

Adr. T ruust pr. Fårvang.
F irm a: Jens D yekjæ r, T ruust pr. Fårvang.

Dynesen, Sigurd, købm and; f. 5/1 1901 i Bøl- 
ling, Ringkøbing amt, søn af skom agerm ester 
Niels Dynesen; g. 7/11 1926 m. Erna D., f. Chri

stensen; udi. h. købm and A. Petersen, Skjern, 
grundlagt nuvæ rende forretn ing  i F redericia  og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1925.

A dt. Fæ lledvej 26, Fredericia.
Firm a: S igurd Dynesen, Fælledvej 26, F rede

ricia.

Dyreborg, H arry , depotindehaver; f. 1/4 1908 i 
Kbhvn., søn af skibsbygger Hans D yreborg; g. 
31/8 1935 m. Tove D., f. H ansen; udd. s. kontor
assistent, ansat v. A/S W iibroes B ryggerier’s de
pot f. Kbhvn. 1933, overtaget sammes depot f. 
H olbæk am t og etabi. sig s. selvstændig depot
indehaver 1950.

Adr. Østre H avnevej, Holbæk.
Firm a: Wiib roe’s Depot, Holbæk.

Dyred, P eter, købm and; f. 23/12 1891 i Rynke
by, Odense amt, søn af købm and Hans C hristian 
Pedersen; udd. i A/S Elias B. Muus, K ertem inde 
1907-11, genn. 3 å r ansat v. en gros virksom hed 
i Kbhvn. og genn. 2 å r i A/S Galle & Jessen, 
Kbhvn., derefter kommis og sen. besty rer i fa
derens forretn ing  i Rynkeby, overtaget samme 
— der har væ ret i fam iliens eje i 103 å r  — og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1943; genn. ca. 
20 å r medl. af best. f. K olonialhandlerforeningen
f. K ertem inde og Omegn sam t medl. af Rynkeby 
menighedsråd.

Adr. Rynkeby.
Firm a: P eter Dyred, Rynkeby.

Døssing, C hristian Thomsen K ristiansen, gros
serer; f. 28/12 1907 i Sdr. Lem, Ringkøbing amt, 
søn af købm and Niels Døssing; g. 13/6 1931 m. 
A strid  D., f. Rosenberg; udi. h. købmand Gerh. 
Petersen, B jerringbro  1921-25 og herunder be
stået handelsm edhjælpereksm . fra  B jerringbro  
Handelsskole 1924, kommis h. købm and Chr. 
Skov, U lbjerg pr. Skals 1925-26, frekven tere t 
Den jydske H andelshøjskole i Å rhus 1927, af
tjen t væ rneplig t og sen. fo rre tte t tjeneste s. kor
poral i Viborg 1927-28, kommis h. købm and L ar
sen, E jstrupholm  1929, ansat i A/S Brdr. B raun’s 
T obaksfabriker’s afd. i H erning 1929, fo rre t
ningsfører i sammes afd. i Esbjerg 1937 og side
løbende grundlag t nuvæ rende en gros virksom 
hed — der om fatter pibe- og rygeartik ler — i 
Esbjerg.

Adr. S trandby K irkevej 226, Esbjerg.
Firm a: Chr. Døssing, P ibe- & R ygeartik ler en 

gros, Jyllandsgade 10, Esbjerg.

Ebberup, G unnar E jler, købmand; f. 7/5 1917 i 
Kolding, søn af c igarsorterer Rasmus Rasm us
sen; g. 9/6 1946 m. Inga E., f. Oiling; udd. i isen
k ram  i »Cyclekompagniet« i H aderslev 1931-35, 
tjen er på R estauran t »Harmonien« i H aderslev 
1936-38 og på R estauran t »Palæ« i H aderslev 
1938-49, overtaget nuvæ rende kolonialforretning 
i H aderslev og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1949.

Adr. Lemckesvej 35, Haderslev.
Firm a: G. E. Ebberup, Lemckesvej 35, H aders

lev.
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L. Ehmsen J. S. Ettersen
købm and m argarinefabrikant

P. Dyred J. E. Egholm-Jensen
købm and direktør

Ebbesen, Johannes, købm and; f. 12/7 1915 i 
H jortshøj, R anders amt, søn af g artner Jakob 
Ebbesen; g. 13/7 1941 m. Edith  E., f. Simonsen; 
udd. og v irke t i m ejeribranchen, m. hustruen  — 
der e r  udd. i handel — s. daglig m edarbejder 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. forretn ing
— om fattende kolonial, isenkram  og trikotage — 
i R ostrup pr. A rden 1941.

Adr. Rostrup pr. Arden.
F irm a: Johannes Ebbesen, R ostrup pr. Arden.

Ebert, Ernst, købm and; f. 9/8 1904 i Kbhvn., 
søn af po rtner Carl E bert; udd. h. købm and F re 
derik  B ræ dder sam t h. dennes efterfølger køb
m and Chr. Larsen, H ellerup, derefter kommis og 
sen. førstekom m is h. samme, overtaget fo rre tn in 
gen — der e r g rundlagt 1903 og e r en udpræ get 
købm andsvirksom hed m. kaffe og vin s. speciale
— og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and i H elle
rup  1945; medl. af rep ræ sentan tskabet f. Cen
tral-O rganisationen  af K øbm andsforeninger f. 
Kbhvn. og Omegn.

Adr. S trandvejen  108, H ellerup.
F irm a: E rnst Ebert, S trandvejen  108, H ellerup.

Edslev, Ove, købm and; f. 24/11 1896 i Humble, 
Langeland, søn af sognepræst L. Edslev; g. 12/11 
1930 m. Irm a E., f. C hristensen; udi. dels h. køb
m and Chr. Thomsen, V indum 1911-13 og dels h. 
købm and N. P. C hristensen, Nykøbing M. 1913- 
15, frekven tere t Den jydske H andelshøjskole i 
Å rhus 1918-19, besty rer af N ørrebros M ateria l
handel i Å rhus 1921-25, overtaget samme — en 
udpræ get kolonial- og m ateria lhandel m. kaffe, 
the og v itam iner s. speciale — og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1925; i perioder medl. af 
best. f. Å rhus H andelsstandsforening af 1887.

Adr. N ørregade 2, Århus.
F irm a: N ørrebros M aterialhandel, N ørregade 

2, Århus.

Edvardsen, Poul Anthon, m ejerie jer; f. 30/12 
1910 i Kbhvn., søn af sta tionsforstander L ars 
C hristian Edvardsen; g. 27/3 1938 m. Edith E., f. 
A ndersen; student fra  Rungsted Statsskole 1930, 
udd. s. m ejerist dels på S tarup M ejeri og dels på

H jeding M ejeri sam t på S tatens Forsøgsm ejeri 
v. H illerød og sen. frekven tere t m ejeriskolen på 
D alum  Landbrugsskole, v irke t s. m ejerist 1935- 
38, derefter etabi. sig s. selvstæ ndig m ejerie je r i 
nuvæ rende m ejerivirksom hed H olsteinsgade 28, 
Kbhvn. 0 .; medl. af best. f. Ø sterbro H andels
forening s. 1942, viceform d. i samme s. 1951 og 
formd. f. foreningen s. 1955, till. formd. f. F o r
eningen af organisationsuddannede K øbm ænd s. 
1951, sek re tæ r i Sm ør- og M argarinehandlerfor- 
eningen 1943-49 sam t redak tø r af »Dansk Sm ør- 
og M argarinehandlertidende« 1945-47 og af »Me
jeribladet« 1947-50, fl. a. tillidshverv.

Adr. H olsteinsgade 28, Kbhvn. 0 .
F irm a: H olsteinsgades M ejeri v. P. A. E dvard

sen, H olsteinsgade 28, K bhvn. 0 .

Egeberg, Johannes, købm and; f. 6/2 1899 i 
K orsør, søn af detailhandler Johannes Egeberg; 
udi. h. købm and C. V. Olsen, K orsør 1913-17, 
etabi. sig s. selvstændig købm and m. forretn ing  
— om fattende ren  kolonial — i K orsør 1921; 
genn. 10 å r  p riskontro llør i Korsør.

Adr. Algade 31, Korsør.
F irm a: Johs. Egeberg, Algade 31, Korsør.

Egeberg, K aj, købm and; f. 4/6 1909 i St. Lime, 
Vejle amt, søn af sk ræ dderm ester Chr. Egeberg;
g. 26/11 1933 m. E sther E., f. Beck; udi. h. køb
m and M orten Christensen, F arre , overtaget fo r
retn ing i Rorslev og etabi. sig s. selvstæ ndig 
købm and 1933, afhæ ndet samme og overtaget 
nuvæ rende fo rretn ing  i B røndsted 1939.

Adr. B røndsted pr. P jedsted.
F irm a: Kaj Egeberg, B røndsted pr. Pj edsted.

Egem ann-Jørgensen, Jens, købm and; f. 8/9 1886 
i Esbjerg, søn af arbejdsm and C arl Jørgensen;
g. 14/4 1914 m. M arie E.-J., f. M ortensen; over
taget købm and D eleuran’s fo rretn ing  i N ors
m inde og etabi. sig s. selvstændig købm and 1924; 
medl. af best. f. Hads H erreds K øbm andsfor
ening 1928-36.

Adr. Norsm inde pr. Malling.
F irm a: Norsm inde Handelsplads, Norsm inde 

pr. Malling.
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Egholm -Jensen, Johannes Ewald, d irek tør; f. 
14/7 1904 i Alling, Skanderborg amt, søn af køb
m and I. P. Jensen; g. 5/11 1929 m. E lla E.-J., f. 
Boas; bestået realeksm . fra  Skive Realskole 
1921, udd. i kolonial en gros i A/S M ichael N iel
sen, Skive 1921-25, ansat i A/S Skive K afferisteri 
1925-26, studie- og arbejdsophold i U.S.A. 1926- 
28, ansat i A/S Langelands K orn-, Foderstof- & 
G ødningsforretning, K bhvn. 1928-31, grundlagt 
A/S Vestre K affe-R isteri, Skive og d irek tø r f. 
samme s. 1932, sideløbende stifte r af A/S Vest- 
jydsk  K ulim port, Skive 1943 sam t m edstifter af 
A/S Stendal M oler-Eksport, F u r 1950; formd. f. 
best. f. næ vnte selskaber sam t medl. af best. f. 
A/S Chr. Boas, Stubbekøbing, sek re tæ r i Skive 
H andelsstandsforening 1940-55, medl. af tilsyns
råd e t f. Skive Sparekasse s. 1952 sam t medl. af 
havneudvalget i Skive s. 1948.

Adr. F rederiksdal Allé 10, Skive.
Firm a: V estre K affe-R isteri A/S, Vestergade 

10, Skive.

Ehmsen, Lam bert, købm and; f. 3/3 1922 i
H jerpsted, Tønder amt, søn af landm and Frands 
Ehmsen; udi. h. købm and Frede F rederiksen, 
Ballum  1938-42, kommis h. samme 1942-43, h. 
isenkræ m m er Johs. Jerfsen , Ballum  1943-44, h. 
købm and Th. Thomsen, Dybbøl 1944-46 og h. 
købm and Frede Frederiksen, Ballum  1946-54, 
overtaget købm and A nders Jensen’s kolonial- og 
isenkram forretn ing  i R åhede og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1954.

Adr. Råhede pr. Hviding.
Firm a: L am bert Ehmsen, Råhede pr. Hviding.

Eigaard, Oscar C hristian Ritzau, købm and; f. 
4/2 1898 i S truer, søn af bagerm ester C arl R it
zau E igaard; g. 19/11 1933 m. G erda R. E., f. 
Jacobsen; bestået realeksm . og sen. udi. h. køb
m and I. C. Jensen, S truer, derefter rep ræ sen
tan t og kontorist i forskellige virksom heder, 
overtaget købm and I. C. Jensen’s fo rretn ing  i 
S truer og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1928; genn. en årræ kke medl. af best. f. og formd.
f. K olonialhandlerforeningen f. S truer og Omegn 
sam t f. S tru er H andelsstandsforening, tidl. medl. 
af S tru er byråd, p. t. medl. af best. f. A/S S truer 
Bank sam t medl. af Sø- og H andelsretten  f. 
R ingkøbing Amt.

Adr. Torvegade 48, S truer.
Firm a: O scar Eigaard, Østergade 6, S truer.

Eilersen, E iler P eter M orten, købm and; f. 14/3 
1892, i Bred', Odense amt, søn af bagerm ester 
Thomas E ilersen; g. 13/7 1919 m. E lna Ingeborg 
E., f. H ansen; udd. i handel dels h. købmand 
P. Bertelsen, Nyborg 1906-09 og dels h. købmand 
C hristiansen, Silkeborg M ateria lhandel 1909-10, 
kommis h. sidstnæ vnte 1910-11 og h. købm and 
Brem er, Odense 1911-12, fo rre tte t tjeneste i hæ 
ren  m. afgang s. sergent i generalstaben 1912-22, 
etabi. sig s. selvstændig købm and m. forretn ing 
— om fattende kolonial, delikatesser, vine og

tobakker — i Kbhvn. 1922; tidl. medl. af best. f. 
Sundby Handelsforening.

Adr. Ø resundsvej 22, K bhvn. S.
Firm a: E iler Eilersen, Øresundsvej 22, Kbhvn.

S.

Eilersen, Jacob Scavenius, m argarinefabrikan t; 
f. 10/8 1927 i Haderslev, søn af m argarinefab ri
kan t J. Scavenius E ilersen; udd. i kolonial en 
gros i firm aet Asmus Hansen, H aderslev 1944-48, 
d erefter videreudd. i m ejeri- og m argarinebran
chen bl. a. v. Øsby A ndelsm ejeri, v. Tølløse 
M argarinefabrik  og v. Porsgrund M argarine- 
fab rik  i Norge sam t frekven te re t forskellige k u r
sus på danske laboratorier, besty rer af M argari
nefabriken »Dan« i H aderslev — der er grund
lagt af faderen  1920 og e r fu ld t m oderniseret 
sam t har sin kundekreds i Sønderjylland — f. 
m oderen efter faderens død 1950, m edindehaver 
af samme s. 1951.

Adr. Slotsgade 17, Haderslev.
F irm a: M argarinefabriken »Dan«, Slotsgade 17, 

Haderslev.

Eigaard, Leif Christensen, købm and; f. 7/10 
1926 i Spørring, R anders amt, søn af købm and 
J. C. Eigaard; g. 2/12 1950 m. U lla E., f. A rlund; 
udi. i faderens forretn ing  i Viborg 1941-45 og 
sen. m edbestyrer af samme t. 1946, lagerekspe
dient i firm aet N ørregaard  & Clausen, Å rhus 1946 
-47, af tjen t væ rneplig t 1947-48, ekspedient og 
te lefonrepræ sen tan t i A/S N ørregaard  & Clausen, 
Å rhus 1948-50, derefter kommis i K olonial-Lage- 
re t »Vime«s Å rhus afd. t. 1951, etabi. sig s. selv
stæ ndig købm and m. fo rretn ing  — en udpræ get 
købm andsvirksom hed m. vin og konserves s. 
speciale — i Å rhus 1951.

Adr. Jordbro  vej 5, Århus.
Firm a: Jordbrovejs K oloniallager v. L. C. Ei

gaard, Jordbrovej 7, Århus.

Eliasen, Magnus, købmand, forretn ingsbesty
re r; f. 2/1 1907 i Arninge, M aribo amt, søn af 
tøm rerm ester A nders Eliasen; udd. i kolonial h. 
konsul Jessen, Nakskov 1921-25 og herunder be
ståe t handelsskoleeksm . fra  Nakskov H andels
skole 1924, kommis i forskellige forre tn inger — 
bl. a. h. købm and O. M. Rasmussen, K arrebæ k 
— 1925-52, dere fte r bestyrer af købm and K arl 
H ansen’s fo rretn ing  i H jerteb jerg  pr. Stege — 
der om fatter kolonial, delikatesser, vinhandel, 
isenkram , køkkenudstyr, trikotage, g rovvarer 
sam t bræ ndsel og benzin.

Adr. H jerteb jerg  pr. Stege.
Firm a: K arl Hansen, H jerteb jerg  pr. Stege.

E lkjæ r, Arne, købm and; f. 14/2 1909 i Vivild, 
R anders amt, søn af gårdejer Carl C hristian El
k jæ r; g. 20/5 1934 m. B ertha Johanne E., f. C hri
stiansen; udi. h. købm and A xel Rasmussen, Vi
vild 1924-28 og frekven tere t Den jydske H an
delshøjskole i Å rhus 1928-29, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. fo rretn ing  — om fattende
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L. C. Elgaard
købm and

E. M. Ellesøe
købm and

J. N. Elsig
købm and

A. Eltang
købm and

kolonial og køkkenudstyr sam t sæ rskilt afdeling 
f. serviceudlejning — i G lostrup 1933.

Adr. Lunddalsvej 10, Glostrup.
F irm a: A rne E lkjæ r, H ovedvejen 78, G lostrup.

Ellegaard, Poul Laurits, købm and; f. 24/5 1921 
i Millinge, Svendborg amt, søn af m øller og 
foderstofhandler M arius E llegaard; g. 13/1 1946 
m. Solveig E., f. L indholm  C hristensen; udi. h. 
købm and V alentin Hansen, Fåborg 1936-40, der
efter kommis i forskellige fo rre tn inger bl. a. hos 
købm and Frandsen, Langeskov, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. forretn ing  — om fattende 
alt indenfor kolonial — i G lam sbjerg 1947, ud 
videt og m oderniseret forretn ingen t. delvis selv
betjening 1954.

Adr. Søndergade 21, G lam sbjerg.
F irm a: P. E llegaard, Søndergade 21, G lam s

bjerg.

E llerm ann, A rvid Knud, købm and; f. 26/7 1909 
i Gammel Sogn, R anders amt, søn af skibsfører 
K nud C hristian Nielsen E llerm ann; g. 12/11 1933 
m. G erda E., f. B randi; udi. i G renå Havn B rugs
forening 1924-28, uddeler på A nholt 1933-35 og i 
T irstrup  1935-46, overtaget nuvæ rende kolonial- 
og isenkram forretn ing i Vorup og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1946.

Adr. K ærgade 55, Vorup pr. Randers.
Firm a: A. K. E llerm ann, K ærgade 55, Vorup 

pr. Randers.

Ellesgaard, A nker M artin, købm and; f. 25/12 
1910 i H jørring, søn af b ryggeriarbejder Niels 
E llesgaard; g. 28/12 1937 m. H erdis E llinor E., f. 
C hristiansen; udi. h. købm and N. K. Hansen, 
H jørring  1925-29 og herunder bestået handels- 
skoleeksm. fra  H jørring  Handelsskole 1928, kom 
mis i forskellige brugsforeninger 1929-38, etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and m. forretn ing  — 
om fattende kolonial, delikatesser og vinhandel 
sam t sydfrugt — i F rederikshavn  1938.

Adr. A renfeldtsgade 2, F rederikshavn.
F irm a: A nker M artin  E llesgaard, A renfeld ts

gade 2, F rederikshavn.

Ellesøe, Else M argrethe, købm and; f. 18/8 1912 
i H ellerup, Kbhvn.s amt, da tte r af fo rvalte r Carl 
Ellesøe; udd. i kolonial i m oderen fru  P. Elle- 
søe’s fo rretn ing  i H ellerup 1926-30, kommis i 
samme 1930-41, overtaget forretn ingen  — der er 
g rundlagt 1905 — og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1941.

Adr. H ellerupvej 6, Hellerup.
F irm a: K olonialforretningen »Møllen«, H elle

rupvej 6, Hellerup.

Elling, Anton Conrad, købm and; f. 12/2 1917 i 
Tem sogn, Skanderborg amt, søn af gårdejer 
C hristian Elling; g. 2/8 1944 m. Inger E., f. Val- 
b jørn; grundlagt nuvæ rende forretn ing  i egen 
ejendom  i M arienlyst pr. Silkeborg og etabi. sig 
s. selvstæ ndig købm and 1948; medl. af best. f. 
V irklund B orger- og H åndvæ rkerforening.

Adr. M arienlyst pr. Silkeborg.
F irm a: A. Elling, M arienlyst pr. Silkeborg.

Elling, H enry Joakim  Otto, købm and; f. 28/9 
1904 i Kbhvn.

Adr. K irkepladsen, Rønne.
F irm a: H enry Elling, Søndergade 10, Rønne.

Elmeskov, Svend Georg, købm and; f. 14/9 1910 
i Næstved, søn af funk tionæ r v. D.S.B. Johannes 
Rasmus Elmeskov; g. 26/2 1933 m. Thea E lvira 
E., f. Christensen; udi. h. købm and H. C. F rø- 
lich, P ræ stø  1924-28 — herunder bestået handels- 
skoleeksm. fra  P ræ stø  H andelsskole 1928 — og 
sen. kommis h. samme t. 1929, kommis h. køb
m and A ndersen, Dybbølsgade, Kbhvn. V. 1929- 
30, h. købm and H. T. Jans, D ragør 1830-32 og h. 
købm and Reeh, B allerup 1932-33, overtaget f ir 
m aet B rdr. A ndersen’s forretn ing  — om fattende 
kolonial, frugt, b ræ ndsel og bladhandel — i LI. 
Værløse og etabi. sig s. selvstændig købm and 1945; 
kasserer i H areskov og Værløse H andels- og 
H åndvæ rkerforen ing  1945-52, formd. f. samme 
1952-54.

Adr. LI. Værløse pr. Værløse.
F irm a: Svend G. Elmeskov, LI. Værløse pr. 

Værløse.
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Elmholt, Theodor W ilier, købm and; f. 17/12 
1899 i Vejle, søn af snedkerm ester A. P. Elm holt;
g. 26/11 1933 m. Inge E., f. Thaysen; udi. h. køb
m and C. B. Jørgensen, Vejle 1914-18, overtaget 
købm and D upont’s forretn ing  i Vejle og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1946.

Adr. Vissingsgade 28, Vejle.
F irm a: Th. W. Elmholt, Dæm ningen 10, Vejle.

Elsig, Jørgen Niels, købm and; f. 18/3 1924 i 
H vilsager, R anders amt, søn af g årde je r Ove 
Elsig; g. 11/5 1949 m. Ellen E., f. Pedersen; udi.
h. købmand1 Danielsen, Løgten, overtaget nu
væ rende forretn ing  i Tend'rup og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1949.

Adr. T endrup pr. H ornslet.
F irm a: Jørgen Elsig, K olonial & Isenkram , 

Tendrup pr. Hornslet.

Eltang, Arne, købm and; f. 12/12 1904 på Frdbg., 
søn af laboratorieforstander Rasmus Adolf El
tang; g. 3/12 1949 m. G udrun E., f. S trarup ; be
stået realeksm . 1919, udd. i kolonial-, korn- og 
foderstofbranchen h. købm annd Fr. B ruun, Vor
dingborg 1919-23 og bestået handelsskoleeksm . 
1924, studie- og arbejdsophold i England, Tysk
land og U.S.A. 1924-27, fuldm æ gtig h. varem æ g
ler H erskind, Kbhvn. 1927-29, overtaget og dre
vet sammes forretn ing  s. agenturvirksom hed 
1929-31, overtaget købm and Laurids P etersen ’s 
forretn ing  — om fattende kolonial, isenkram , 
støbegods, korn  og foderstoffer sam t kunstgød
ning og bræ ndsel — i G illeleje og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1931; medl. af best. f. For
eningen af Landkøbm æ nd i F rederiksborg  amt, 
medl. af G illeleje sogneråd 1943-51, medl. af re 
p ræ sentan tskabe t f. A/S N ordsjæ llands Bank 
1936-46, derefter medl. af best. f. samme.

Adr. Hovedgaden 14, G illeleje.
F irm a: A. Eltang, Hovedgaden 14, G illeleje.

Enem ark, V erner, købm and; f. 29/10 1920 i 
Kbhvn., søn af skræ dderm ester H ans C hristian 
Enem ark; g. 1951 m. R agnhild E., f. Dahl; udi.
h. købmand H. H. Rasmussen, C harlottenlund 
1934-38, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. 
fo rretn ing  i Kbhvn. 1946.

Adr. Såbyesvej 5, Kbhvn. 0 .
Firm a: V erner Enem ark, Prinsessegade 6, 

Kbhvn. K.

Enevoldsen, A rnold Rasmus, købm and; f. 26/10 
1908 i Taulov, Vejle amt, søn af vognm and Elias 
Enevoldsen; g. 9/8 1936 m. Oda E., f. Bonde; udi.
h. købm ændene Juu l-Jensen  og Chr. Ludvigsen, 
Taulov 1922-26, derefter kommis i forskellige 
fo rre tn inger sam t bestået handelsskoleeksm . fra 
D jursland H andelsskole i Lyngby, etabi. sig s. 
selvstændig købm and m. forretn ing i Rønde 1936; 
medl. af best. f. D jursland H andelsforening s. 
1942 og formd. f. samme s. 1945, till. medl. af 
best. f. D jursland Oplysningsforening (»Silke- 
borg-Systemet«).

Adr. Rønde.
Firm a: A. Enevoldsen, Rønde.

Enevoldsen, Vagn, forretn ingsbestyrer; f. 7/11 
1930 i Jelling, Vejle amt, søn af konstruktør 
G unnar Enevoldsen; g. 27/12 1952 m. Tove E., f. 
Jensen; udi. i M årslet B rugsforening 1945-49, der
e fte r kommis i Rønde B rugsforening, besty rer af 
m oderen fru  D orthea Enevoldsen’s fo rretn ing  i 
Å rhus s. 1952.

Adr. R ytterknæ gten 15, Århus.
F irm a: D. Enevoldsen, M ajdalen 1, Århus.

Engberg, Poul Moth Thestrup, højskoleforstan
der; f. 26/5 1908 i H jørring, søn af sognepræst 
L ars Johannes Engberg; g. 5/5 1932 m. Bodil E., 
f. Teilm ann; student (Roskilde) 1926, cand. jur. 
1931, sek re tæ r i U ndervisningsm inisteriet s. å., 
politifuldtnæ gtig i R anders 1931-33, sta tsadvokat
fuldm æ gtig i Å lborg 1933-34, læ re r v. Askov H øj
skole 1934-51, fo rstander f. H andelshøjskolen 
»Købmandshvile« i Rungsted1 s. 1951; formd. f. 
D ansk-nordisk Ungdom sforbund1 i Ribe am t 1941 
-45 og f. Foreningen »Norden« i M alt herred  
1945-51 sam t i Hørsholm s. 1951, medl. af best. f. 
N ordisk Sam fund f. K ristendom  og K ultu r s. 
1944, f. Foreningen f. H øjskoler og L andbrugs
skoler s. 1945 og f. Landsforeningen af H øjskole
elever s. 1950, medl. af best. f. Askov Bylaug 
1936-51, medl. af Det nordiske H øjskoleråd s. 
1954 og rek tor f. Den nordiske Folkehøjskole s. 
1955; fo rfa tte r t. »Romantikken og den danske 
Folkehøjskole« (1940), »G rundtvig og V idenska
ben« (1945), »Nordens Højskoler« (1948), »N. F. 
S. G rundtvig — ein nordischer Volkserzieher« 
(S tu ttgart 1950) og »C. P. O. Christiansen« (1952).

Adr. R ungsted Kyst.
Institu tion: H andelshøjskolen »Købmandshvi

le« pr. R ungsted Kyst.

Engeil, Niels, købm and; f. 4/6 1909 i K nudsker, 
Bornholm , søn af g årdejer Georg Engeli; g. 17/5 
1941 m. Inger E., f. H ansen; udd. og v irke t s. 
bygningssnedker, grundlagt og sam men m. en 
kompagnon drevet agenturforretn ing  — bl. a. m. 
bygningsartik ler — i Rønne s. 1940, sideløbende 
overtaget købm and Hans D ahl’s fo rretn ing  — 
om fattende kolonial, porcelæn og isenkram  — i 
Rønne og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1942, 
iøvrigt frekven tere t flere højskoler indenfor 
handel og håndvæ rk  — herunder bl. a. Køb- 
mandsskolen i K bhvn.; næstform d. og sekretæ r 
i Foreningen af bom beram te på Bornholm, fl. a. 
tillidshverv.

Adr. Almegade 26, Rønne.
F irm a: Niels Engeil & Co., Almegade 26, 

Rønne.

Engelstoft-Schm idt, O rla Axel, grosserer, h an 
delsskoleforstander; f. 27/5 1879 i Kbhvn., søn af 
je rn støber L. Th. Schmidt; g. 4/6 1904 m. Marie 
B. E.-S., f. H ansen-H øfgaard; udd. og v irke t v. 
handel en gros, forstander f. Gentofte H andels
skole s. 1920; medl. af G entofte komm unalbest. 
1920-24 sam t medl. af sundhedskom m issionen og 
formd. f. væ rgerådet i G entofte komm une 1922- 
28, medl. af best. f. K ulhandlerforeningen i Nor-

471



P. M. T. Engberg 
høj skoleforstander

N. Engeil M. J. Engholm A. P. Erhardsen
købm and købm and overlæ rer

dre B irk  s. 1920, sek re tæ r i samme s. 1930, till. 
m edstifte r af og kasserer f. C entralledelsen f. 
G entofte Kom m unes H andelsforeninger s. 1920.

Adr. E llinorsvej 45, C harlottenlund.
Institu tion: G entofte Handelsskole, C harlot-

tenlund.

Engelund, F rederik , købm and; f. 26/9 1898 i 
Vejle.

Adr. Sønderbrogade 25, Vejle.
F irm a: Fred. Engelund, Sønderbrogade 25, 

Vejle.

Engholm, Erik, fo rretn ingsfører; f. 2/3 1902 i 
Horsens, søn1 af handelsrejsende H ans Engholm ; 
g. 9/12 1944 m. L illy E., f. Schm idt; bestået rea l- 
eksm. fra  Horsens Statsskole 1918, udi. h. køb
m and Eskild Jensen, Horsens 1918-22 og h e r
under bestået handelsm edhjæ lpereksm . fra  H or
sens Handelsskole 1920, frekven te re t Niels 
Brock’s Handelsskole i Kbhvn. 1922-24 og bestået 
hø jere  handelseksm . fra  sam me 1924, kontorist i 
A/S Langelands K orn-, Foderstof- & Gødnings- 
fo rre tn ing ’s afd. i Danzig 1924-25 og i firm aet 
Im. Løvschall, H orsens 1925-27, rep ræ sen tan t i 
firm ae t A stor B jørn  Riihne & Søn, Horsens 1927 
-29, i Skive K affe R isteri 1929-32 og i A/S H en
kel & Co., Kbhvn. 1932-44, fo rre tn ingsfører i f ir 
m aet E. Nobel’s Esbjerg afd. s. 1944; medl. af 
best. f. E sbjerg H andelsrejsendeforening.

Adr. Havnegade 161, Esbjerg.
F irm a: E. Nobel, C igar- <Sc Tobaksfabrikker, 

E sbjerg  Afdeling, Esbjerg.

Engholm, M artin  Jensen, købm and; f. 20/3 1928 
i Nr. Snede, Skanderborg amt, søn af købmand, 
res tau ra tø r Aage Jensen Engholm; g. 29/5 1954 
m. Tove E., f. H ansen; udi. i firm ae t B rdr. Eng
holm, Nr. Snede 1944-47, frekven tere t Ø stjydsk 
Handelshøjskole i H orsens 1947-48, fo rpagtet f ir 
m aet B rdr. Engholm ’s forretn ing  i Nr. Snede og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1951.

Adr. Nr. Snede.
F irm a: M artin Jensen  Engholm, Nr. Snede.

Engm ark, E jvind, købm and; f. 8/4 1931 i Sahl, 
R ingkøbing amt, søn af postbud A nders Peder 
E ngm ark; g. 9/10 1952 m. K aren M argrethe E., f. 
Laursen; overtaget nuvæ rende forretn ing  — der 
om fatter kolonial, isenkram  og m anufak tu r — i 
Tryggelev og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1952.

Adr. Tryggelev.
F irm a: Ejv. Engm ark, Tryggelev.

Engsig, Olaf, købm and; f. 15/2 1915 i Ølst, R an
ders amt, søn af købm and L auritz Engsig; g. 
15/5 1938 m. Rosa E., f. F rederiksen; udi. dels h. 
købm and P. Larsen, H ald St. 1929-31 og dels h. 
købm and E. Stabel, Ebeltoft 1932-33, kommis h. 
sidstnæ vnte 1933-35, frekven tere t Den jydske 
H andelshøjskole i Å rhus 1935-36, bogholder h. 
m øllerie jer J. Bischoff, Å rhus 1936-38, etabi. sig 
s. selvstæ ndig købm and m. forretn ing  i Viby 
(Jylland) 1938, fly tte t forretn ingen t. nuvæ rende 
m oderne lokaler 1945; kasserer i Kongevejens 
Sam m enslutning, Viby (Jylland).

Adr. Rørdam svej 1, Viby, Jylland.
F irm a: Olaf Engsig, Hj. af Kongevej og R ør

dam svej, Viby, Jy lland.

Engstrøm , Evald Carl, købm and; f. 6/10 1894 i 
Ørum, G innerup sogn, R anders amt, søn af m a
lerm ester M. Engstrøm ; g. 2/7 1920 m. A nna E., 
f. Sørensen; udi. h. købm and Hansen, Skifer, 
g rundlagt forretn ing  i R am ten og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1919, afstået samme og 
overtaget nuvæ rende forretn ing  i Vejlby-Ris- 
skov 1928.

Adr. G renåvej 117, Vejlby-Risskov.
F irm a: E. Engstrøm , G renåvej 117, V ejlby- 

Risskov.

Erbs, Viggo G ustav H arald, købmand; f. 5/5 
1904 i Vejle, søn af skom ager Jens Erbs; g. 16/6 
1940 m. Edel E., f. Sørensen; udi. h. købm and 
Elgø, Vejle 1917-21, overtaget købm and M ikkel- 
sen’s forretn ing  i Vejle og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1928.

Adr. Gormsgade 7, Vejle.
Firm a: Viggo Erbs, Gormsgade 9, Vejle.
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H. Erichsen
købm and

P. H. Erichsen
købm and

A. Eriksen
disponent

H. E. Eriksen
købm and

Erhardsen, A lfred Peter, overlæ rer, handels
skoleforstander; f. 14/11 1897 i H årby, Skander
borg amt, søn af g årdejer Lass C hristian E r
hardsen; g. 16/10 1943 m. Aase E., f. Bach K nud
sen; bestået realeksm . 1914 og læ rereksm . 1918, 
derefter a ftjen t væ rneplig t og sen. ansat v. Åle- 
strup  Realskole, frekven tere t S tatens L æ rerhø j
skole 1924-25, fo rstander f. Å lestrup tekniske Sko
le og H andelsskole s. 1946; medl. af best. f. Åle
strup  H åndvæ rker- og Borgerforening.

Adr. V estergade 28, Å lestrup.
Institu tion: Å lestrup Handelsskole, Å lestrup.

Erichsen, Hans, købm and; f. 17/2 1912 i Snog- 
bæk, Sottrup sogn, Sønderborg amt, søn af køb
m and P e te r Erichsen; g. 7/11 1937 m. A nna M ar
grethe E., f. Langendorff; udd. i tobaksfirm aet 
E rich Jacobsen’s Enke’s Eftf., Sønderborg 1928-
31, ansat i A/S R. F æ rch’s oplag i Tønder 1931 
og h. købm and Thomas Thomsen, Dybbøl 1931-
32, besty rer f. købm and Lorenz Petersen , V ar- 
næs 1932-33 og ansat i Ulkebøl Brugsforening 
1933-37, disponent i faderens forretn ing  i Snog- 
bæ k 1937-55, overtaget samme — der om fatter 
b landet landhandel — og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1955; medl. af best. f. Købm ands
foreningen f. Sønderborg amt.

Adr. Snogbæk pr. V. Sottrup.
F irm a: P e te r Erichsen, Snogbæk pr. V. Sot

trup.

Erichsen, Lorenz, købm and; f. 4/5 1902 i Lø
gum kloster, Tønder amt.

Adr. Løgumkloster.
Firm a: Lorenz Erichsen, Løgumkloster.

Erichsen, P e te r Homann, købmand, grosserer;
f. 14/10 1888 i Kbhvn., søn af skibsm æ gler Niels 
R obert Erichsen; g. 26/2 1913 m. Rigm or C har
lotte Amalie H. E., f. S taal; udd. i kolonial i As
sens M aterialhandel 1902-06, kommis i H ellerup 
1906-19, ansat i indkøbsafdelingen på Hotel 
d’A ngleterre, Kbhvn. 1909-11 og h. kgl. hofleve
randør M. S. M. Simonsen, Bredgade 31, Kbhvn. 
K. 1911-19, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. 
forretn ing  Ribegade 8, Kbhvn. 0 . sam t side

løbende erhvervet grossererborgerskab 1919; 
medl. af best. f. K bhvn.s K øbm andsforening s. 
1935, kasserer i samme s. 1936, næ stform d. i fo r
eningen og adm inistrato r f. sammes stiftelse s. 
1945, m edstifter af og næstform d. i C entral-O r
ganisationen af K øbm andsforeninger f. Kbhvn. 
og Omegn s. 1948, formd. f. samme s. 1953, medl. 
af hovedbest. f. De sam virkende K øbm andsfor
eninger i Kbhvn. sam t medl. af best. f. A/S 
Carlsro K øbm andshandel og af rep ræ sen tan t
skabet f. A/S K øbm andsbanken i Kbhvn., i 2 
perioder handelskyndig tillidsm and — autorise
re t af Justitsm in isterie t — v. tvangsakkorder 
sam t under krigen De sam virkende K øbm ands
foreninger i D anm ark’s rep ræ sen tan t i H andels- 
m in is terie t’s papirudvalg; tilde lt De sam virken
de K øbm andsforeninger i D anm ark’s hæ ders
tegn i guld 1950; dekoration: R. (1952).

Adr. I. E. Ohlsens Gade 14, Kbhvn. 0 .
Firm a: Homann Erichsen, Ribegade 8, Kbhvn. 

0 .

Eriksen, Aksel, købm and; f. 16/11 1922 i Sol
b jerg, Thisted amt, søn af m urerm ester Lars 
P e te r E riksen; g. 24/5 1951 m. Tove E., f. H an
sen; begyndt i Solbjerg B rugsforening — s. 10- 
årig  — 1932, udi. i G ullerup Brugsforening 1937- 
40, kommis i Sundby B rugsforening 1940-45 og i 
H øjslev B rugsforening 1945-48, rep ræ sen tan t i 
firm ae t F rederik  Bang’s Eftf., Nykøbing M. 1948 
-53, i kompagni m. købm and A rnold J. F ink 
overtaget K øbm andsforretningen »Bangs Gård« 
i Nykøbing M. og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1953.

Adr. Algade 26, Nykøbing M.
Firm a: E riksen & Fink, »Bangs Gård«, Algade 

26, Nykøbing M.

Eriksen, Aksel, disponent; f. 18/2 1926 i Korsør, 
søn af købm and Jørgen Eriksen; g. 21/2 1949 m. 
B irthe E., f. Jakobsen; bestået realeksm . fra  
K orsør Realskole 1942, udi. h. købm and Iversen, 
N æstved 1942-46 og herunder bestået handels- 
skoleeksm. fra  N æstved H andelsskole 1945, kom
mis i A/S B. Bennetzen, Slagelse 1946, aftjen t 
væ rneplig t 1946-47, disponent i faderens fo rre t-
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ning i K orsør — der om fatter kolonial, delika
tesser og vinhandel — s. 1947.

Adr. Revvej 10, Korsør.
F irm a: Jørgen Eriksen, Revvej 10, Korsør.

Eriksen, Anton, købm and; f. 23/7 1886 i Skov- 
rup, H aderslev amt, søn af gårde je r C hristian 
E riksen; g. 8/4 1912 m. Thora H ildegard E., f. 
M alling; udi. h. købm and Hans Boisen, Sdr. 
B jæ rt pr. Kolding 1901-05, g rundlagt fo rretn ing  i 
G rønninghoved pr. Sjølund og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1912; ti dl. medl. af best. f. 
K olding Omegns Købm andsforening.

Adr. G rønninghoved pr. Sjølund.
F irm a: Anton Eriksen, G rønninghoved pr. 

Sjølund.

Eriksen, Erik, købm and; f. 27/1 1909 i Køng v. 
H øjbjerg, Odense amt, søn af købm and Hans 
E riksen; g. 11/12 1935 m. Anny K aren E., f. 
C hristiansen; udi. h. købm and K ragh, Å rup 1924 
-28, dere fte r kommis i forskellige forretn inger, 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. forretn ing  
i K irkeby 1937.

Adr. K irkeby St.
F irm a: E rik  Eriksen, K irkeby St.

Eriksen, G udm und Tage, købm and; f. 3/11 1903 
i L illering, Å rhus amt, søn af tøm rer Hans E rik 
sen; g. 7/6 1931 m. D orthea E., f. Severinsen; 
udi. h. købm and Holm Pedersen, H adsten 1917- 
21, kommis h. samme 1921-22 og i forskellige 
andre fo rre tn inger — herunder bl. a. førstekom 
mis i Ø rsted K øbm andsgård — 1922-29, i kom pag
ni m. købm and Niels C hristian Pedersen W itting 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. fo rretn ing  i 
Ø rsted 1929, fly tte t forretn ingen  — der om fatter 
kolonial og isenkram  sam t depot f. A/S Tuborgs 
B ryggerier og K ongens B ryghus — t. nuvæ ren
de lokaler i Ø rsted 1936.

Adr. Søndergade, Ørsted.
F irm a: E riksen & W itting, Søndergade, Ø r

sted.

Eriksen, Hans E jler, købm and; f. 11/9 1928 i 
Skovby, Æ rø, søn af købm and Jens C hristian 
Eriksen; udd. i kolonialbranchen dels h. fade
ren  og dels h. købm and Carl Hansen, Snøde 1942 
-46, dere fte r disponent h. faderen, overtaget nu 
væ rende forretn ing  — der om fatter kolonial, 
isenkram  og m anufak tu r — i Skovby og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1950; medl. af best,
f. Æ rø Landkøbm andsforening.

Adr. Skovby pr. Leby, Æ rø.
F irm a: H. E jle r Eriksen, Skovby pr. Leby, 

Æ rø.

Eriksen, Hans Willy, købm and; f. 18/2 1921 i 
Helsinge, F rederiksborg  amt, søn af fo rvalte r 
A lfred Eriksen; g. 10/12 1944 m. L ilian E., f. A n
dersen; udd. i handel h. købm and R egner A n
dersen, B irkerød 1936-40, kommis h. samme 
1940-43 og ansat i V ared irek to ratet 1943-44, be
s ty re r af kolonialforretningen Gammelmosevej

217, Lyngby 1944-47, overtaget samme — der er 
en udpræ get købm andsvirksom hed m. kolonial s. 
speciale — og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1947, erhvervet den til forretn ingen  hørende 
ejendom  1950.

Adr. Gammelmosevej 217, Lyngby.
F irm a: Hans W. Eriksen, Gammelmosevej 217, 

Lyngby.

Eriksen, Helge, købm and; f. 20/1 1916 i Odense, 
søn af m alerm ester L auritz A ndreas Eriksen; g. 
28/3 1943 m. Edith  V. E., f. H enriksen; udi. h. 
købm and P. Iversen, Odense 1930-34, frekven te
re t B ergenholz’ D ekoratørskole i Kbhvn. 1935-36, 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. forretn ing 
i Brønshøj 1950.

Adr. F rederikssundsvej 330, Brønshøj.
F irm a: Helge Eriksen, Frederikssundsvej 331, 

Brønshøj.

E riksen, Holger, købm and; f. 29/12 1920 i M ar
stal, søn af m urerm ester A lfred Eriksen; g. 20/2 
1944 m. Ebba E., f. A ndersen; bestået realeksm . 
fra  M arstal M ellem- og Realskole 1935; udi. h. 
købm and S. Reventlow, M arstal 1935-40, der
e fte r af tjen t væ rneplig t og sen. kommis h. cand. 
pharm . P. A. K ruuse, Odense, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. fo rretn ing  i M arstal 1946.

Adr. Kongensgade 36, M arstal.
F irm a: Holger E riksen, Kongensgade 36, M ar

stal.

Eriksen, Johannes, købm and; f. 23/6 1881 i 
Skourup, H aderslev amt, søn af gårdejer C hri
stian Eriksen; g. 8/8 1909 m. A gnethe E., f. M al
ling; udi. h. købm and Hans Boisen, Sdr. B jæ rt 
1895-99, derefter kommis dels i Hej ls1 og dels i 
Horsens sam t iøvrigt frekven tere t Kbhvn.s H an
delsakadem i, besty re r af Rungsted M ateria lhan
del 1906-08, overtaget købm and H ans Boisen’s 
fo rretn ing  i Sdr. B jæ rt og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1908; genn. en årræ kke medl. af 
best, og formd. f. Kolding Omegns K øbm ands
forening.

Adr. Sdr. B jæ rt pr. B jæ rt.
F irm a: Johs. Eriksen, Sdr. B jæ rt pr. B jæ rt.

Eriksen, Johannes, købmand; f. 24/3 1909 i 
Tullebølle, Svendborg amt, søn af gårdejer P e
der Eriksen; g. 1933 m. Rigm or E., f. K linte; 
udi. h. købm and H ans Christensen, Rudkøbing 
1925-29, derefter kommis bl. a. i Tryggelev 
B rugsforening, etabi. sig s. selvstændig køb
m and m. forretn ing  i Humble 1933, indehaver af 
nuvæ rende forretn ing  — der om fatter kolonial 
og isenkram  — i Hum ble s. 1946.

Adr. Humble St.
F irm a: Johs. Eriksen, Humble St.

Eriksen, K arl Emil Nygaard, købmand; f. 23/3 
1923 i H arboøre, R ingkøbing amt, søn af køb
m and Poul Hau Eriksen; g. 23/10 1948 m. Else 
E., f. Pedersen; udi. i Langerhuse B rugsfor
ening pr. H arboøre 1938-42, komm is i samme
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J. Eriksen
købm and

K. E. N. Eriksen
købm and

P. A. Eriksen
afdelingsdirektør

P. H. Eriksen
købm and

1942-43, i N ordby B rugsforening, Fanø 1943-44 
og i Nees B rugsforening 1944-46, førstekom m is i 
Langerhuse B rugsforening 1946-47 og komm is i 
E sbjerg  og Omegns Brugsforening 1947-49, over
taget nuvæ rende forretn ing  — der om fatter ko
lonial og isenkram  — i Thyborøn og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1949, fly tte t forretningen 
t. nuvæ rende lokaler i egen ejendom  i Thybo
røn  1953.

Adr. V esterhavsgade 111, Thyborøn.
F irm a: K arl Emil E riksen, V esterhavsgade 

111, Thyborøn.

Eriksen, Knud, købm and; f. 6/6 1895 i Esbjerg, 
søn af g rosserer Hans Eriksen; g. m. E strid  E., 
f. Bang K nudsen; bestået realeksm ., udi. dels h. 
købm and N. B irkedahl, R ingkøbing og dels h. 
købm and P. K nudsen, Roslev, derefter kontor
assistent i firm ae t E riksen & C hristensen (fo
derstoffer en gros), Esbjerg, overtaget nuvæ ren
de forretn ing  — om fattende kolonial, korn og 
foderstoffer, gødning og bræ ndsel — i Holstebro 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1925.

Adr. Ø stergade 48, Holstebro.
F irm a: C. & I. Schou’s Eftf., Østergade 19, 

Holstebro.

Eriksen, M artin, købm and; f. 30/5 1907 i Ou
sted, Skanderborg amt, søn af gårdejer Rasmus 
Eriksen; g. 29/11 1931 m. Dagny E lisabeth E., f. 
Aslak; overtaget købm and Thøgersen’s fo rre t
ning i Mesing pr. Skanderborg og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1954.

Adr. Mesing pr. Skanderborg.
F irm a: Mesing Købm andshandel, Mesing pr. 

Skanderborg.

Eriksen, P. A., afdelingsdirektør; f. 28/10 1900 
i Odense, søn af blikkenslagerm ester C. M. E rik
sen; g. 29/11 1943 m. Inger E., f. Eskesen; be
ståe t realeksm . fra  M ulernes Legatskole i Oden
se 1916, ansat i A/S De Danske Spritfabrikker, 
Odense 1919, fuldm ægtig i A/S De Danske S prit
fabrikker, K bhvn. 1926, kontorchef 1940, afde
lingsd irek tør 1950; medl. af best. f. D.D.S.F.s

In teressekontor f. F unk tionæ rer og f. K bhvn.s 
B ræ ndevinsbræ nderlaug’s Legat.

Adr. R affinaderivej 6, Kbhvn. S.
F irm a: A/S De Danske S pritfabrikker, H avne

gade 29, Kbhvn. K.

Eriksen, Poul Christian, købm and; f. 6/4 1910 i 
Vejle, søn af købm and E rik  Jensen Eriksen; g. 
5/8 1934 m. Else Johanne E., f. H ansen; udd. i 
kolonial h. købm and R. P. Hansen, H jallese 
1925-29 og h erunder bestået handelsskoleeksm . 
1928, komm is i faderens forretn ing  i B ullerup 
1929-33 og rep ræ sen tan t i A/S N. N. Blum en- 
saad t’s Fabriker, Odense 1933-34, overtaget fade
rens forretn ing  — der om fatter kolonial, deli
katesser, vinhandel, isenkram , køkkenudstyr, 
m anufak tu r og bræ ndsel sam t ægopkøb — i Bul
lerup  og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1934, 
till. fo rhand ler f. A/S D ansk Tipstjeneste sam t 
indehaver af Skalleeksporten »Seda« s. 1940; 
medl. af best. f. K øbm andsforeningen f. Odense 
og Omegn s. 1953.

Adr. B ullerup pr. Agedrup.
F irm a: Poul Eriksen, B ullerup pr. Agedrup.

Eriksen, Poul Hau, købm and; f. 15/11 1895 i 
H arboøre, R ingkøbing am t, søn af fisker Tho
mas Thudborg Eriksen; g. 11/3 1923 m. Nikoline 
E., f. N ygaard; overgået fra  fiskerierhvervet og 
e tab lere t sig s. selvstæ ndig købm and m. fo rre t
ning — om fattende kolonial, isenkram , m anu
fak tu r og b ladforhandling — i H arboøre 1922.

Adr. Harboøre.
F irm a: P. H. Eriksen, H arboøre.

Eriksen, Sigfred, købm and; f. 8/1 1904 i Ring
sted, søn af m øbelhandler V ilhelm E riksen; g. 
7/5 1933 m. Emilie E., f. N ielsen; udd. i faderens 
forretn ing  i Skelby, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. forretn ing  — om fattende kolonial, 
isenkram , trikotage, bræ ndsel og benzin — i 
Næsby S trand  1938.

Adr. Næsby S trand  pr. Slagelse.
F irm a: N æsby S trand’s K øbm andshandel, Næs

by S trand  pr. Slagelse.
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S. Eriksen 
købm and

S. Eriksen 
købm and

T. E. Eriksen
købm and

Aa. Erslev
købm and

Eriksen, Sigurd, købm and; f. 4/4 1918 i Øland, 
Thisted amt, søn af ren tie r Chr. E riksen; g. 26/12 
1943 m. Anne E., f. Jensen; etabi. sig s. selv
stændig købm and m. forretn ing  Østerdalsgade 
7, Kbhvn. S. 1951, afstået samme og overtaget 
nuvæ rende kolonialforretning i Ålborg 1955.

Adr. Svendsgade 17, Ålborg.
Firm a: Sigurd Eriksen, Svendsgade 17, Ålborg.

Eriksen, Thorvald Engelbrecht, købm and; f. 
14/3 1905 i Arnborg, Ringkøbing amt, søn af 
gårdejer Augustinus Eriksen; g. 22/11 1935 m. 
Signe E., f. K nudsen; udi. i H vornum  B rugsfor
ening pr. Hobro og sen. — genn. 1% år — kom 
mis i samme, frekven tere t Den jydske H andels
højskole i Å rhus 1927, derefter førstekom m is i 
nuvæ rende forretn ing  i K ibæk, bestyrer af sam 
me 1931-39, overtaget forretn ingen — der om fat
te r  kolonial sam t korn  og foderstoffer — m. til
hørende m ølleri og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1939; medl. af best. f. M idtjydsk H andels- 
forening’s enkekasse, næ stform d. i Assing sogne
råd  og medl. af skolekomm issionen sam t ejen- 
dom sskyldstaksationsm d.

Adr. M øllevænget 7-9, Kibæk.
F irm a: Vilh. M errild  & Søn’s Eftf., M øllevæn

get 7-9, Kibæk.
Eriksen, Viggo, købmand; f. 10/7 1910 i B red

sten sogn, Vejle amt, søn af købm and E. R. 
E riksen; udi. i faderens fo rre tn ing  i Vejle 1927- 
30, overtaget samme og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1943.

Adr. Stam pes vej 66, Vejle.
F irm a: E. R. Eriksen, Havnegade 9, Vejle.

Ernst, Elis, købm and; f. 15/2 1925 i Bindslev, 
H jørring  amt, søn af m ejeribestyrer C hristian 
E m st; udi. i L ind Brugsforening, grundlagt fo r
retn ing i S truer og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1950, afhæ ndet samme og overtaget 
nuvæ rende forretn ing  i V inderup 1954.

Adr. Sevelvej 22, Vinderup.
Firm a: E. E rnst, K olonialforretning, V inderup.

Erslev, Aage, købmand; f. 9/8 1894 i Lynge, 
Sorø amt, søn af læ re r A. J. Erslev; g. m. Edith

E., f. Thomsen; udd. i firm aet Louis' Munk, Sorø, 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. forretn ing
— om fattende kolonial, delikatesser, vinhandel, 
korn  og foderstoffer, kunstgødning og bræ ndsel
— i Slagelse 1919; formd. f. Slagelse H andels
standsforening s. 1941, medl. af best. f. S jæ l
lands og L olland-Falsters H andelsstands C entral
forening s. 1945, næ stform d. f. samme sam t 
medl. af Provinshandelskam m eret s. 1952; medl. 
af best. f. A/S B anken f. Slagelse og Omegn s. 
1932, formd. f. samme s. 1950, medl. af tilsyns
råde t f. Ø stifternes H ypotekforening s. 1943 og 
medl. af best. f. A/S Slagelse Valsemølle s. 1953; 
medl. af H andelsretten  f. Slagelse Købstad m. v. 
s. 1944, formd. f. Slagelse E rhvervsråd  s. 1947 og 
f. Slagelse V elgørenhedsselskab s. 1948.

Adr. Slotsgade 16, Slagelse.
F irm a: Aage Erslev, Slotsgade 16, Slagelse.

Eschelund, Flem ming, købm and; f. 9/12 1922 i 
Kbhvn., søn af overlæ rer R. J. Eschelund; g. 
10/4 1955 m. E ri E., f. A ndersen; bestået rea l- 
eksm. fra  Frdbg. G ymnasium 1939, derefter udd. 
i handels- og kontorvirksom hed h. fondsbørs
veksellerer Gudm und Raaschou, Kbhvn. og 
sideløbende bestået handelseksm . fra  K øbm ands
skolen 1941 sam t videreudd. i engelsk, tysk  og 
bogføring på H andelshøjskolen i Kbhvn., ansat 
i A/S O livarius & C hristensen’s Eftf., Oceka A/S, 
Kbhvn. 1945-50 og disponent h. købmand G un
n a r K røigaard, P ile Alle 43, Kbhvn. F. 1950-52, 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. forretn ing  
Hvidovrevej 131, Kbhvn. Vby. 1952.

Adr. M onrads Alle 46, Kbhvn. Vby.
F irm a: H vidovre K affe-, K olonial- & V inhan

del, Hvidovrevej 131, Kbhvn. Vby.

Eshøj, Peder, købm and; f. 28/2 1913 i Snøde, 
Langeland, søn af gårdejer A lfred Eshøj; g. 18/11 
1936 m. Minna E., f. Larsen; overtaget nuvæ ren
de forretn ing  — der om fatter kolonial, tr ik o ta 
ge, isenkram , tovvæ rk  og tjæ re  — i Snøde og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1937.

Adr. Snøde.
F irm a: P eder Eshøj, Snøde.
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F. Eschelund
købm and

P. Eshøj
købm and

P. Eskildsen
købm and

N. Espensen
købm and

Eskesen, Hakon, disponent; f. 14/12 1920 i Vrø- 
gum, Ribe amt, søn af bygm ester K arl Eskesen; 
udi. h. købm and B. Berthelsen, Oksbøl 1936-40, 
kommis h. købm and J. M øller Petersen , Nr. 
N ebel 1940-51, derefter — efter købm andens død 
— disponent i samme forretn ing ; kasserer f. Nr. 
Nebel Idræ tsforening s. 1950.

Adr. Nr. Nebel.
F irm a: J. M øller Petersen, Nr. Nebel.

Eskildsen, Frode Duedal, depotindehaver; f. 
26/7 1912 i Ringive, Vejle amt, søn af vognm and 
M arius K irstinus Eskildsen; g. 14/5 1943 m. K ir
stine M arie E., f. Jensen; bestået p ræ lim inæ r- 
eksm. og sen. udd. v. kontorvirksom hed, g rund
lag t vinhandel og depot f. C arlsberg B ryggeri
erne og Kongens Bryghus i G rindsted og etabi. 
sig s. selvstændig depotindehaver 1936.

Adr. B orgergade 21, G rindsted.
F irm a: Carlsberg-D epotet, Grindsted.

Eskildsen, Gunner, købm and; f. 28/3 1926 i 
Helium pr. Skørping, Å lborg amt, søn af udde
le r Jens S teffen Eskildsen; g. 28/9 1952 m. Tove 
E., f. Fiil; udi. i T erm estrup Brugsforening pr. 
M ørke 1940-44, kommis i samme 1944-46 og før
stekomm is i K astb jerg  B rugsforening pr. H avn
dal 1946-49, frekven tere t Den danske A ndels
skole i M iddelfart 1950, overtaget nuvæ rende 
forretn ing  — der om fatter kolonial, isenkram , 
m anufaktur, korn og foderstoffer, gødning, byg
ningsm ateria ler og bræ ndsel — i Holbæk pr. 
Ø rsted og etabi. sig s. selvstæ ndig købmand 
1952.

Adr. H olbæk pr. Ørsted.
Firm a: G. Eskildsen, Holbæk pr. Ørsted.

Eskildsen, Mikkel W ærum, købm and; f. 8/9 
1896 i B rabrand, Å rhus amt, søn af gårdejer 
Jens Eskildsen; g. 28/11 1922 m. D agm ar E., f. 
Rasmussen; udd. i kontor- og handelsvirksom 
hed, overtaget købm and Johannes C hristensen’s 
forretn ing  i Å rslev og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1922.

Adr. Å rslev pr. B rabrand.

F irm a: M. W ærum  Eskildsen, Å rslev pr. B ra
brand.

Eskildsen, Peter, købm and; f. 15/7 1919 i Hove, 
Kbhvn.s amt, søn af landm and Hans Eskildsen;
g. 5/8 1945 m. V era E., f. Petersen ; udd. i kolo
n ialbranchen i A/S Edv. Larsson, Stenløse 1934-38 
og herunder beståe t handelsskoleeksm . fra  F re 
derikssund Handelsskole 1938, kommis i samme 
1938-42, etabi. sig s. selvstændig købm and m. 
fo rretn ing  — om fattende ren  kolonial — i H er
lev 1944.

Adr. H erlev Hovedgade 6, Herlev.
F irm a: P e te r Eskildsen, H erlev Hovedgade 6, 

H erlev.

Eskildsen, Poul Victor, købm and; f. 5/12 1923 i 
Å rhus, søn af købm and R. P. Eskildsen; g. 30/10 
1945 m. Elise E., f. Jensen; udi. i faderens for
retn ing  i Å rhus 1941-44, overtaget købm and G ra
vers M adsen’s forretn ing  i Å rhus og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1946; medl. af best. f. Å r
hus Håndboldklub.

Adr. Sølystgade 2, Århus.
F irm a: Poul V. Eskildsen, Dr. M argrethes Vej 

9, Århus.

Espensen, Niels, købm and; f. 3/3 1912 i Lan
det, Tåsinge, søn af købm and Hans Espensen; g. 
6/4 1947 m. E sther E., f. A lstrup Poulsen; udi. 
i faderens forretn ing  i L andet 1926-30, derefter 
kommis bl. a. h. købm and Poulsen, Øksendrup, 
overtaget nuvæ rende kolonial- og isenkram for- 
re tn ing i E llerup og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1947.

Adr. E llerup pr. G udbjerg.
F irm a: N iels Espensen, E llerup pr. Gudbjerg.

Espersen, Axel, grosserer; f. 4/12 1899 i Esbjerg, 
søn af læ derhand ler Jens C hristian Espersen; g. 
4/12 1924 m. C hrista E., f. Jensen; udd. i kolo
nialbranchen, handelsrejsende i H jørring og sen. 
rep ræ sen tan t f. A/S B rdr. B raun’s T obaksfabri- 
k e r’s oplag i Ålborg 1923-35, salgschef f. A/S N. 
B. Clem mensen’s Tobaksfabriker, Nakskov 1935- 
39, g rundlagt nuvæ rende virksom hed — der om-
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A. Espersen K. Espersen C. Eybye H. Faaborg
grosserer købm and købm and prokurist

fa tte r  im portartik ler en gros indenfor galanteri, 
rygeartik ler, ko rtevarer, legetøj, u re  og foto
a rtik le r m. m. sam t egen pibefabrik  — i Å lborg 
og etabl. sig s. selvstæ ndig grosserer 1939, efter 
fra  starten  a t have h a ft t. huse på V esterbro og 
sen. i Sankelm arksgade overfly tte t v irksom 
heden t. nuvæ rende lokaler i egen ejendom  i 
Å lborg 1946.

Adr. G ranvej 2, H asseris pr. Ålborg.
F irm a: Axel Espersen, Im portartik ler en gros, 

N. Ebbesens Gade 5-7, Ålborg.

Espersen, K ristian , købm and; f. 11/9 1909 i 
K lem m ensker, Bornholm s amt, søn af m urer 
K laus Espersen; g. 1/3 1936 m. K ristine E., f. 
Bitsch; udd. s. m ekaniker, etabl. sig s. selvstændig 
købm and m. fo rretn ing  — om fattende kolonial, 
isenkram  og v ik tualier — på Tranegilde S trand  
1939.

Adr. Tranegilde S trandvej 25, Tranegilde 
S trand  pr. Greve Strand.

F irm a: K øbm andshandelen, Tranegilde S trand
vej 25, Tranegilde S trand  pr. G reve Strand.

Even, Regnar, købm and; f. 25/12 1911 i Hobro, 
søn af postpakm ester C hristian P e te r Even; g. 
1937 m. E thel E., f. W eber; bestået realeksm . fra  
H ostruphuse Realskole pr. Hobro 1928, udi. h. 
købm and Johs. K ruse, Hobro 1928-32, kommis h. 
samme 1932-33, kontorist og lagerekspedient i 
A/S Chr. Hansen, Hobro 1933-37, derefter d revet 
selvstæ ndig bagerivirksom hed og sen. detaillist 
i Skodsborg, overtaget nuvæ rende kolonialfor
retn ing i Ålborg og etabl. sig s. selvstæ ndig køb
m and 1947.

Adr. F rederikstorv  1, Ålborg.
F irm a: R egnar Even, F rederikstorv  1, Ålborg.

Eybye, Christian, købm and; f. 26/3 1898 i B ar
de, Ringkøbing amt, søn af købm and Johannes 
Eybye; g. 24/5 1925 m. Johanne K athrine E., f. 
Jensen; udi. h. købm and Ths. M øller Thomsen, 
K ibæk, derefter førstekom m is h. købm and Johs. 
C hristensen, F asterho lt og sen. — genn. 6 å r  —
h. købm and S teiner Jensen, Barde, overtaget n u 
væ rende forretn ing  — der e r g rundlagt 1891 —

i F jelstervang  og etabl. sig s. selvstændig køb
m and 1925; genn. en årræ kke medl. af best. f. 
M idtjydsk H andelsforening, medl. af Vorgod 
sogneråd s. 1948 sam t medl. af Vorgod sogns m e
nighedsråd.

Adr. F je lstervang  pr. Kibæk.
F irm a: Chr. Eybye, F jelstervang  pr. Kibæk.

Faaborg, Helene, p rokurist; f. 3/12 1911 i H a
derslev, d a tte r af g rosserer C arl Faaborg; efter 
endt skoleuddannelse m edhjæ lper i faderens ko
lonial en gros og agenturvirksom hed i Haderslev, 
derefter uddannet i husvæ sen på Silkeborg H us
holdningsskole, Den Suhrske H usm oderskole i 
Kbhvn. og Hotel »Royal« i Å rhus, e fter 1 års 
studieophold — m ed korrespondance, bogføring 
og m askinskrivning som hovedfag — i Königs
feld i Schw artzw ald gennem  2 å r køkkenchef på 
Hotel »Ansgar« i Å rhus, in d tråd t i faderens v irk 
somhed i H aderslev 1937, p roku rist i samme — 
der e r g rundlagt af faderen  1908 og om fatter ko
lonial en gros sam t agenturvirksom hed — s. 
1943, efte r faderens død 1951 sam m en m. p roku
rist Hans Ohlsen leder af virksom heden — der 
indehaves af m oderen fru  Anne Faaborg.

Adr. Haderslev.
F irm a: Carl Faaborg, Haderslev.

F aarup, H arald  Benny, købm and; f. 30/5 1914 i 
Hammel, Skanderborg amt, søn af gårdejer P e 
te r F aarup ; g. 5/5 1939 m. V ita F., f. Davidsen; 
udi. h. købm and M. H egaard, Hammel 1929-33, 
derefter kommis i forskellige fo rretn inger bl. a. 
h. købm and H erm an K jæ r, B rabrand, overtaget 
nuvæ rende forretn ing  — der tidl. ejedes af di
rek tø r Chr. M. Elgaard, A/S K arens Mølle, Å r
hus — i H ørning og etabl. sig s. selvstændig køb
m and 1939.

Adr. Hørning.
F irm a: H ørning Handelsplads, Hørning.

Faber, Peter, købm and; f. 5/1 1899 i Kbhvn., 
søn af landbrugsingeniør C hristian P e te r Faber;
g. 1940 m. Anna, F., f. N ielsen (død 1951), g. 1954 
m. Johanne F., f. Bebe; udg. fra  Det kgl. Opfost
ringshus i Kbhvn. 1914, derefter ansat i forskel-
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M. Fabricius 
forretningsfører

O. Falther 
tobakshandler

H. B. Faarup
købm and

J .  L. Fabricius 
købm and

lige v irksom heder bl. a. i firm aet C. Johansen, 
R entem estervej, Kbhvn. NV. 1928-33 sam t i 
kompagni m. hustruen  drevet konfektionssystue 
i Kbhvn. 1939-46, papm achefabrikant 1946-54, 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. forretn ing  
— om fattende kolonial, delikatesser, vine, tobak 
og frug t m. v. — A llersgade 6, Kbhvn. N. 1954.

Adr. Guldbergsgade 16, Kbhvn. N.
Firm a: B uster’s K olonial v. P e te r Faber, Al

lersgade 6, Kbhvn. N.

Fabricius, Jens Lihme, købm and; f. 15/5 1897 
i P illem ark, Samsø, søn af købm and Rasmus 
M orten Fabricius; g. 14/5 1922 m. M inna F., f. 
A ndersen; udi. h. købm and J. Torstensen, Mal
ling 1911-16, kommis i faderens forretn ing  i P il
lem ark  1917, beståe t handelseksm . fra  K øbm ands
skolen i K bhvn. 1918, kasserer i C entralindkøbs
foreningen f. fynske K øbm æ nd 1918-22, etabi. sig 
s. selvstæ ndig købm and m. forretn ing  — om fat
tende kolonial, isenkram , m anufaktur, støbegods 
og benzin — i B rundby på Samsø 1922, till. inde
haver af agen tu re t f. D et forenede danske L ivs
forsikrings-A ktieselskab »Hafnia«, K bhvn.; for- 
md. f. Samsø H andelsforening og medl. af best,
f. Samsø T uristforening sam t medl. af tra fik 
udvalget på Samsø.

Adr. Brundby, Samsø.
Firm a: J. L. Fabricius, Brundby, Samsø.

Fabricius, Magnus, fo rretn ingsfører; f. 10/11 
1895 i Brundby, Samsø, søn af købm and Søren 
F rederiksen; g. 20/1 1923 m. Anna M aria F., f. 
M øller Jensen; udd. i kolonial h. købm and M. 
Staun, Nibe 1911-14, ansat i forskellige fo rre t
n inger — bl. a. h. købm and K nud Dan, Nakskov,
h. købm and Chr. R ichter, St. Heddinge og h. 
købmand1 Sigurd C hristensen, Hobro — 1914-19, 
kontorist og byrepræ sen tan t i R. F æ rch  A/S, 
H olstebro 1919, fo rretn ingsfø rer i sammes oplag 
i Tønder m. repræ sentation  f. hele Sønderjy l
land s. 1920, e fter oplagets overflyttelse t. Åben
rå  fo rretn ingsfører i samme s. 1932.

Adr. Jørgensgård  9, Å benrå.
F irm a: R. F æ rch  A/S, Å benrå Oplag, S tore- 

gade 36, Å benrå.

Falther, Otto, tobakshandler; f. 24/1 1902 i Kol
ding, søn af købm and L aust F alther; g. 12/2 1928 
m. G erda F., f. Rasmussen; bestået p ræ lim inæ r- 
eksm. fra  K olding Realskole 1917, udd. i ship
ping h. skibsm æ gler D am kier Petersen , Kolding 
1917-20 og sen. v irket i b ranchen t. 1927, etabi. 
sig s. selvstæ ndig tobaks- og v inhandler m. fo r
re tn ing  i H ellerup 1928; medl. af best. f. og se
k re tæ r i H ellerup H andelsforening s. 1938, formd. 
f. samme s. 1954, till. medl. af forretn ingsudval
get i C entralledelsen f. G entofte Kommunes H an
delsforeninger sam t medl. af S tor-K bhvns Øl
udvalg.

Adr. B em storffsvej 86, Hellerup.
F irm a: Otto Falther, B em storffsvej 86, H elle

rup.

Falther, Viktor, købm and; f. 17/9 1905 i Kol
ding, søn af vognm and L aust F alther; g. m. Asta 
F., f. E llgaard; udi. h. købm and A. Fløe-Niel- 
sen, Kolding, overtaget m oderens fo rre tn ing  i 
Kolding og etabi. sig s. selvstæ ndig købmand 
1934.

Adr. Kongebrogade 46, Kolding.
F irm a: V. F alther, Kongebrogade 46, Kolding.

Fannikke, Hugo, købm and; f. 15/7 1921 i Oden
se, søn af grosserer W. Fannikke; g. 1944 m. 
G udrun F., f. Pedersen; bestået realeksm . fra 
M ulernes Legatskole i Odense, udd. i m askin- 
b ranchen og sen. v irke t s. rep ræ sen tan t h. fade
ren, g rundlagt nuvæ rende specialforretn ing — 
der om fatter skrive- og regnem askiner sam t 
kasseappara ter og pap ir såvel en gros som en 
detail — i Rønne og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1953.

Adr. Rosenvej 10, Rønne.
F irm a: Fannikke, K ontorservice f. Bornholm, 

St. Torvegade 3, Rønne.

F arver, V. O., købm and; f. 24/2 1913 i Nordby, 
Samsø, søn af fisker Johan  F arver; g. 2/3 1940 
m. Ina  F., f. Juu l; udi. h. købm and C. F. Jen 
sen, Nordby 1927-31, po litibe tjen t i K bhvn. 1939-
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J. Feirup
købm and, depotindehaver

J. M. Feirup
depotindehaver

J. Ferslev
købm and

N. Fiil
købm and

44, grundlagt nuvæ rende fo rre tn ing  i Vanløse og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1944.

Adr. Å lekistevej 84, Vanløse.
F irm a: V. O. F arver, Å lekistevej 82, Vanløse.

Faurbye, Johanne, købm and; f. 27/8 1907 i 
Lem, Ringkøbing amt, d a tte r af gårdejer Niels 
G otfred Faurbye; udd. og v irk e t v. husvæ sen t. 
1930, derefter udd. i handel sam t m edarbejder 
h. købm and Jørgen  Nielsen, Edisonsvej 12, 
Kbhvn. V., besty rer af sammes forretn ing  1950- 
52, etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo rre t
ning — om fattende kolonial, delikatesser, vine 
og tobakker m. v. — Backersvej 99, Kbhvn. S. 
1952.

Adr. K orfuvej 34, Kbhvn. S.
F irm a: F aurbye’s K olonial v. Johanne F au r

bye, Backersvej 99, Kbhvn. S.

Faurholt, Niels Adamsen, købm and; f. 15/12 
1907 i Silkeborg, søn af købm and N. P. F au r
holt; g. 22/3 1949 m. Johanne F., f. C hristensen; 
udd. h. g rosserer M artin  Pedersen, Silkeborg 
1923-27, derefter kommis h. samme og sen. bog
ho lder i A/S R. Ibsen & Sønner, Nr. Åby, re 
p ræ sen tan t og bogholder i A/S Skive V estre 
Mølle og sen. i A/S Toldbodmøllen i Kbhvn. 1930 
-39 sam t forretn ingsfører i A/S Vita Møllen, 
Vejle 1939, overtaget købm and M unkgaard Sø- 
rensen’s fo rretn ing  i Å rhus og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1939, fly tte t forretn ingen t. 
nuvæ rende lokaler i Århus 1951.

Adr. K nudriisgade 11, Århus.
F irm a: N. A. Faurholt, K nudriisgade 9, Århus.

Fedder, Kaj, købmand, skibsprovianterings
handler; f. 4/8 1927 i Skagen, H jørring  amt, søn 
af købm and Anton Fedder; g. 17/10 1952 m. W alli 
F., f. Boesen; udd. i kolonial dels i Kbhvn. og 
dels i G renå 1941-45 og herunder bestået han- 
delsskoleeksm. 1944, ansat i A/S Dansk Shell 
1945-46 og af tjen t væ rneplig t 1946-47, derefter 
disponent i faderens forretn ing  i Skagen, m ed
indehaver af samme — der om fatter kolonial, 
delikatesser, v inhandel og skibsproviantering

sam t depot f. Skagen og omegn f. Ceres B ryg
gerierne i Å rhus — s. 1953.

Adr. Set. L auren tii Vej 6, Skagen.
F irm a: A nton Fedder, Set. L auren tii Vej 6, 

Skagen.

Feirup, Jens, købm and, depotindehaver; f. 29/1 
1910 i Kolding, søn af depotindehaver A ndreas 
Petersen ; udd. indenfor landbrugsm askinbran- 
chen dels i firm ae t Ole Sørensen & Co., Kolding 
og dels i A/S Plovkom pagniet, K olding sam t i 
firm ae t Thomsen & Friborg, Kolding 1924-28, 
ansat i A/S Massey H arris & Co., Kbhvn. 1928- 
29, frekven tere t K olding Købmandsskole 1929-30, 
ansat i firm ae t Ole Sørensen & Co., Kolding 
1931-33 og v. C arlsberg B ryggerierne i Kbhvn. 
1933-34, derefter m edhjæ lper i faderens v irk 
som hed — C arlsberg-D epotet — i Kolding, m ed
indehaver af samme 1942, depotindehaver s. 1950; 
kasserer i Foreningen af D epotindehavere i 
D anm ark s. 1950 sam t medl. af best. f. Carlsberg 
F orhandlerforening s. 1955.

Adr. Domhusgade 2, Kolding.
F irm a: C arlsberg-D epotet, Domhusgade 2, 

Kolding.

Feirup, Johannes M artin, depotindehaver; f. 
15/5 1915 i Kolding, søn af depotindehaver A n
dreas Petersen ; g. 25/7 1942 m. Riborg F., f. 
Jakobsen; student (Kolding) 1933, v irket i m eje
rib ranchen  1936-42, overtaget Carlsberg B rygge- 
r ie rn e ’s depot i B rørup og etabi. sig s. selvstæ n
dig depotindehaver 1943, afhæ ndet samme og 
overtaget depot f. Carlsberg B ryggerierne og 
Kongens Bryghus i V ejen 1949.

Adr. H øjvangen 6, Vejen.
F irm a: Carlsberg-D epotet, Vejen.

Fejerskov, Knud, købmand, sognefoged; f. 24/11 
1901 i Lind, Ringkøbing amt, søn af købm and 
P eder Jeppesen Fejerskov; g. 15/8 1929 m. Hede
vig F., f. Jensen; udi. h. købm and K. M. P. 
Fejerskov, Lind og sen. frekven tere t Den jydske 
H andelshøjskole i Å rhus, overtaget faderens for-
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retn ing  i L ind ög etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1935, till. sognefoged f. Rind sogn.

Adr. Lind pr. Herning.
Firm a: K nud Fejerskov, Lind pr. Herning.

Feldbro, H enning, købm and; f. 20/11 1904 i 
Kbhvn., søn af typograf Carl Feldbro; frekven
te re t K øbm andsskolen i K øbenhavn 1921, der
efter udd. i kolonial en gros i firm aet B rdr. Ju - 
stesen, Kbhvn., etabi. sig s. selvstændig køb
m and m. forretn ing  i K bhvn. 1930.

Adr. Dronningensgade 57, Kbhvn. S.
Firm a: H enning Feldbro, Dronningensgade 57, 

Kbhvn. S.

Felding, Erik, købm and; f. 15/3 1917 i Borup, 
Sorø amt, søn af læge Holger Felding; g. 11/5 
1949 m. B irgit F., f. E lsborg Jørgensen; bestået 
realeksm . fra  Roskilde K atedralskole 1933, udd. 
i kolonial i firm ae t Chr. F. Jensen’s Søn, Jyde
rup 1933-37 og herunder bestået handelsskole- 
eksm. fra  Jyderup  H andelsskole 1935, kommis i 
firm ae t Emil M atthissen & Søn, Roskilde 1937- 
39 sam t videreudd. v. handel i Kbhvn. dels i f ir
m aet J. S teffensen, K ødbyen og dels i A/S 
D ansk Esso sam t i V ared irek to ratet 1939-53 og 
herunder bestået afgangsprøve i bogføring fra 
Købm andsskolen 1943, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. fo rretn ing  Frederiksvej 22, Kbhvn. 
F. 1953; tropsfører i D et danske Spejderkorps 
1935-37, regnskabsfører i A kadem isk S kyttefor
ening^ idræ tsafdeling 1945-48 og kasserer i 
G rundejerforeningen »Skovdiget«, H areskovby 
1947-54.

Adr. Frederiksvej 22, Kbhvn. F.
Firm a: E rik  Felding, Frederiksvej 22, Kbhvn. 

F.

Felskov-C hristensen, A., købm and; f. 13/1 1906 
på Frdbg., søn af portner Georg Felskov-C hri
stensen; g. 6/5 1934 m. Ju lie  F.-C., f. Olsen; udd. 
i kolonialbranchen på Frdbg. og h erunder fre 
kven tere t K øbm andsskolen 1920-24, derefter 
kommis h. købm and Chr. Stendis, T årbæ k og 
sen. af tjen t væ rnepligt, kommis i Husum  Kolo
nialhandel, Frederikssundsvej 325, Brønshøj 
1927-28, etabi. sig s. selvstændig købm and m. 
fo rretn ing  Smedegade 12, Kbhvn. N. 1928, af
stået samme og overtaget nuvæ rende forretn ing 
Rolighedsvej 14, Kbhvn. V. 1932; medl. af best,
f. Frdbg. H andelsforening (nu: Frdbg. Køb
m andsforening) 1948-51.

Adr. Dæm ningen 12, Kbhvn. Vby.
Firm a: A. Felskov-C hristensen, Rolighedsvej 

14, Kbhvn. V.

Fenger, E rik  Hauch, fab rikan t; f. 10/11 1912 i 
H årby, Odense amt, søn af p rop rie tæ r P eter 
A ndreas Hauch Fenger; udd. v. landbrug og 
frug tav l m. ophold på højskole sam t studierejse 
Europa ru n d t 1933, i kom pagni m. faderen  på
begyndt frug tav l 1934 og grundlagt nuvæ rende 
virksom hed — F enger’s K onservesfabrik — i 
H årby 1938, eneindehaver af samme — der si

den oprettelsen h a r  v æ re t genstand for store ud
videlser, således a t virksom heden p. t. råd er over 
3000 m 2 gulvareal foruden de nyeste og mest 
m oderne tekniske anlæ g sam t h ar en produk
tionskapacitet på 55000 % kg dåser pr. dag, og 
som iøvrigt om fatter frem stilling  af konserves 
af asparges, spinat, æ rter, gulerødder, bønner, 
grønkål, rødkål, asier, rødbeder, jordbæ r, k irse
bæ r, h indbæ r, p æ re r og ferskener — hvoraf en 
sto r del asparges og bæ rfru g te r dyrkes på fab ri
kens egne a rea le r — sam t af sam tlige so rter m ar
m elader og frug tsafter — siden 1942, foretaget 
M arshall-studierejse i U.S.A. 1951; medl. af best,
f. H årby kom m unale Boligselskab.

Adr. Hårby.
F irm a: Fenger’s K onservesfabrik, H årby.

Ferslev, Jørgen, købm and; f. 22/4 1900 i Ørde- 
rup, H aderslev amt, søn af købm and Johannes 
Ferslev; g. 28/12 1922 m. A nna M arie F., f. Je n 
sen; udd. i kolonial og b landet handel h. køb
m and F. W. Jöhnk, H aderslev 1915-19, kommis 
h. købm and E. Nielsen, K olind 1919-20, frekven
te re t Den jydske H andelshøjskole i Å rhus 1920, 
komm is h. købm and Frandsen, Kolind 1920-21 og 
h. købm and N. K jæ r, M ørke 1921-22, grundlagt 
nuvæ rende kolonial- og isenkram forretn ing i 
A rnum  og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1922, optaget svigersønnen købmand A lfred Ole
sen s. kompagnon i forretn ingen 1945; medl. af 
best. f. T oftlund og Omegns H andelsforening 
sam t f. A/S H.O.K.I., H aderslev.

Adr. Arnum.
F irm a: Ferslev & Olesen, Arnum.

Fich, Viggo, edsvoren varem æ gler; f. 13/10 1900 
i Mesinge, Odense amt, søn af provst Viggo 
Fich; udd. i kaffe en gros i firm aet Hg. P rior, 
Kbhvn. 1917-21, bestået varem æglereksm . m. 
kaffe s. speciale 1922, erhvervet bevilling s. kgl. 
edsvoren varem æ gler og etabi. sig s. sådan i 
Kbhvn. 1925; genn. en årræ kke medl. af bedøm 
m elsesudvalget f. faste voldgiftssager indenfor 
kaffebranchen.

Adr. Forchham m ersvej 22, Kbhvn. F.
F irm a: Viggo Fich, Edsvoren V arem ægler, 

Forchham m ersvej 22, Kbhvn. F.

Fiil, Niels, købm and; f. 12/3 1900 i Hald, R an
ders amt, søn af g årdejer C hresten Fiil; udi. i 
K ris trup  B rugsforening v. R anders 1918-21, fre 
kven tere t S tøvring Uddelerskole 1921-22, fø rste
komm is i N orup B rugsforening 1922-28 sam t 
komm is i G æ rum  Brugsforening pr. F rederiks
havn 1928-30 og i Valsgård Brugsforening pr. Ho
bro 1930-35, grundlagt nuvæ rende kolonial- og 
isenkram forretn ing  i egen nyopført ejendom  i 
H adsund og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1935.

Adr. Ø stergade 32, Hadsund.
F irm a: Niels Fiil, Østergade 32, Hadsund.

Filskov, Ove, købmand; f. 12/7 1909 i Møgel
tønder, Tønder amt, søn af købm and Lorens' Fil-
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E. Fjeldsøe 
forretningsfører

A. Finnedal
købm and

G. P. Fischer
købm and

J. Fladkjœr
købm and

skov; g. 3/12 1944 m. Vibeke F., f. H eines-H an
sen; udi. h. købm and Chr. I. Sørensen, V arnæs, 
overtaget nuvæ rende kolonial- og isenkram for- 
re tn ing  i K ollund og etabi. sig s. slvstæ ndig 
købm and 1932; medl. af best. f. H andelsforenin
gen f. G råsten og Omegn, fl. a. tillidshverv.

Adr. Kollund.
F irm a: O. Filskov, Kollund.

Fink, A rnold Jepsen, købm and; f. 28/8 1922 i 
Hørdum, Thisted amt, søn af snedkerm ester V al
dem ar Pedersen F ink; udi. h. købm and C. Th. 
M ikkelsen, H ørdum  1937-41 og sen. kommis h. 
samme t. 1945, ansat på Sydthy A ndelssvineslag- 
te r i’s kontor 1945-46 og sen. bl. a. kommis h. 
købm and J. H. Madsen, N ykøbing M. 1946-47 
sam t ansat i firm ae t F rederik  B ang’s Eftf., Ny
købing M. 1948-53, i kom pagni m. købm and 
Aksel E riksen overtaget K øbm andsforretningen 
»Bangs Gård« i Nykøbing M. og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1953.

Adr. Algade 26, Nykøbing M.
F irm a: E riksen & Fink, »Bangs Gård«, Algade 

26, Nykøbing M.

Finnedal, Arne, købm and; f. 9/12 1917 i Asdal, 
H jørring  amt, søn af læ re r Rasmus Finnedal; g. 
30/9 1943 m. G rete F., f. M adsen; udi. h. køb
m and S. E. A ndersen, Esbønderup 1934-37 og 
h erunder bestået handelsskoleeksm . 1937, besty
re r  af købm and R ichard  A ndersen’s fo rre tn ing  i 
E srum  1937-53, overtaget samme — der om fatter 
kolonial og isenkram  sam t bræ ndsel — og etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and 1953.

Adr. Esrum.
F irm a: A rne Finnedal, Esrum .

Fischer, Eivind, købm and; f. 23/10 1900, søn af 
m ejeribestyrer Ene vold C hristiansen F ischer;
g. 24/7 1927 m. M inna F., f. Johansen; udd. i ko
lonial, korn og foderstoffer h. købm and J . V. 
Schrøder, Odense 1915-19, kommis h. samme 
1919-21 og h. købm and P. Volters, Odense 1921- 
23, bogholder h. købm and J. V. Schrøder, Oden
se 1923-26 og b esty re r af sammes kolonialafd.

1926-28, overtaget fo rretn ingen — der om fatter 
kolonial, delikatesser, vinhandel, korn  og foder
stoffer, m arkfrø  og bræ ndsel — og etabi. sig. s. 
selvstæ ndig købm and 1928.

Adr. N ørregade 47, Odense.
F irm a: E ivind Fischer, N ørregade 47, Odense.

Fischer, G unnar Pedersen, købm and; f. 5/8 
1907 i Vium sogn, V iborg amt, søn af m eje ri
b esty re r Niels P e te r F ischer; udi. h. købm and 
og m ateria list Buus, K jellerup  1922-26 og h e r
under bestået handelsm edhjæ lpereksm . fra  K je l
lerup  H andelsskole 1925, førstekom m is h. samme 
1926-37, overtaget nuvæ rende fo rretn ing  — der 
om fatter kolonial, m aterial, sygeplejeartik ler og 
kem ikalier — i B rande og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1937; medl. af best. f. H andelsfor
eningen af 1929, G rindsted s. 1948.

Adr. Storegade 37, Brande.
F irm a: Brande M ateria lhandel v. G. Fischer, 

Storegade 37, Brande.

Fisker, H enry, købmand, skibshandler; f. 1/11 
1887 på Thurø, Svendborg amt, søn af skibs
fø re r E rik  F isker; udi. h. købm and Th. M ad
sen, Svendborg, overtaget nuvæ rende forretn ing  
— der om fatter kolonial og skibsproviantering — 
i K olding og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1918.

Adr. Sdr. H avnegade 36, Kolding.
F irm a: H enry Fisker, K olonial- & Skibshan

del, Kolding.

Fisker, P e te r A ndersen, købm and; f. 6/6 1907 i 
Å rhus; g. 11/6 1934 m. Oda F., f. K jæ r; udi. h. 
købm and A rnold Andersen, Å rhus 1921-25, 
g rundlagt nuvæ rende forretn ing  i Å rhus og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1929, fly tte t 
forretn ingen  t. nuvæ rende m oderne lokaler i Å r
hus 1936.

Adr. Skanderborgvej 3, Århus.
F irm a: P. A. Fisker, Skanderborgvej 3, Århus.

Fjeldsøe, Ejvind, forretn ingsfører; f. 11/7 1909 
i Ålborg, søn af handelsrejsende Johannes Je n 
sen; g. 11/7 1936 m. Aase F., f. H ansen; udg. fra
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A. P. Flarup
købm and

H. F. Fleggaard
disponent

P. J. Fleggaard
købm and

E. V. Flerup
købm and

Å lborg K atedralskole, udd. i firm ae t H enning 
Colding’s Eftf., Johan  Schrøder, Alborg 1926-29 
og herunder bestået handelsm edhjælpereksm . 
fra  Ju s tits råd  M øller’s H andelshøjskole i Ålborg 
1929, handelsrejsende i A/S Beauvais, Kbhvn. 
1929-53, dere fte r fo rretn ingsfører i nuvæ rende 
virksom hed i Ålborg.

Ådr. Folehavevej 15, H asseris pr. Ålborg.
F irm a: C. W. Obel A/S, Å lborg Oplag, Ålborg.

F ladkjæ r, Jens, købm and; f. 24/1 1907 i Nr. 
K ongerslev, Å lborg amt, søn af landm and Niels 
F ladk jæ r; g. 26/5 1935 m. Dagny F., f. Larsen; 
udi. i Nr. K ongerslev B rugsforening 1922-26, der
e fte r kommis bl. a. i K lokkerholm  B rugsfor
ening og sen. i M ammen B rugsforening, uddeler 
i Ilskov B rugsforening 1932-44, etabi. sig s. selv
stæ ndig købm and m. fo rretn ing  — om fattende 
kolonial, isenkram  og trikotage — i O verlund 
1944.

Adr. O verlund pr. Viborg.
F irm a: Jens F ladkjæ r, K olonial-Isenkram - 

Trikotage, O verlund pr. Viborg.

F larup, A nders Peder, købm and; f. 28/5 1919 i 
Vorning, V iborg amt, søn af gårdejer Jens Pe
der F larup ; g. 12/1 1952 m. M arie F., f. Fonager; 
udi. h. købm and Simon Busch, Viborg 1935-38 
og h erunder bestået handelsm edhjæ lpereksm . 
fra  Viborg Handelsskole 1938, derefter kommis 
i forskellige fo rre tn inger bl. a. — genn. 8 å r  —
h. købm and Rasmussen, T indbæ k pr. Randers, 
overtaget nuvæ rende kolonialforretn ing i H ad
sund og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1951.

Adr. V estergade 34, Hadsund.
F irm a: A. P. F larup, V estergade 19, Hadsund.

Fleggaard, H ans Frede, disponent; f. 13/8 1933 
i Padborg, Å benrå amt, søn af købm and P eter 
Jørgensen Fleggaard; g. 26/1 1952 m. Inga F., f. 
C hristensen; bestået realeksm . fra  Haslev Gym
nasium  og Kostskole 1951, udd. i kolonial dels h. 
købm and H ans L. Hansen, Å benrå 1951-52 og 
dels i faderens forretn ing  i Padborg 1952-55, 
disponent i sidstnæ vnte forretn ing  s. 1955.

Adr. Padborg.
F irm a: P. J. Fleggaard, Padborg.

Fleggaard, P e te r Jørgensen, købm and; f. 20/8 
1905 i B randstrup, H aderslev am t; g. 29/9 1929 m. 
A nna K irstine F., f. F rederiksen ; udd. i kolonial 
h. købm and Jeppe Frederiksen, B randstrup  1919- 
22, frekven tere t Den jydske H andelshøjskole i 
Å rhus 1922-23, ansat v. C arl W itt’s kem iske F a 
b rik  i Ribe 1923-24, kommis h. købm and M. S. T. 
Lund, St. N ustrup 1924-25 og kontorassistent i 
kolonial en gros og agen tu rfirm aet Jensen  & 
Beier, Ribe 1925-26, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. forretn ing  — om fattende kolonial 
og delikatesser — i Padborg 1926, bygget ny mo
derne forretn ing  i Padborg  1929; i 2 perioder 
kasserer f. Padborg og Omegns Handelsforening, 
medl. af tilsynsrådet f. A/S H andelsbanken i 
G råsten  s. 1942 sam t besty rer af sammes filia l i 
Padborg 1938-43.

Adr. Padborg.
F irm a: P. J . Fleggaard, Padborg.

F lerup, E rnst Viggo, købm and; f. 12/2 1921 i 
Fuglede, H olbæk amt, søn af landm and Aksel 
Olsen; g. 6/9 1947 m. Ellen F., f. Christensen; 
udi. h. købm and Chr. M ortensen, Jers lev  1935- 
39, derefter komm is i forskellige forretn inger, 
overtaget købm and Gam m elby’s forretn ing  i Å r
hus og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1949, 
fly tte t fo rretn ingen  t. nuvæ rende lokaler i nyt 
ejendom skom pleks i Å rhus 1952.

Adr. H vidkløvervej 4, Å rhus.
F irm a: E. V. Flerup, H vidkløvervej 4, Århus.

Flindt, A nker, købm and; f. 14/9 1914 i Køge, 
søn af m askinm ester V ilfred F lindt; g. 11/6 1945 
m. Rigm or F., f. Larsen; udd. i kolonialbranchen 
i K bhvn. 1929-33 og herunder bestået handels
m edhjæ lpereksm . fra  Købm andsskolen 1932, 
kommis h. købm and Rosdahl, Brønshøj 1933-37, 
af tjen t væ rneplig t v. 8. batl. 1937, kommis h. 
købm and H arry  Rasmussen, V ester Voldgade 11, 
Kbhvn. V. 1937-41, ansat i A/S Motto, Kbhvn. 
1941-42, b esty re r i kolonialforretningen Godt- 
håbsvej 229, K bhvn. F. 1942-46, overtaget nu-
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B. J. Flindt
købm and

H. G. Flindt
købm and

A. A. Floris
købm and

A. Flou
købm and

væ rende forretn ing  Smallegade 36, Kbhvn. F. og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1946.

Adr. Sm allegade 36 E., Kbhvn. F.
F irm a: A. Flindt, Smallegade 36, Kbhvn. F.

Flindt, Børge Jensen, købm and; f. 6/7 1928 i 
Odense, søn af rep ræ sen tan t E inar Flindt; g. 1/4 
1949 m. M argrethe F., f. B røste; udi. h. købm and 
J. Ørvad, Odense 1943-47 og herunder bestået 
handelsskoleeksm . fra  Odense H andelsskole 1946, 
kommis h. købm and O vergaard, M arslev 1947-48, 
af tjen t væ rneplig t 1948-49, etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and m. forretn ing  — om fattende kolo
nial, delikatesser og v inhandel — i Odense 1949.

Adr. K ragsbjergvej 3, Odense.
F irm a: B. F lindt, K ragsbjergvej 3, Odense.

Flindt, H elm uth G unnersen, købm and; f. 25/12 
1907 i Svendborg, søn af res tau ra tø r P eder L au
rids V erner F lindt; g. 7/5 1934 m. Roma F., f. 
N ielsen; udi. h. købm and Mogens H enriksen, 
Svendborg 1922-25 og herunder bestået handels- 
m edhjæ lpereksm . fra  Svendborg H andelsskole 
1925, komm is h. samme 1925-26 og sen. i forskel
lige andre fo rre tn inger bl. a. i F rey  O ttesen’s 
V inhandel, Kbhvn., selvstændig købm and i Nibe 
1944-47, overtaget nuvæ rende forretn ing  — der 
om fatter kolonial, delikatesser, vine, spirituosa 
og tobak, sam t h a r eget kafferis teri — og etabi. 
sig s. selvstændig købm and i Ålborg 1947, udvi
det og m oderniseret forretn ingen  t. selvbetje
ning 1951.

Adr. Islandsgade 2, Ålborg.
F irm a: F lind t’s Selvbetjening, Islandsgade 2-4, 

Ålborg.

Flintholm , W aldem ar, købm and; f. 4/12 1900 i 
Vojens, H aderslev amt, søn af overpostpakm ester 
C arl Flintholm ; g. 5/4 1931 m. C athrine F., f. 
M elchertsen; udd. i b landet landhandel h. køb
m and Nicolaj Horn, B roager 1914-18, ansat i 
D.D.P.A., Sønderborg 1918-23 og 1924-25, kommis 
h. købm and Becker, Dybbøl 1923-24 og h. køb
m and C. Beck, V. Sottrup 1925-26, overtaget køb
m and H. H ansen’s fo rretn ing  — om fattende b lan 

det landhandel — i H undslev pr. K etting og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1926.

Adr. H undslev pr. Ketting.
F irm a: W. Flintholm , H undslev pr. Ketting.

Florin, Willy J. K., købm and; f. 3/5 1904 i 
Kbhvn., søn af skræ dderm ester O. Florin; g. 
18/6 1930 m. Ellen F., f. H jort; udd. i handel en 
gros og en detail h. købm and K aufm ann, Kbhvn. 
1918-22, kommis h. grosserer C. Stau, K bhvn. 
1922-25, h. købm and Jacob T rier, Kbhvn. 1925-27 
og h. købmand Vald. Seidenfaden, Kbhvn. 1927- 
29, førstekom m is og sen. besty rer af K olonial
lagere t »Gamma«, Kbhvn. 1929-38, etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and m. fo rretn ing  — en ud 
p ræ get købm andsvirksom hed m. specialafdeling 
f. vine og tobakker — i Lyngby 1938.

Adr. Edelgave Alle 5, Gentofte.
F irm a: Willy F lorin, »Jægergården«, Jæ gers

borgvej 1, Lyngby.

Floris, A lfred A ndreas, købm and; f. 1/7 1905 i 
G iudsted, Skanderborg amt, søn af smed P e te r 
Floris; g. 10/7 1948 m. Dagny F., f. Rolskov 
L aursen; udi. h. købm and L. Larsen, Silkeborg 
1924-28, derefter kommis i forskellige fo rre tn in 
ger bl. a. h. købm and Ole Nielsen, Silkeborg og 
h. købm and Johs. Jensen, Nr. Snede, etabi. sig
s. selvstændig købm and m. kolonial- og isen- 
k ram forretn ing  i Løve 1934, fly tte t forretn ingen
t. nuvæ rende m oderne lokaler i egen nybygget 
ejendom  v. Løve korsvej 1953.

Adr. Løve pr. B ryrup.
F irm a: A. Floris, Løve pr. B ryrup.

Flou, Axel, købm and; f. 10/1 1901 i Rom drup, 
Å lborg amt, søn af gårdejer P eder Flou; be
ståe t mellem skoleeksm. fra  K andidat Jacobsen’s 
Skole i Å lborg 1917 sam t frekven te re t Ju s titsråd  
M øller’s Handelshøjskole i Å lborg 1918, udd. i 
kolonial og grovvarer i firm ae t B erthelsen & 
Larsen, Å lborg 1918-20, komm is h. købm and 
Chr. S. Bang, Hals 1920-23, derefter kommis i 
H vidbjerg sam t frekven tere t H aslev udvidede 
Højskole og sen. påny kommis h. købm and Chr. 
S. Bang, Hals, overtaget sammes forretn ing  —
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Aa. Flyvbjerg V. Foged
købm and købm and

V. Fogh J. C. Fogt
købm and købm and

der er g rundlagt 1866 og om fatter kolonial, isen
kram , korn og foderstoffer sam t gødning og 
bræ ndsel — og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1927; medl. af best. f. Ø stvendsyssel H an
delsforening sam t f. Hals tekniske Skole og 
Handelsskole, kom m unalrevisor i Hals og rev i
sor i Hals Sparekasse.

Adr. Hals.
Firm a: Axel Flou, Hals.

Flyger, K aj, købm and; f. 5/4 1914 i Grevinge, 
Holbæk amt, søn af skovfoged H. P. N. Flyger;
g. 14/5 1941 m. Emmy F., f. H ansen; udd. v. land
væsen 1928-32, derefter salgschef v. M ineral
vandfabriken »Kongekilde« i Kbhvn., etabi. sig 
s. selvstændig købm and m. fo rretn ing  — om fat
tende kolonial, vine og frug t m. v. — i Kbhvn. 
1939.

Adr. W esselsgade 3, Kbhvn. N.
Firm a: Kaj Flyger, Wesselsgade 4, Kbhvn. N.

F lygstrup, Poul, købm and; f. 20/3 1915 i Valsø
lille, Sorø amt, søn af parcellist K arl F lygstrup;
g. 15/8 1943 m. M argrethe F., f. Jørgensen; udi. 
i A llindelille B rugsforening 1929-33, kommis i 
samme 1933-34 og i Gislinge B rugsforening 1934- 
36 sam t i Jydstrup  B rugsforening 1936-37, fre 
kventeret Den danske Andelsskole i M iddelfart 
1937-38, kommis i K arlslunde Brugsforening 1938- 
41 og re jsev ikar 1941-43, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. forretn ing — om fattende kolonial 
og køkkenudstyr — i T åstrup 1943; medl. af best, 
f. T åstrup og Omegns K øbm andsforening s. 1954.

Adr. Køgevej 101, Tåstrup.
Firm a: Poul F lygstrup, Køgevej 101, Tåstrup.

F lyvbjerg, Aage, købmand; f. 19/11 1922 i Rak- 
keby, H jørring  amt.

Adr. Ny K æ rvej 11, Ålborg.
Firm a: Aage F lyvbjerg, K olonialforretning, 

Ny K æ rvej 11, Ålborg.

F løndergaard, Axel, købm and; f. 15/4 1906 i 
Voldtofte, Odense amt, søn af købm and Mads 
F løndergaard; g. 12/5 1933 m. K aren F., f. G rans- 
gaard; udi. i faderens fo rretn inger i F åre  og

Lomborg 1920-24, selvstæ ndig købm and i Lom
borg 1933-46 og i Silkeborg 1946-53, overtaget nu 
væ rende forretn ing  og etabi. sig s. selvstændig 
købm and i Å rhus 1953.

Adr. W illemoesgade 41, Århus.
F irm a: Axel F løndergaard, W illemoesgade 41, 

Århus.

Foged, Vilhelm, købmand; f. 8/4 1904 i Skårup 
pr. Feldballe, R anders amt, søn af gårdejer Mads 
N ielsen Foged; g. 28/4 1929 m. Edith F., f. M øller- 
Nielsen; udd. i b landet landhandel dels i Egens 
B rugsforening og dels h. købm and Carl Hansen, 
Lindum  1919-23, frekven tere t Den jydske H an
delshøjskole i Å rhus 1924, derefter kommis i 
Stenvad, Lyngså og M årum  (Sjælland) sam t i 
G udum V areindkøbsforening, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. forretn ing  i Thorsager 1929; 
medl. af best. f. K ristelig  H andelsforening.

Adr. Thorsager.
F irm a: Vilh. Foged, Thorsager.

Fogh, Tage, købmand; f. 2/6 1908 i Ingerslev, 
Å rhus amt, søn af gårdejer og m øller Thorvald 
Jensen  Fogh; g. 1932 m. G erda F., f. Hald; udi.
h. købm and Anton Sørensen, H ørning H andels
plads 1924-27, derefter kommis dels i V ittrup  og 
dels i Langetved sam t iøvrigt frekven tere t 
Askov Højskole, overtaget købm and Chr. A n
dersen’s fo rretn ing  i Sall og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1932, afstået samme og over
taget købm and J. C. Jensen’s fo rretn ing i Gyl
ling 1935; medl. af best. f. Hals H erreds Køb
m andsforening s. 1952, fl. a. tillidshverv.

Adr. Gylling.
Firm a: Tage Fogh, Gylling.

Fogh, Viggo, købmand; f. 26/7 1906 i S tenderup, 
H aderslev amt, søn af købm and A. H. Fogh; g. 
11/10 1936 m. M arie F., f. L orentsen; udd. i kolo
nialbranchen dels h. købm and Thomas Bojsen, 
B randerup og dels i faderens forretn ing i S ten
derup 1920-24, m edhjæ lper i sidstnæ vnte fo rre t
ning 1924-36 og forpagter af sammes kolonial
afdeling 1936-45, derefter overtaget hele v irk 
som heden — der om fatter kolonial og blandet
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L. Foldager
købm and

B. H. Folmann
købm and

B. H. Folmer
købm and

C. E. F. Frandsen
redaktør

handel, korn og foderstoffer sam t kunstgødning 
— og etabi. sig s. selvstæ ndig købmand.

Adr. S tenderup pr. Rødding.
F irm a: Viggo Fogh, S tenderup pr. Rødding.

Foght-Sørensen, Oscar, købm and; f. 23/9 1909 i 
Odense, søn af kontorchef i D.F.D.S. V ictor Sø
rensen; g. 21/5 1932 m. Ingeborg F.-S., f. Rode; 
student 1928, udd. h. købm and Lange, F rederiks
sund 1928-30, studieophold i F rank rig  (vin) 1930- 
32, overtaget købm and Lange’s fo rretn ing  — om
fattende kafferisteri, v inim port, delikatesser, 
farvehandel, foto, parfum eri, gulvbelægning og 
tæ pper — i F rederikssund og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1932; medl. af best. f. F rede
rikssund H andelstandsforening og af rep ræ sen
tan tskabet f. A/S F rederikssund og Omegns 
Bank.

Adr. Østergade 32, Frederikssund.
F irm a: Foght-Sørensen, Ø stergade 32, F rede

rikssund.

Fogt, Jens C hristian, købm and; f. 26/1 1918 i 
Almstedskov, Sønderborg amt, søn af husm and 
Jørgen  Fogt; g. 6/1 1942 m. M argrethe F., f. Hel- 
lesøe; udd. i b landet landhandel h. købm and 
Jørgen  Moos, V. Sottrup  1932-36, kommis i Oks- 
bøl B rugsforening 1936-39 og i H ørup Hav B rugs
forening 1939-41, fo rpag ter af købm and Schm idt’s 
fo rretn ing  i S tolbro pr. G uderup 1941-43, over
taget samme — der om fatter kolonial og b landet 
handel — og etabi. sig s. selvstændig købm and 
1943.

Adr. Stolbro pr. G uderup, Als.
F irm a: Jens Chr. Fogt, Stolbro pr. Guderup, 

Als.

Foldager, Laurids, købm and; f. 12/8 1911 i A u- 
lum, Ringkøbing amt, søn af købm and Peder P e
dersen Foldager; g. 10/5 1941 m. V era F., f. Poul
sen; etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. fo r
retn ing  i Sunds 1941, opført nuvæ rende ejendom  
m. forretn ing  og foderstoflager i Sunds 1946.

Adr. Hovedgaden 76, Sunds.
F irm a: L aurids Foldager, Hovedgaden 76, 

Sunds.

Folm ann, B enth H enrik, købm and; f. 20/4 1923 
i Rødby, søn af a rk itek t A lfred Folm ann; g. 20/11 
1948 m. Edith F.. f. Nielsen; udi. h. købm and 
Dyssel Engel, Nykøbing F. 1938-42 og herunder 
bestået handelsskoleksm . fra  Nykøbing F. H an
delsskole 1941, kommis h. samme 1942-44 og i 
M ende’s M aterialhandel, K bhvn. 1944-45, a ftjen t 
væ rneplig t 1945-46, rep ræ sen tan t i A/S C. W. 
Obel, K bhvn. 1946-48 og i A/S Sunlight F ab rik 
kerne, Kbhvn. 1948-50, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. fo rretn ing  — om fattende kolonial, 
delikatesser og v inhandel — i Nykøbing F. 1950, 
till. fo rhandler f. A/S D ansk T ipstjeneste; medl. 
af best. f. L olland-Falsters Autom obilklub sam t 
medl. af Set. Georgs G ildet i Nykøbing F.

Adr. »Sundbyhus«, Nykøbing F.
F irm a: B. Folm ann, »Sundbyhus«, Nykøbing F.

Folm er, B ent Helge, købm and; f. 22/5 1924 i 
Æ røskøbing, søn af styrm and Hans Folm er; g. 
26/9 1948 m. M aja F., f. H ansen; udd. i kolonial 
og m anufak tur h. købm and Jens Hansen, Æ røs
købing 1939-43, kommis h. samme 1943-44, fre 
kven tere t K øbmandsskolen i Kbhvn. 1944-45, 
derefter ansat i A/S F abrikken »Philips«s løn
ningsbogholderi i Kbhvn. t. 1947 sam t i m anu
fak tu r en gros firm ae t G. H jorth  & Co., Oden
se 1947-49, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. 
fo rre tn ing  — om fattende kolonial, isenkram , 
m anufak tu r og trikotage — i Lille Rise pr. D un
k æ r 1949.

Adr. Lille Rise pr. D unkær.
F irm a: B ent Folm er, Lille Rise pr. D unkær.

Frandsen, C arl E rik  Frøslev, redak tør; f. 4/4 
1925 i Skælskør, søn af overpostbud P e te r P e
tersen  Frandsen; g. 1948 m. Tove L ilian F., f. 
C hristoffersen; student (Slagelse) 1944, derefter 
ansat v. »SydVestsjællands Venstreblad«, N æ st
ved, »Venstres Folkeblad«, R ingsted, »Nordsjæl
lands V enstreblad«, H illerød og Det radikale 
V enstres Pressebureau, Kbhvn., m edarbejder v. 
D agbladet »Børsen«, Kbhvn. s. 1948, till. redak
tø r af »Handelsrej sendebladet« s. 1952, foretaget 
stud iere jser t. Skandinavien, Tyskland, Schweiz, 
Østrig, F rankrig , G ræ kenland, Italien, England,
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F. N. Frandsen
købm and

L. B. Frandsen
købm and

N. Frandsen
købm and

P. B. Frandsen
købm and

Skotland, Tyrkiet, Æ gypten, Island, G rønland 
og Canada.

Adr. Bykildevej 12, Kbhvn. Vby.
F irm a: D agbladet »Børsen«, R ådhuspladsen 4, 

Kbhvn. V.

Frandsen, F rands Nygaard, købm and; f. 13/8 
1898 i T jæ reborg, Ribe am t, søn af sk ræ dder
m ester L aurids1 H ansen Frandsen; g. 25/10 1925 
m. G unhild F., f. Israelsen; udi. h. købm and 
P lett, Esbjerg 1913-17 og herunder bestået han- 
delsm edhjælpereksm . fra  E sbjerg Handelsskole 
1916, kommis h. købm and P le tt’s Eftf., Esbjerg 
1917-18, p roku rist i firm ae t Georg Lindegaard, 
T ranebjerg, Samsø 1918-21 og førstekom m is h. 
købm and Niels Nissen, T jæ reborg  1921-25, 
g rundlagt nuvæ rende fo rretn ing  — der om fatter 
kolonial, isenkram  og m anufak tu r — i T jæ re
borg og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1925, 
fly tte t forretn ingen t. nuvæ rende lokaler i egen 
ejendom  i T jæ reborg  1930; kasserer i E lektrici
tetsvæ rket, T jæ reborg  s. 1942.

Adr. S tationsvej, T jæ reborg.
F irm a: F rands N. Frandsen, S tationsvej, T jæ 

reborg.

Frandsen, Georg, købm and; f. 27/5 1903 i Mø
borg, Ringkøbing amt, søn af læ re r P eter 
F randsen; g. 1930 m. Jenny  F., f. H ansen; udi. 
i Vemb B rugsforening 1917-21, derefter kommis 
bl. a. i Hou B rugsforening v. Lemvig, selvstæ n
dig købm and i Møborg 1926-30 og i V inderup 
1930-33, overtaget købm and C. J. Jacobsen’s 
forretn ing  og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
i Laven 1933.

Adr. Laven St.
F irm a: Georg Frandsen, Laven St.

Frandsen, Gustav, købm and; f. 1/11 1904 i Nr. 
Nebel, Ribe amt, søn af købm and Ju lius F rand 
sen; g. 11/5 1930 m. H jørdis F., f. Moberg; udi. 
i faderens forretn ing  i Nr. Nebel 1918-22 og h e r
under bestået handelseksm . fra  Syd- og Vest- 
jydsk  H andelsforening’s H andelsskole i Esbjerg 
1920, p rokurist i faderens forretn ing  i Nr. Ne
bel 1922, m edindehaver af samme — der om

fa tte r  kolonial, delikatesser og v inhandel sam t 
forhandling  f. A/S D ansk Tipstjeneste og depot
f. A/S Tuborgs B ryggerier og Kongens Bryghus
— s. faderens død 1954; medl. af best. f. Ribe 
Amts Skytteforeninger s. 1935, formd. f. Nr. 
N ebel Skytteforening og f. Nr. Nebel Stadion.

Adr. Nr. Nebel.
F irm a: Ju liu s  Frandsen, Købmand, Nr. Nebel.

Frandsen, H elm er F rederik  Melchior, d irek
tør; f. 11/1 1902 i Vellev, Viborg amt, søn af sa
delm agerm ester Rudolf P eder F randsen; g. 19/2 
1938 m. C athrine F., f. Severinsen; udd. i kolo
nial h. købm and Carl Molich, R anders 1916-20 
dg h erunder beståe t handelsm edhjæ lpereksm . 
fra  R anders Handelsskole 1919, ansat i detail
fo rre tn ing  1920-22 og i ko rn - og foderstofforret
ning i Norge 1922-27, fo rva lte r i A/S Ø rsted 
K øbm andsgård 1927-37, d erefter fo rvalte r i nu 
væ rende kolonial en gros virksom hed i R an
ders, p roku rist i samme 1942, d irek tør s. 1952.

Adr. Burschesgade 4, R anders.
F irm a: Ju s t A bildgaard’s Eftf., Otto K ragh 

A/S, Randers.

Frandsen, Lars Brix, købm and; f. 13/5 1921 i 
Aså, H jørring  amt, søn af d irek tør P eder B rix 
Frandsen; g. 30/4 1949 m. Ellen B. F., f. Nielsen; 
bestået realeksm . fra  D ronninglund Realskole 
1938, kontorassistent på N ørre Sundby Andels 
Svineslagteri 1938-43 og herunder frekven tere t 
Ju s titsråd  M øller’s Handelshøjskole i Ålborg 
1940-41, kontorassistent i A/S P. C. P etersen  
(eksport og handel m. landbrugsprodukter), Å l
borg 1943-49, overtaget nuvæ rende forretn ing
— der om fatter kolonial, delikatesser og v in
handel sam t B. P. service station — i N ørre 
Sundby og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1949, frekven te re t D.S.K.s købm andskursus 1950; 
lægdom m er i N ørre Sundby Boligret.

Adr. Vestergade 22, N ørre Sundby.
F irm a: L. B rix  Frandsen, B.P. Service S ta

tionen, V estergade 22, N ørre Sundby.

Frandsen, Laust Holm, købm and; f. 28/5 1899 
i Thorlund, Skanderborg amt, søn af købm and
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S. Frandsen V. E. Frandsen V. V. Frandsen J. Frank
købm and købm and købm and købm and

Jens C hristian Frandsen; g. 14/7 1922 m. M aria 
F., f. Larsen; udi. dels i faderens fo rre tn ing  i 
Thorlund og dels h. g rosserer Hans Mørch, H or
sens 1914-18, frekven tere t Den jydske H andels
højskole i Å rhus 1918-19, derefter disponent i 
faderens forretn ing  i Thorlund, overtaget sam 
me — der om fatter b landet landhandel — og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1923; medl. af 
best. f. Ø stjydsk H andelsforening 1936-54, m ed
stifte r og medl. af best. f. sammes 100-mands- 
forening 1945-55, formd. f. Thorlund T ransfor
m atorforening 1939-53.

Adr. Thorlund.
F irm a: L. H. Frandsen, Thorlund.
Frandsen, Niels, købm and; f. 20/11 1902 i Le- 

rup, H jørring  amt, søn af p a rtiku lie r L ars C hri
stian  F randsen; g. 21/4 1935 m. Emmy F., f. 
Olesen; udi. i Øsløs Brugsforening pr. Vesløs 
1918-21, derefter kommis i forskellige fo rre t
n inger bl. a. — genn. 7 å r  — h. købm and S. C. 
Olesen, Skovsgård, overtaget nuvæ rende kolo
n ial- og isenkram forretn ing i K ærby pr. Å lborg 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1935.

Adr. Enggårdsgade 27, K æ rby pr. Ålborg.
F irm a: N. F randsen, Enggårdsgade 27, K æ rby 

pr. Ålborg.

Frandsen, P er Bønløkke, købm and; f. 2/3 1924 
i Aså, H jørring  amt, søn af eksportør B rix 
Frandsen; g. 17/3 1954 m. Elin B. F., f. M adsen; 
udi. h. købm and Villy Pedersen, Aså 1940-44, 
frekven tere t Ju s tits råd  M øller’s Handelshøjskole 
i Å lborg 1944-45, derefter bl. a. førstekom m is h. 
købm and P. Bloch, V. Hassing, overtaget nu 
væ rende kolonialforretning i Å lborg og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1954.

Adr. Læsøgade 6, Ålborg.
F irm a: P. Bønløkke Frandsen, Læsøgade 6, 

Ålborg.
Frandsen, Søren, købm and; f. 12/1 1887 i Skød

strup, R anders amt, søn af m urerm ester R as
m us F randsen; g. 28/10 1917 m. Ellen F., f. P e 
dersen; udi. h. købm and P. Mogensen, Følle 
pr. Rønde 1905-07, kommis h. samme 1907-08, 
frekven tere t Den jydske Handelshøjskole i Å r

hus 1908-09, d erefter bl. a. kontorist i firm aet 
S. F rich ’s Eftf., Å rhus, selvstæ ndig købm and i 
S torvorde 1913-19, overtaget nuvæ rende fo rre t
ning — der om fatter kolonialafdeling, afdeling 
f. træ last, bygningsm aterialer og støbegods, a f
deling f. korn  og foderstoffer sam t gødning og 
bræ ndsel, foderblandingsfabrik, m elassefabrik, 
kon trak tav l af sæ dkornsforæ dling og 10 tdr. 
land  gartneri — og etabi. sig s. selvstændig 
købm and i H ornslet 1919.

Adr. Tingvej 38, Hornslet.
F irm a: S. F randsen, Hornslet.

Frandsen, Vagn Ejdal, købm and; f. 1/9 1918 i 
Bisholt, Skjold sogn, Vejle amt, søn af ren tie r 
Odin A nkjæ r F randsen; udi. i B arritskovby 
B rugsforening 1933-37, derefter kommis h. køb
m and C. J. C hristiansen, N ørre Nissum t. 1940, 
frekven tere t H orsens H andelsskole 1940-41, kom 
mis h. købm and Johs. Yding, Bråskov 1941-45 og
h. købm and G unnar Bendixen, Horsens 1945-47, 
overtaget købmand! P. H. Jensen’s fo rretn ing  i 
Horsens og etabi. sig s. selvstændig købm and 
1947.

Adr. F rederiksgade 86, Horsens.
F irm a: K oloniallageret »Solgården«, F rederiks

gade 86, Horsens.

Frandsen, Vagn V estergaard, købm and; f. 
28/6 1919 i H arte, Vejle amt, søn af p rop rie tæ r 
C hristian V estergaard Frandsen; g. 25/8 1945 m. 
E lla V. F., f. M athiesen; udi. h. købm and A n
ton Eriksen, S jølund St. 1935-38, frekven tere t 
Kolding Købmandsskole 1938-39, kommis h. køb
m and Thybo, Jo rd rup  St. 1940-41 og h. købmand, 
k roe je r Johs. Eriksen, B jæ rt K ro & K øbm ands
handel 1941-43, fo rretn ingsbestyrer i Vonsild 
1943-44, overtaget købm and A. Jessen’s fo rre t
ning — en gamm el købm andsgård1 der e r g rund
lagt 1860 — i Kolding og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1944, ombygget og m oderniseret fo r
retn ingen  — der om fatter by- og landhandel 
sam t h a r eget kafferis teri — 1953.

Adr. Adelgade 14, Kolding.
F irm a: V. V estergaard F randsen, Adelgade 14, 

Kolding.
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C. M. Frederiksen 
købm and

Aa. Frederiksen
købm and

A. Frederiksen
købm and

C. G. Frederiksen 
købm and

Frank, Johan, købm and; f. 17/1 1921 i Hobro, 
søn af arbejdsm and M artin  F rank; g. 22/7 1945 
m. Henny F., f. M adsen; udi. dels h. grosserer 
B ruun M ortensen, Hobro og dels h. købmand 
Johs. K ruse, Hobro 1936-40 og herunder bestået 
handelsm edhjæ lpereksam . fra  Hobro H andels
skole 1939, derefter ansat h. g rosserer B ruun 
M ortensen, Hobro, g rundlagt nuvæ rende kolo
nial- og delikatesseforretn ing i Hobro og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1945; medl. af best, 
sam t formd. f. Hobro K olonialhandlerforening 
s. 1953.

Adr. Brogade 67, Hobro.
Firm a: Johan  F rank, K olonial & Delikatesse, 

Brogade 67, Hobro.

Frederiksen, Aage, købm and; f. 18/7 1902 i 
Vive, Ålborg amt, søn af købm and A nders F re 
deriksen; g. 17/4 1930 m. Fanny F., f. Jensen; 
udi. i faderens forretn ing  i H adsund 1917-21, 
frekven te re t Ju s titsråd  M øller’s H andelshøjsko
le i Å lborg 1921-22, kontorassistent i firm aet 
Johan  & A xel Hornbech, H adsund 1922-25 og 
førstekom m is h. købm and H. Skyum ’s1 Eftf., 
H adsund 1925-29, selvstæ ndig købm and i Seide 
pr. Roslev 1929-31, d erefter besty re r af fade
rens fo rretn ing  i Hadsund, overtaget samme 
— der om fatter kolonial, korn og foderstoffer, 
kunstgødning og m arkfrø  sam t bræ ndsel — og 
påny etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1952; 
medl. af best. f. H adsund H andelsforening s. 
1946, sek re tæ r i samme s. 1947.

Adr. Hadsund.
F irm a: Aage Frederiksen, Købm andsgården, 

Hadsund.

Frederiksen, A nker, købm and; f. 25/3 1923 i 
Esbjerg, søn af købm and Niels A ndreas F rede
riksen; g. 22/11 1947 m. R uth  F., f. P ress; udd. i 
A/S H.O.K.I., Horsens, besty rer af faderens 
forretn ing  i Esbjerg 1945-54, overtaget samme og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1954; medl. af 
best. f. A/S H.O.K.I., Esbjerg.

Adr. Skjoldsgade 36, Esbjerg.
Firm a: N. A. Frederiksen, K olonial & Delika

tesse, N ørregade 65, Esbjerg.

F rederiksen, Carl Georg, købm and; f. 8/12 
1898 i Haslev, P ræ stø  amt, søn af k rea tu rhand 
le r C hristian F rederiksen; g. 28/5 1944 m. K aren 
E lisabeth F., f. M adsen; udd. i handel h. køb
m and Otto Madsen, P ræ stø  1913-17 og herunder 
bestået handelsm edhjæ lpereksm . fra  Præ stø  
Handelsskole, kommis h. samme 1917-18, h. køb
m and P. A ndersen, S tokkem arke 1920-25 og i f ir
m aet C. Schoppe’s Eftf., M aribo 1925-30, derefter 
beskæ ftiget i anden branche, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. fo rretn ing  — om fattende 
kolonial m. kaffe s. speciale sam t vine og to
bakker m. v. og delvis basere t på selvbetjening 
— Smedegade 23, Kbhvn. N. 1938.

Adr. C. J. B randts Vej 16, Kbhvn. NV.
Firm a: K affelageret »Afa« v. Carl F rederik 

sen, Smedegade 23, Kbhvn. N.

Frederiksen, C arl M arius, købm and; f. 16/2 
1893 i Roskilde, søn af købm and Otto F rederik 
sen; g. 24/11 1922 m. C hristine F., f. L arsen; udd. 
i kolonial- og b landet grovvarehandel i faderens 
forretn ing  i Roskilde 1909-13 og herunder bestået 
handelsskoleeksm . fra  Roskilde H andelsskole 
1912, frekven tere t K øbm andsskolen i Kbhvn.
1913- 14, kommis i faderens forretn ing  i Roskilde
1914- 15 og 1917-18, indkaldt t. sikringsstyrken
1915- 17, overtaget faderens forretn ing  — om fat
tende kolonial, korn  og foderstoffer, frø, kunst
gødning, g rovvarer og bræ ndsel — og etabi. sig 
s. selvstæ ndig købm and i Roskilde 1918; medl. af 
best. f. Roskilde H andelsstandsforening og næ st- 
formd. f. Roskilde K ulhandlerforening sam t 
formd. f. Roskilde K reditvæ rnsforening og rev i
sor i Roskilde Købm andsforening, medl. af H an
delsretten  f. Roskilde Am t sam t medl. af Ros
kilde Boligret og af m arkedskom iteen i Roskilde.

Adr. Køgevej 2, Roskilde.
F irm a: C. M. F rederiksen, Køgevej 2, Roskilde.

Frederiksen, C hristian Stiil, købm and; f. 12/12 
1915 i Jetsm ark, H jørring  amt, søn af fab ri
kan t Anneus F rederiksen; g. 12/3 1944 m. G re
the S. F., f. Madsen; udi. i B iersted B rugsfor
ening 1929-33, kommis i samme 1933-39 — h er
under af tjen t væ rneplig t sam t frekven tere t Ju -
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C. S. Frederiksen E. Frederiksen
købm and disponent

J. Frederiksen R. Frederiksen
købm and købm and

stitsråd  M øller’s H andelshøjskole i Å lborg — og 
sen. i forskellige andre brugsforeninger bl. a. i 
V ester H jerm eslev B rugsforening sam t i K lok
kerholm  B rugsforening og i P andrup  B rugs
forening, overtaget nuvæ rende fo rretn ing  — der 
om fatter kolonial, isenkram , m anufaktur, korn 
og foderstoffer, gødning, cem ent og bræ ndsel — 
i Å lebæ k og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1948.

Ådr. Å lebæk pr. Hals.
F irm a: Å lebæk K øbm andshandel v. Chr. Stiil 

F rederiksen, Å lebæ k pr. Hals.

Frederiksen, Erik, disponent; f. 25/4 1932 i Als, 
Ålborg amt, søn af købm and F rederik  Jensen 
F rederiksen; g. 29/5 1955 m. Tove F., f. Møl
back C hristensen; udd. i kolonial dels i faderens 
fo rre tn ing  i H elberskov pr. A ls 1946-48 og dels 
h. købm and N. P. A ndersen, A strup pr. A rden 
1948-50, frekven tere t Ju s titsråd  M øller’s H an
delshøjskole i Å lborg 1950-51 og af tjen t væ rne
plig t 1951-52, d erefter disponent i faderens fo r
retn ing  i H elberskov pr. Als.

Adr. H elberskov pr. Als, Ø stjylland.
F irm a: Fr. J. F rederiksen, H elberskov pr. Als, 

Østjylland.

F rederiksen, Frede, købm and; f. 23/2 1899 i 
Ballum, Tønder amt, søn af købm and H. P. F re 
deriksen; g. 1934 m. K jerstine F., f. Petersen ; 
udd. i kolonial dels h. købm and og m anufak
tu rhand le r P. A. Jacobsen, H ellevad og dels i 
faderens forretn ing  i Ballum  1913-17, kommis h. 
købm and og m anufak turhandler I. S. B roder- 
sen, B redebro 1917-18 og disponent i faderens 
forretn ing  i Ballum  1918-26, besty rer af enke
fru  Tange’s kolonial- og isenkram forretn ing i 
Som m ersted 1926-31, overtaget faderens fo rre t
ning — der om fatter kolonial, isenkram , m anu
fak tu r og skotøj — i Ballum  og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1931; medl. af best. f. 
Tønder Amts K olonialhandlerforening s. 1935.

Adr. Ballum.
Firm a: Frede F rederiksen, Ballum.

Frederiksen, F rederik , købm and; f. 9/7 1903 i 
G understed, Å lborg amt, søn af købm and C hri
stian  F rederiksen; g. 10/5 1933 m. Thora E lisa
beth  F., f. Vammen; udi. dels h. faderen  og dels 
h. købm and1 C. M. Larsen, Em pr. Vrå 1918-22, 
derefter ansat v. agenturvirksom hed i Thy og 
sen. komm is h. købm and Jensen, G ettrup sam t 
h. købm and Bloch, V ester Hassing, overtaget 
den gamle købm andsgård i G rinsted og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1926, fly tte t fo rre t
ningen — der om fatter kolonial, isenkram , m a
nufak tu r, kom  og foderstoffer sam t bygnings
m ateria le r — t. nuvæ rende lokaler i egen ny
opført ejendom  i G rinsted 1935.

Adr. G rinsted pr. U ggerhaldne.
F irm a: Fr. Frederiksen, G rinsted pr. U gger

haldne.

Frederiksen, F rederik  Jensen, købmand; f. 9/7 
1900 i Als, Ålborg amt, søn af gårdejer og m u
siker Jens F rederiksen; g. 1943 m. Inger F., f. 
A ndersen; overtaget nuvæ rende forretn ing  i 
H elberskov pr. Als og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1941; formd. f. H elberskov T ransfor
m atorforening.

Adr. H elberskov pr. Als, Ø stjylland.
F irm a: Fr. Frederiksen, H elberskov pr. Als, 

Østjylland.

Frederiksen, G unnar, købm and; f. 18/7 1922 i 
Hørning, Skanderborg  amt, søn af tøm rer S. 
Chr. F rederiksen; g. 7/10 1950 m. Ingrid  F., f. 
Buus; udi. dels i Sdr. S tenderup Brugsforening 
og dels i Blegind B rugsforening 1937-41, kom 
mis i samme 1941-43 og i Holme Brugsforening 
1943-44, frekven tere t Den jydske H andelshøj
skole i Å rhus 1944-45, ansat i A/S C hristian 
Hansen, Hobro 1945-46, studie- og arbejdsop
hold i England 1946-48, kommis i H ejls B rugs
forening 1948-49, frekven tere t Den danske A n
delsskole i M iddelfart 1949, komm is i Sdr. B jæ rt 
B rugsforening 1949-50, grundlagt nuvæ rende ko
lonial- og delikatesseforretning i egen nybyg
get ejendom  i K olding og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1951.
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Adr. Alsvej 1, Kolding.
Firm a: G unnar F rederiksen, Alsvej 1, Kol

ding.

Frederiksen, Holger, købm and; f. 25/9 1892 i 
Tølløse, H olbæk amt, søn af skræ dderm ester P. 
C. F rederiksen; g. 26/7 1919 m. Mabel F., f. Møl
ler; udd. i handel en gros og en detail h. køb
m and J. H. Hansen, Nykøbing S. 1906-10, kom
mis h. samme 1910-12, derefter kommis h. køb
m and Suhr H enriksen, P ræ stø  og sen. h. køb
m and E jner Rasmussen, Fredensborg t. 1914 sam t 
h. konsul Boserup, Fakse 1915-16 og i A/S Carl 
I. U lrich & Søn, Haslev 1916-19, a ftjen t væ rne
plig t 1914-15, overtaget nuvæ rende virksom hed 
— der om fatter kolonial og delikatesser sam t 
h a r  sæ rlig  vinafdeling og egen im port og sp iri
tusfrem stilling — og etabi. sig s. selvstændig 
købm and i O rdrup 1919; genn. 22 å r medl. af 
best. f. O rdrup H andelsforening og genn. 5 å r 
formd. f. samme, medl. af best. f. og næ stform d. 
i N ordisk H andelshus A/S; medl. af Gentofte 
ligningskomm ission og af rep ræ sen tan tskabet f. 
O rdrup-C harlo ttenlund B ank A/S, formd. f. F or
eningen »Borgerhjem m et i G entofte Kommune« 
sam t medl. af hovedbest. f. Den konservative 
V æ lgerforening i Gentofte Kommune, medl. af 
G entofte R otary-K lub.

Adr. O rdruphøjvej 44, C harlottenlund.
F irm a: H olger Frederiksen, O rdrupvej 100, 

C harlottenlund.

Frederiksen, Jens Christian, købm and; f. 28/9 
1900 i Dronninglund, H jørring  amt, søn af gård
e je r F rederik  C hristian  Frederiksent; g, 31/7 
1920 m. K irstine F., f. M ikkelsen; selvstændig 
købm and i S tau trup  1944-45 og i D augård 1945- 
46, indehaver af nuvæ rende fo rretn ing  — der 
om fatter kolonial og isenkram  — i A gersted s. 
1946; medl. af best. f. O plysningsforeningen f. 
D ronninglund og Omegn.

Adr. A gersted St.
F irm a: N ørregades K øbm andshandel v. J. C. 

Frederiksen, A gersted St.

F rederiksen, Johannes, købm and; f. 31/12 1906 
i G udum drup, Holbæk amt, søn af gårdejer Niels 
F rederiksen; g. 23/8 1930 m. Augusta F., f. Jen 
sen; overtaget nuvæ rende forretn ing  — der om
fa tte r kolonial, delikatesser og vinhandel — i 
S tenstrup (Odsherred) og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1931; medl. af best. f. N ordvest- 
sjæ llands K øbm andsforening s. 1945.

Adr. S tenstrup pr. Højby.
Firm a: Johs. Frederiksen, S tenstrup pr. Højby.

Frederiksen, Poul B jørn, købmand, kgl. hof
leverandør; f. 25/11 1905 på Frdbg., søn af g art
ner Ju lius F rederiksen; g. 2/3 1930 m. S tella F.,
f. Thygesen; udi. h. kgl. hofleverandør S. M. 
Salom onsen’s Eftf., B redgade 31, Kbhvn. K. 1920- 
24 og herunder bestået handelsskoleeksm . fra  
K øbm andsskolen 1923, kommis h. samme 1924-25 
og 1926-29 sam t af tjen t væ rneplig t v. L ivgarden
1925-26, kommis h. købm and — sen. kgl. hofleve

randør — A. Moesgaard, St. Kongensgade 73, 
Kbhvn. K. 1929, p rokurist h. samme 1940, over
taget forretn ingen — der e r  g rundlagt 1799 — og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1954, kgl. hof
leverandør s. 1955.

Adr. Ane K atrines Vej 10, Kbhvn. F.
Firm a: A. M oesgaard's Eftf. v. P. B jørn F re

deriksen, St. Kongensgade 73, Kbhvn. K.

Frederiksen, R einert, købm and; f. 7/4 1926 i 
Gøl, H jørring  amt, søn af gårdejer A ren t F re 
deriksen; g. 27/1 1951 m. B etty  F., f. H augaard; 
udi. i Sulsted B rugsforening 1944-47, kommis i 
Skibsby B rugsforening 1947-48 og i Sdr. H ar- 
ritslev  Brugsforening 1948-50, etabi. sig s. selv
stæ ndig købm and m. fo rre tn ing  — om fattende 
kolonial, delikatesser og v inhandel — i H jørring  
1950.

Adr. Østergade 9, H jørring.
F irm a: R einert Frederiksen, Ø stergade 9, 

H jørring.

Frederiksen, Sigrid K jæ ru lf, købm and; f. 22/8 
1891 i Kløv, Thisted amt, d a tte r af gårdejer, 
handelsrejsende P eder Jensen; g. 1912 m. sagfø
rerfu ldm æ gtig  A. M øller (ægteskabet opløst 1929),
g. 1937 m. bogholder J. W. F rederiksen; udd. s. 
kon torist og sen. 2. fuldm ægtig på Thisted1 A mts
stue, d revet købm andsforretning i Rønde 1922-29, 
d erefter etabi. sig s. selvstændig købm and m. 
fo rre tn ing  — dels på H all Sti og dels i Å lborg- 
gade — i Å rhus, afstået sidstnæ vnte og overtaget 
nuvæ rende forretn ing  — en udpræ get kolonial- 
og m aterialhandel m. kaffe s. speciale — Stadion 
Alle 17, Å rhus 1932.

Adr. Stadion Alle 17, Århus.
F irm a: S. K jæ ru lf Frederiksen, Stadion Alle 

17, Århus.

F rederiksen, Svend Aage, købm and; f. 14/8 
1908 i Svindinge, Svendborg amt, søn af land
postbud F rederik  Conrad F rederiksen; udi. h. 
købm and E rnst Petersen , Svindinge 1923-27, der
efter kommis og sen. disponent dels h. samme og 
dels h. efterfølgeren købm and Vald. Nielsen, 
overtaget nuvæ rende fo rre tn ing  i Ringe og etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and 1937; formd. f. Ringe 
H åndboldklub 1942-51, f. Ringe Idræ tsforening s. 
1945 og f. Ringe Id ræ tsring  s. 1953.

Adr. Vestergade 26, Ringe.
Firm a: Svend Frederiksen, Vestergade 26, R in

ge.

F rederiksen, Svend Aage, købmand'; f. 2/7 
1912 i Næstved, søn af korpsofficiant F. K. F re 
deriksen; g. 19/11 1943 m. Ella F., f. O ttzen; udi.
h. købm and S. P. Jensen, R anders 1918-22, der
e fter bl. a. lagerekspedient i Justesen’s kemiske 
F abrikker, R anders sam t rep ræ sen tan t i choko
ladefirm aet H enry N ellem ann, R anders, g rund
lagt nuvæ rende forretn ing i Å rhus og etabi. sig 
s. selvstændig købm and 1949.

Adr. Tage Hansens Gade 1, Århus.
Firm a: Sv. Aa. F rederiksen, Tage Hansens 

Gade 1, Århus.
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S. K. Frederiksen
købm and

T. Frederiksen
købm and

V. Frederiksen
købm and

E. Fredslund
købm and

Frederiksen, Thorkild, købm and; f. 20/5 1917 i 
H imlingøje, P ræ stø  amt, søn af landm and Carl 
F rederiksen; g. 26/5 1946 m. Ingrid  F., f. P e te r
sen; udi. h. købm and W. H euckendorff, Fakse 
1932-36 og herunder bestået handelsskoleeksm . 
fra  Fakse H andelsskole 1936, kommis h. køb
m and C. E. Nielsen, H am m er 1936-38, h. køb
m and Johs. C hristensen, Forlev St. 1938-40 og i 
firm ae t F rederik  C hristiansen, Kbhvn. 1940-42, 
rep ræ sen tan t i firm ae t C. Thyge Ludvigsen & 
Co., Kbhvn. 1942-54, etabi. sig s. selvstændig køb
m and m. forretn ing  — om fattende ren  kolonial 
sam t delikatesser og v inhandel — i Køge 1954.

Adr. N ordgården, Køge.
F irm a: Th. F rederiksen, N ordgården, Køge.

F rederiksen, Tim ann, købm and; f. 8/8 1896 i 
Nakskov, søn af skibsfører Hans F rederiksen; g. 
12/11 1922 m. Ellen F., f. Jørgensen; i kom pagni 
m. svigerfaderen købm and Jørgensen overtaget 
købm and H. P. K re jl’s forretn ing  — om fattende 
ren  kolonial, delikatesser og v inhandel sam t sæ r
skilt slagter- og v ik tualieforretn ing  — i Nykø
bing F. og etabi. sig s. selvstændig købm and 
1922; sek re tæ r i Nykøbing F. K øbm andsforening 
1924-50 og medl. af best. f. samme 1950-52.

Adr. G rønnegade 1, Nykøbing F.
F irm a: H. P. K re jl’s Eftf. v. Tim ann F rederik 

sen, G rønnegade 1, Nykøbing F.

F rederiksen, Valdemar, købm and; f. 27/1 1905 
i Videbæk, Ringkøbing amt, søn af m ølleejer 
Søren F rederiksen; udi. i Vorgod 0 . B rugsfor
ening 1921-24, kommis i Assing V areindkøbs
forening 1925-30 og h. købm and J. M. Nielsen, 
B ording St. 1930-34, overtaget købm and Frode 
Sørensen’s kolonial- og delikatesseforretning i 
Silkeborg og etabi. sig s. selvstændig købm and 
1934; revisor i K olonialhandlerforeningen f. Sil
keborg og Omegn.

Adr. Jernbanevej 21, Silkeborg.
F irm a: Vald. F rederiksen, Jernbanevej 21, S il

keborg.

Fredholm , Axel, købm and; f. 27/2 1902 i H el
lerup, Kbhvn.s amt, søn af købm and B ertel

Niels Fredholm ; g. 1937 m. A nna M arie F., f. 
Nielsen; udd. i kolonial h. faderen  1917-21, etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and 1924 og s. sådan 
drevet fo rretn ing  i Bregninge 1924-28, i Bøj den 
pr. H orne 1928-37 og i Lundeborg 1937-47, inde
haver af nuvæ rende forretn ing  — der om fatter 
kolonial og isenkram  — i Vindeby pr. Svend
borg s. 1947; medl. af best. f. Svendborg og 
Omegns Købm andsforening, medl. af Serapions- 
ordenen i D anm ark.

Adr. Vindeby pr. Svendborg.
F irm a: Axel Fredholm , Vindeby pr. Svend

borg.

Fredslund, Edith, købm and; f. 20/1 1899 i
Svendborg, da tter af m aler Otto E hlert; g. 12/5 
1921 m. købm and Svend Fredslund; udd. v. han 
del og sen. — i kompagni m. æ gtefæ llen — 
m edindehaver af forskellige købm andsforretn in
ger bl. a. i Odense, ë ïte r  æ gtefæ llens død 1951 
overtaget og v iderefø rt nuvæ rende forretn ing  i 
Rødovre — der blev overtaget af købm and 
Svend Fredslund 1950 — s. selvstæ ndig køb
m and; m edstifter af og tidl. medl. af best. f. 
sam t kasserer i V enstres Ungdom i Brørup, 
genn. en årræ kke till. beskikket tilsynsførende 
v. børneforsorgsarbejdet i B rørup.

Adr. A nnexgårdsvej 31, Vanløse.
F irm a: E. Fredslund, A nnexgårdsvej 31, V an

løse.

Fredsted, V aldem ar M., grosserer; f. 8/5 1890 
i Kbhvn., søn af købm and M orten Fredsted; g. 
16/10 1917 m. E lsabeth F., f. E riksen; udd. i han 
del i firm aet Otto Madsen (kaffe og kolonial en 
gros), Kbhvn. 1905-10, studie- og arbejdsophold i 
udlandet 1911-14, p rokurist i firm aet A ndreas 
Fredsted, Kbhvn. 1915, m edstifter og m edinde
haver af firm aet Fredsted  & Co., Kbhvn. og af 
firm ae t F redsted’s K affe-R isteri, H aderslev 1920 
sam t af N ordjydsk K affe-Im port, H jørring 1938, 
eneindehaver af næ vnte v irksom heder efter 
kom pagnonen grosserer J. E. B. Schackes død 
1948; formd. f. Foreningen af K affebræ nderier 
i Kbhvn. og medl. af best. f. Foreningen af Ko
lonial G rossister i Kbhvn. sam t medl. af Kbhvn.s
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V. M. Fredsted M. Frellesen E. Frendrup C. Friborg
grosserer købm and købm and købm and

bedøm m elses- og voldgiftsudvalg f. kaffehande
len, formd. f. best. f. A/S H. C. C lausen’s Sko
tø jsfab riker og næstform d. i best. f. H. C. Clau
sen’s H andels-A ktieselskab, Kbhvn., till. formd'.
f. best. f. Scancolour A/S.

Adr. N ordkrog 26, H ellerup.
F irm a: F redsted  & Co., Nybrogade 24, Kbhvn. 

K.

Frellesen, M arius, købm and; f. 22/5 1919 i Kol- 
lund, Å benrå amt, søn af landm and Fr. C. F re l
lesen1; g. m. K jestine F., f. Sohi; udd. i kolonial
branchen h. købm and C. O. Petersen, Sønder- 
balle 1934-38, kommis h. samme 1938-39, h. køb
m and Th. Iversen, M augstrup 1939-44, h. køb
m and Th. Thomsen, Dybbøl 1944 og h. købm and 
K arsten  Laustsen, Sønderballe 1944-47, overtaget 
købm and Rasmus Jensen’s forretn ing  — om fat
tende kolonial, isenkram  og m anufak tu r — i 
V arnæs og etabi. sig s. selvstændig købm and 
1947.

Adr. Varnæs.
F irm a: M. Frellesen, Varnæs.

F rendrup , E jnar, købm and; f. 18/1 1930 i Djø- 
rup, Å lborg amt, søn af snedkerm ester Chri
stian  Janus F rendrup; g. 11/7 1952 m. Kamma 
F., f. Pedersen; udi. i Vokslev B rugsforening 
pr. Nibe 1946-50 og herunder bestået handels- 
m edhjæ lpereksm . fra  Nibe H andelsskole 1949, 
kommis i V ebbestrup B rugsforening pr. Doense 
1950-51 og i S tøvring B rugsforening 1951-52, 
overtaget nuvæ rende kolonial- og isenkram for- 
retn ing i N ørre Sundby og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1952, ombygget og m oderniseret 
fo rretn ingen t. tem po-butik  1955.

Adr. V estergade 46, N ørre Sundby.
F irm a: E jn a r F rendrup, Købmand, V ester

gade 46, N ørre Sundby.
Frey, P e te r Christensen, handelsskoleforstan

der; f. 14/8 1899 i Agerskov, H aderslev amt, søn 
af skræ dderm ester H ans P e te r Nissen1 Frey; g. 
1928 m. Inger F., f. Stam pe V ilstrup; student 
1922, bestået læ rereksm . 1925, cand. phil. 1927, 
bestået talepæ dagogisk diplomeksm. 1939, studie
ophold v. un iversite terne i P aris  og M anchester

sam t frekven tere t D anm arks L æ rerhøjskole 1938- 
39, skoleinspektør i F rederikshavn  1940-47, der
e fter besty re r af F rey’s Skole i F rederikshavn, 
till. fo rstander f. F rederikshavn Skole f. H an
deisme dhj æ lpere.

Adr. F rederikshavn.
Institu tion : F rederikshavn  Skole f. H andels

m edhjæ lpere, F rederikshavn.
Friborg, Christian, købm and; f. 8/8 1899 i 

Sjørslev, V iborg amt, søn af statshusm and Jens 
P e te r Friborg; g. 21/4 1923 m. Emma F., f. N iel
sen; udi. h. købm and S. Sørensen, K arup, g rund
lagt fo rretn ing  i Egelund pr. K arup og etabi. sig 
s. selvstændig købm and 1923, afstået samme og 
overtaget købm and S. Sørensen’s forretn ing  i 
K arup s. å.; formd. f. K arup B orger- og H ånd
væ rkerforen ing  s. 1937 sam t m edstifter af og 
form d. f. best. f. K arup tekniske Skole.

Adr. K arup.
F irm a: Chr. Friborg, K arup.
Friborg, Ernst, købm and; f. 24/8 1925 i K arup, 

Viborg amt, søn af købm and C hristian Friborg;
g. 20/9 1952 m. Ida F., f. R iber; udi. dels i fade
rens forretn ing  i K arup og dels h. købm and C. 
A. C hristensen, Hasle, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. forretn ing  i Viborg 1952, afhæ ndet 
samme og overtaget nuvæ rende forretn ing  i Es
b jerg  1954.

Adr. Frodesgade 40, Esbjerg.
Firm a: E rnst Friborg, G rønttorvet, Esbjerg.

Fries, Lorenz, købmand; f. 20/5 1913 i Hokke- 
rup, Å benrå amt, søn af landpostbud Lorenz 
F ries; g. 17/5 1941 m. M argrethe F., f. Davidsen; 
udd. i kolonial og b landet handel h. købm and 
Chr. Christiansen, G råsten 1928-32, kommis i 
Visby Brugsforening og sen. bl. a. i Rødekro 
B rugsforening 1932-42, fo rpag ter af nuvæ rende 
kolonialforretning i Sønderborg 1942-51, over
taget samme m. tilhørende ejendom  og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1951; medl. af best,
f. Sønderborg D etailhandlerforening s. 1950, kas
se re r i samme s. 1952.

Adr. Æ blegade 7, Sønderborg.
F irm a: Lorenz Fries, Æ blegade 7, Sønderborg.
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K. Friis
købm and, depotindehaver

L. Fries
købm and

T. J. Friis
købm and

V. Friis
købm and

F rigast-Larsen, Edwin, købm and; f. 20/12 1899 
i Kbhvn., søn af rep ræ sen tan t L. A. Larsen; be
stået realeksm . fra  Frdbg. Realskole 1915, der
e fte r udd. og sen. afdelingschef i A/S B rdr. 
Dahl, Kbhvn., etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
m. forretn ing  Thorvaldsensvej 60, Kbhvn. V. 
1937; medl. af best. f. Indkøbsforeningen »Prø
ven« s. 1947, medl. af best. f. og næ stform d. i 
A/S Indkøbscentralen »Prøven« s. 1951, formd. f. 
samme s. 1953.

Adir. Howitzvej 39, Kbhvn. F.
F irm a: E. F rigast-L arsen, Thorvaldsensvej 60, 

Kbhvn. V.

Friis, Jens Samuel, forretn ingsbestyrer; f. 
20/11 1902 i G renå, søn af m urerm ester Hans 
F riis; udi. h. købm and P. M øller, Følle 1916-20, 
bestået præ lim inæ reksm . fra  K bhvn.s U niversi
te t 1921, frekven tere t Ju s titsråd  M øller’s H an
delshøjskole i Ålborg 1921-22, derefter kommis i 
Aså, Børglum og Kbhvn. sam t bogholder i R an
ders, fo rre tn ingsbestyrer i firm ae t A. M. An
dersen, H esselbjerg pr. Nykøbing M. s. 1950.

Adr. H esselbjerg pr. Nykøbing M.
F irm a: A. M. Andersen, H esselbjerg pr. Ny

købing M.

Friis, Knud, købmand, depotindehaver; f. 8/1 
1920 i Give, Vejle amt, søn af købmand, depot
indehaver P e te r F riis; g. 9/9 1944 m. Ellen F., f. 
Jensen; udd. i kolonial dels i faderens fo rre t
ning i H edensted og dels h. købm and Chr. Ol
sen, B jerlev  1934-38, komm is h. købm and A ugu
stinus Jensen, O dder 1938-43 og i faderens fo r
re tn ing  i H edensted 1943-49, overtaget samme — 
der om fatter kolonial og b landet handel sam t 
depot f. A/S Tuborgs B ryggerier — og etabi. sig 
s. selvstændig købm and og depotindehaver 1949.

Adr. Hedensted.
F irm a: Knud* Friis, Tuborg’s Depot & K øb- 

m andshandel, Hedensted.

Friis, Poul, grosserer; f. 19/2 1898 i G jerrild , 
R anders amt, søn af læ rer Jens Friis; g. 26/12 
1924 m. Valborg F., f. Christensen; udi. h. køb
m and K jæ r’s Eftf., Mørke, frekven te re t Den

jydske H andelshøjskole i Århus, indehaver af 
agen tur f. A/S A. W. K irkebye i Å benrå 1926- 
29, besty rer af sam me firm as hovedoplag i Å ben
rå 1929-41, g rundlagt nuvæ rende frug t en gros 
virksom hed i Å benrå og etabi. sig s. selvstæ ndig 
grosserer 1941.

Adr. K arpedam  13, Åbenrå.
F irm a: Poul Friis, »Bryggergården«, Åbenrå.

Friis, R ichard  Rasmussen, købm and; f. 4/7 1910 
i Sønderbæk, Viborg amt, søn af uddeler Jens 
P e te r F riis; g. 13/10 1935 m. A nna K irstine F., f. 
B undgaard; udi. i Sønderbæ k Brugsforening
1926-30, derefter kommis i samme sam t frekven
te re t U ddelerskolen i S tøvring 1931, uddeler i O. 
Fussing B rugsforening 1935-39, overtaget køb
mand H andberg’s fo rre tn ing  i H am m ershøj og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1939; medl. af 
best. f. B jerringbro, K jellerup og Omegns K øb
m andsforening s. 1950.

Adr. H am m ershøj St.
F irm a: R ichard Friis, Ham m ershøj St.

Friis, Tage Jeppesen, købm and; f. 8/11 1909 i 
V esterby pr. K lakring, Vejle amt, søn af gård 
e je r Carl Friis; g. 27/7 1937 m. M arna F., f. Ras
mussen; udi. h. købm and Carl Petersen, V ester
by pr. K lakring 1924-28, kommis h. samme 1928- 
29 og 1930-36 sam t h. købm and B ruun, Lund
1929- 30, etabi. sig s. selvstændig købm and m. 
forretn ing  i V esterby pr. K lakring 1937.

Adr. V esterby pr. K lakring.
F irm a: Tage Friis, V esterby pr. K lakring.

Friis, Viggo, købm and; f. 1/11 1904 i Flensburg, 
søn af støbem ester P e te r F riis; g. 24/4 1934 m. 
Ju lie  F., f. Jensen; udd. i farvehandlerbranchen  
og sen. d revet legetø jsforretn ing i Rudkøbing
1930- 35, forpagtet nuvæ rende kolonialforretning 
— og sam tidig udvidet samme m. kød- og v ik 
tualieforretn ing  — i Nakskov og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1935, overtaget fo rre tn in 
gerne og den tilhørende ejendom  1946; næ st
formd. f. P ionerforeningen f. Nakskov og Omegn.

Adr. Løj toftevej 51, Nakskov.
Firm a: Viggo Friis, Løjtoftevej 51, Nakskov.
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E. Frisch-Christensen
realskolebestyrer

M. N. Frisk
købm and

J. H. A. Fritzböger
købm and

G. Fritzen
købm and

Friis, Viggo, købm and; f. 9/3 1920 i K lakring, 
Vejle amt, søn af landm and Carl F riis; udi. i 
Lunderskov B rugsforening, g rundlagt nuvæ ren
de forretn ing  og etabi. sig s. selvstæ ndig køb
m and i Sæ bberup 1948.

Adr. Sæ bberup pr. Løsning.
Firm a: Viggo Friis, Sæ bberup pr. Løsning.

Frisch-C hristensen, E jnar, realskolebestyrer, 
handelsskoleforstander; f. 25/1 1907 i Horne, 
Ringkøbing amt, søn af fø rste læ rer C hristian 
C hristensen; g. 5/8 1930 m. C lara F.-C., f. Mik
kelsen; bestået præ lim inæ reksm . fra  Kolding 
Realskole 1923 og læ rereksm . fra  Nr. Nissum 
Sem inarium  1928, frekven tere t Statens L æ rer
højskole 1933-34, læ re r v. B ræ dstrup  Realskole
s. 1929, b esty re r og e je r af samme s. 1935, till. 
fo rstander f. B ræ dstrup H andelsskole s. 1935; 
medl. af B ræ dstrup  m enighedsråd og formd. f. 
Indre Missions Sam fund i B ræ dstrup.

Adr. Skolegade 7, B ræ dstrup.
Institu tion: B ræ dstrup  H andelsskole, B ræ d

strup.

F risch-Jensen, W illiam Laurberg, købm and; f. 
21/3 1896 i Rudkøbing, søn af købm and Alex Jen 
sen; g. 30/11 1919 m. E lla F .-J., f. D resler; stu
dent 1914, cand. phil. 1915, udi. i faderens fo rre t
ning i H illerød 1914-18 og sen. kommis i samme
t. 1919, ansat i U nited E xport Company, Kbhvn. 
1919-24, disponent i faderens forretn ing  i H ille
rød 1924-30, overtaget samme — der om fatter 
kolonial, kunstgødning, m arkfrø  og støbegods — 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1930; medl. 
af best. f. og næ stform d. i H illerød og Omegns 
K øbm andsforening s. 1941 sam t medl. af best. f. 
H illerød H andelsstandsforening s. 1953, medl. af 
ligningskomm issionen i H illerød 1934-38.

Adr. Slotsgade 59, H illerød.
Firm a: W. Frisch-Jensen, Slotsgade 59, H ille

rød.

F risgaard, Arne, depotindehaver; f. 6/12 1915 
i N ørre Nebel, Ribe amt, søn af vognm and Peder 
F risgaard; g. 2/7 1937 m. M argrethe F., f. Dam-

gaard  A ndersen; ansat i faderens vognm ands
forretning, overtaget depot f. Carlsberg Brygge
rierne  og K ongens Bryghus i N ørre Nebel og 
etabi. sig s. selvstændig depotindehaver 1947.

Adr. Sønder Allé 4, N ørre Nebel.
F irm a: Carlsberg-D epotet, N ørre Nebel.

Frisk, M artin  Nielsen, købm and; f. 1/9 1901 i 
Gram, H aderslev amt, søn af snedkerm ester An
ders Nielsen F risk; g. 17/1 1931 m. Agathe N. F.,
f. Ly diksen; udd. i m anufak tur h. købm and Oluf 
A astrup, G ram  1920-23, ekspedient h. samme 
1923-27, grundlagt konfekture- og frug tforretn ing  
i G ram  og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1927, genn. årene gradvis udvidet fo rretn ingen t. 
også a t om fatte kolonial sam t ombygget og mo
dern iseret samme 1940; medl. af best. f. Rødding 
og Omegns K øbm andsforening.

Adr. Gram.
Firm a: M artin  N ielsen Frisk, Gram.

Fritzböger, Johan H erm ann Adolf, købm and; f. 
5/7 1901 i Kbhvn., søn af teg lvæ rksbestyrer Wil
helm  Fritzböger; g. 8/12 1929 m. Edith M athilde 
F., f. Larsen; udi. h. købm and P e te r Madsen, GI. 
Kongevej 117, Kbhvn. V. 1915-19 og sideløbende 
frekven tere t K øbmandsskolen, kommis h. sam 
me sam t h. dennes efterfølger købm and M artin  
Søgaard 1919-29, grundlagt nuvæ rende fo rre t
ning — en udpræ get købm andsvirksom hed m. 
kolonial, v in  og tobak s. speciale — og etabi. sig 
s. selvstændig købm and i G entofte 1929.

Adr. Lyngbyvej 429, G entofte.
Firm a: Johan  Fritzböger, Lyngbyvej 429, Gen

tofte.

Fritzen, G erhard, købmand; f. 26/1 1902 i Skel
by, M aribo amt, søn af tæ kkem and Tønnes F rit-  
zen; g. 6/6 1927 m. Edith Olivia F., f. Jensen; 
overtaget købm and Johannes L arsen’s forretn ing 
— om fattende kolonial, delikatesser, vinhandel, 
isenkram , køkkenudstyr, trikotage og benzin — 
i H ovm arken pr. Askeby og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1927.

Adr. H ovm arken pr. Askeby.
F irm a: G. Fritzen, H ovm arken pr. Askeby.
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P. From
købm and

N. C. Frost
købm and

G. B. Frøkjær 
købm and

S. R. Frølund
købmand

Frobøse, Niels Valdemar, købm and; f. 25/4 
1908 i Frederikshavn, søn af m askinm ester H ein
rich Frobøse; g. 26/5 1943 m. Else F., f. N ielsen; 
udi. h. købm and Johan  A ndersen, F rederiks
havn 1922-26 og herunder bestået handelsskole- 
eksm. fra  F rederikshavn  Handelsskole 1925, 
komm is h. samme 1926-29, af tjen t væ rneplig t v. 
15. batl.s 1. kom pagni 1929, kommis h. købm and 
Chr. W estergaard, K bhvn. 1929-34, overtaget 
købm andsforretningen Ju lius V alentiners Vej 22, 
Kbhvn. F. og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1934.

Adr. Duevej 122, Kbhvn. F.
F irm a: Vald. Frobøse, Ju lius V alentinersvej 

22, K bhvn. F.

From , Peter, købm and; f. 11/7 1915 i Vonsild, 
Vejle amt, søn af m urerm ester H enrik From ; g. 
14/6 1942 m. K irstine F., f. M ikkelsen; udd. i 
colonialb ranchen h. købm and Johs. Hansen, 
D alby 1931-35, komm is i V ejstrup Brugsforening 
1936-38 og i Kolding og Omegns Brugsforening 
1938-49, grundlagt nuvæ rende kolonial- og deli
katesseforretn ing i nybygget ejendom  i Kolding 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1949.

Adr. Kolding.
F irm a: P e te r From , Kolding.

Frost, Niels C hristian, købm and; f. 1/3 1925 i 
Ø sterild, Thisted amt, søn af købm and Aage 
Emil Frost; g. 1953 m. Lilly F., f. H ansen; be
ståe t realeksm . fra  Thisted kom m unale M ellem- 
og Realskole 1941, udi. h. købm and J. P. Diget, 
Thisted 1941-45, dere fte r bl. a. b esty rer af cho
koladeforretn ing i Svendborg sam t rep ræ sen tan t 
i firm ae t P. Yde Dissing, H eltborg, overtaget nu 
værende kolonialforretning i Å lborg og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1953.

Adr. Langelandsgade 1, Ålborg.
F irm a: N. C. Frost, Langelandsgade 1, Ålborg.

Frost, V erner Jørgensen, købm and; f. 13/2 1907 
i T åstrup, Å rhus amt, søn af købm and M. F rost;
g. 1/6 1936 m. M aren F., f. H usted; udi. dels i 
faderens forretn ing  i T åstrup og dels i Skåde 
K øbm andshandel 1921-25, grundlagt forretn ing  i

Gosmer og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1932, afstået samme og overtaget faderens fo r
retn ing  i T åstrup 1944.

Adr. T åstrup pr. H arlev.
F irm a: T åstrup K øbm andshandel, Tåstrup pr. 

H arlev.

Fruensgaard , Per, købm and; f. 21/11 1925 i 
Pandrup , H jørring  amt, søn af bogholder Hol
ger F ruensgaard; g. 13/4 1952 m. L isbeth F., f. 
M adsen; bestået realeksm . 1942, udi. i P andrup  
B rugsforening 1942-44 og h erunder bestået han- 
delsskoleeksm. 1944, kommis i Lyngså B rugsfor
ening 1945-46 og i N ordthy B rugsforening, Thi
sted 1947-48, af tjen t væ rneplig t 1948, derefter 
kommis i forskellige brugsforeninger og heru n 
der frekven tere t Den danske Andelsskole i M id
delfart 1949, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
m. forretn ing  — om fattende kolonial, delikates
ser, vinhandel, køkkenudstyr, korn og foderstof
fe r sam t bræ ndsel og benzin — i Tårs 1953.

Adr. Tårs.
F irm a: P e r Fruensgaard, Tårs.

F røk jæ r, Georg B irkedal, købm and; f. 10/3 1906 
i Esbjerg, søn af m alerm ester H ans Jakob F rø 
k jæ r; g. 17/11 1935 m. M artha F., f. Poulsen; udi.
h. købm and Adolph Petersen, Esbjerg 1920-24 og 
herunder bestået handelsm edhjælpereksm . fra  
Esbjerg Handelsskole 1923, kontorassistent i Es
b jerg  1925-27 og førstekom m is h. købm and A n
dersen, Stakroge 1927-28, overtaget nuvæ rende 
fo rretn ing  — der om fatter kolonial, delikatesser 
og vine — i E sbjerg og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1928, udvidet fo rretn ingen m. en filial 
v. Fanø V esterhavsbad 1945.

Adr. Islandsgade 33, Esbjerg.
F irm a: Georg B. F røk jæ r, Storm gade 33, Es

bjerg.

Frølund, Søren R ikard, købmand, skibspro
vianteringshandler; f. 13/6 1908 i M ejrup, Ring
købing am t; g. 12/11 1933 m. A nna E lisabeth F., 
f. H edegaard; udi. h. købm and H olger Petersen, 
H olstebro 1923-27 og herunder bestået handels
m edhjæ lpereksm . fra  H olstebro H andelsskole
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K. Fugl-Olsen H. H. Fuglsang
vinhandler, grosserer disponent

H. Fuglsang M. Fuglsang
købm and købm and

1926, kommis h. købmand1 O. L. M ollerup, H ar- 
boøre 1927-29 og i R.A.V., Holstebro 1929-33, 
etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo rretn ing 
i Ø rum  Sdl. 1933, afhæ ndet samme og overtaget 
nuvæ rende forretn ing  — der om fatter kolonial, 
isenkram , tapet og farve sam t skibsproviante
ring  — i Thyborøn Havn 1935.

Adr. V esterhavsgade 46, Thyborøn.
Firm a: S. Frølund, K olonial-Isenkram -Skibs- 

p roviantering , Thyborøn Havn.

Fugl, Hans V., købm and; f. 7/9 1915 i G urreby, 
M aribo amt, søn af landm and1 G odtfred Fugl;
g. 9/1 1943 m. Else F., f. Jensen; selvstændig 
købm and i Nakskov 1943-46, derefter overtaget 
nuvæ rende forretn ing  og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and i Sandby.

Adr. Sandby pr. H arpelunde.
F irm a: Hans V. Fugl, Sandby pr. H arpelunde.

Fugl-Olsen, Kay, vinhandler, grosserer; f. 15/11 
1898 i B randerslev, M aribo amt, søn af gårdejer 
L ars Olsen; g. 17/9 1930 m. E sther F.-O., f. P e
dersen; udd. h. konsul Christoph Jessen, N ak
skov sam t h. e ta tsråd  Emil M atthissen, Roskilde, 
ansat h. generalkonsul J. C. Teilm ann, Kbhvn. 
1924, rep ræ sen tan t h. samme 1925, p rokurist 1937, 
m edindehaver af firm aet J. C. Teilm ann & Co.s 
Eftf. — der om fatter vin en gros m. salg udeluk
kende t. købm æ nd — s. 1941; næ stform d. og kas
serer i V inhandlerforeningen f. D anm ark sam t 
medl. af vinbranchens valu taudvalg  og af sam
mes legatudvalg; formd. f. S tiftelsen »Kong F re 
derik  den O ttendes Minde« sam t medl. af best, 
f. K ronprins F rederiks og K ronprinsesse Loui
ses Stiftelse, f. S tiftelsen »Olga og J. C. Teil- 
m anns Minde« og f. V inhandler A. M. Poulsens 
og H ustru A. V. Poulsen f. Nilssons Fond; deko
ration: R.

Adr. Maglemosevej 18, H ellerup.
F irm a: J. C. Teilm ann & Co.s Eftf., Ø sterbro

gade 145, Kbhvn. 0 .

Fuglsang, Egon Juhl, fo rretn ingsbestyrer; f. 
25/12 1927 i Lydum  Mølle, Ribe amt, søn af køb
m and A rnold P. Fuglsang; g. 4/12 1954 m. Hanne

C athrine F., f. Jensen; udi. i faderens forretn ing 
i Lydum  Mølle, besty re r af samme f. m oderen 
s. 1951.

Adr. Lydum Mølle pr. T istrup.
F irm a: A. P. Fuglsang, Ly dum Mølle pr. Ti

strup.

Fuglsang, H enning H ansen, disponent; f. 11/5 
1930 i Pedersker, Bornholm , søn af købm and M. 
Fuglsang; g. 1952 m. Tove F., f. Elvang; bestået 
realeksm . fra  Rønne Statsskole 1946, derefter 
udi. i faderens forretn ing  i Rønne og sen. — 
e fte r a t have af tjen t væ rneplig t — disponent i 
samme.

Adr. St. Torvegade 39, Rønne.
F irm a: M. Fuglsang, St. Torvegade 39, Rønne.

Fuglsang, H enry, købmand; f. 22/8 1922 i Ly
dum, Ribe amt, søn af købm and A rnold Fugl
sang; g. 21/11 1953 m. Jy tte  F., f. Jensen; udi. i 
faderens fo rretn ing  i Lydum  1936-40 og herunder 
bestået handelsskoleeksm . 1938, kommis i samme 
1940-41, h. købm and Frandsen, T jæ reborg 1941- 
43 og h. købm and H arry  Nielsen, Nivå 1943-53, 
etabi. sig s. selvstændig købm and m. forretn ing 
— om fattende kolonial og frug t — i Roskilde 
1953.

Adr. Vestergade 24, Roskilde.
Firm a: H enry Fuglsang, Vestergade 24, Ros

kilde.

Fuglsang, M arkus, købm and; f. 26/7 1889 i 
Skanderup, Skanderborg amt, søn af gårdejer
H. Chr. Nielsen Fuglsang; g. 4/11 1921 m. Agnes 
F., f. H ansen; udd. og v irk e t s. m ejerist, selv
stændig købm and i Rønne 1922-27 og i P edersker
1927-34, overtaget nuvæ rende forretn ing  — der 
om fatter kolonial, delikatesser og vinhandel — 
og påny etabi. sig s. selvstændig købm and i Røn
ne 1934; genn. en årræ kke kasserer f. Rønne 
Købmandsforening.

Adr. St. Torvegade 39, Rønne.
F irm a: M. Fuglsang, St. Torvegade 39, Rønne.

Fusgaard, K ristian, købm and; f. 10/1 1923 i 
Borris, Ringkøbing amt, søn af landm and Søren
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F. L. B. Fylking
købm and

H. Færge
købm and

L. Færge
købm and

K. Fæster
købm and

Fusgaard; udi. h. købm and Bang N ielsen’s Eftf., 
Skern  1939-43, derefter kommis h. købm ændene 
M ichael Petersen, Houen, E. Alkj ærsig, Gylling 
og Jens Aage Just, Esbjerg, g rundlagt nuvæ ren
de forretn ing  i Å rhus og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1950, udvidet og m oderniseret fo rre t
ningen 1954.

Adr. H am m ershusvej 54, Århus.
F irm a: K olonialforretningen »Røde Mølle« v. 

K. Fusgaard, F rederiks Alle 75, Århus.

Fylking, Frode Leo Bergstrøm , købm and; f. 5/8 
1914 i Kbhvn., søn af købm and Hans V aldem ar 
Fylking; g. 20/4 1938 m. E sther Johanne F., f. 
P etersen; bestået mellem skoleeksm. fra  Set. 
Hans Gades Skole i Kbhvn. 1930, udd. i handel 
en gros og en detail h. købm and C. Reeh, B alle
rup 1930-34 og herunder bestået eksm. — m. ud 
m æ rkelse — fra  B allerup Handelsskole sam t 
eksm. — m. udm æ rkelse og diplom — fra  Køb
m andsskolen i Kbhvn., kommis h. samme 1934- 
35 og i faderens forretn ing  i Kbhvn. 1935-37, 
etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo rretn ing  
H usum gade 6, K bhvn. N. 1937, afhæ ndet samme 
1952 og overtaget nuvæ rende forretn ing  — der 
om fatter kolonial, delikatesser, vinhandel og 
isenkram  m. m. — i K astrup 1953.

Adr. Guldbergsgade 81, K bhvn. N.
F irm a: Frode Fylking, A lleen 38, K astrup.

Fylking, Ib B ergstrøm , købm and; f. 30/3 1922 
i Kbhvn., søn af købm and H ans V aldem ar Fyl
king; udi. i faderens forretn ing  i Kbhvn. 1937- 
41, overtaget samme og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1950.

Adr. Korsgade 54, Kbhvn. N.
F irm a: Ib Fylking, K orsgade 54, Kbhvn. N.

Fylling, K nud D augaard, købm and; f. 31/10 
1905 i Odense.

Adr. Vestergade 19, Odense.
F irm a: K nud Fylling, Vestergade 19, Odense.

Fynboe, Elias Skriver, købm and; f. 31/1 1917 
i A llingåbro, R anders amt, søn af købm and 
L aurs Fynboe; g. 20/2 1944 m. R uth F., f. H en

riksen; bestået præ lim inæ reksm . og studenter- 
eksm., udi. i faderens forretn ing  i A llingåbro, 
frekven tere t Niels Brock’s H andelsskole i Kbhvn. 
og Den danske Købmandsskole i London, iøvrigt 
studie- og arbejdsophold i England og Tyskland, 
ansat bl. a. i D irek to ra te t f. V areforsyning, p ro 
k u ris t og disponent i faderens forretn ing  i A l
lingåbro s. 1945.

Adr. Jernbanegade 14, A llingåbro.
F irm a: L. Fynboe, Ø rstedvej 3, A llingåbro.

Fynboe, Laurs, købm and; f. 12/1 1885 i Ø rsted 
sogn, R anders amt, søn af gårdejer H ans Søren
sen Fynboe; g. 6/6 1913 m. P etrine  F., f. Skriver; 
udi. h. købm and S. Sørensen, A llingåbro, over
taget nuvæ rende forretn ing  i A llingåbro og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1910.

Adr. Ørstedvej 3, A llingåbro.
F irm a: L. Fynboe, Ørstedvej 3, A llingåbro.

Fæ rge, Hugo, købm and; f. 17/8 1912 i R udkø
bing; g. 17/9 1939 m. K irstine F., f. H ansen; udi. 
i Opsund B rugsforening pr. V idebæk og sen. an
sat i firm aet H. J. Hansen (tobak og kaffe en 
gros), Kbhvn., g rundlagt forretn ing  i F je lste r- 
vang og etabi. sig s. selvstændig købm and 1939, 
afstået samme og overtaget nuvæ rende fo rre t
ning m. tilhørende bageri i Sdr. Felding 1943.

Adr. Sdr. Felding.
F irm a: Hugo Fæ rge, Sdr. Felding.

Fæ rge, Laurids, købm and; f. 14/5 1915 i B re j- 
ning, Ringkøbing amt, søn af m urer E rnst Je n 
sen Fæ rge; g. 19/3 1944 m. A nna F., f. Ibsen; 
udi i Videbæk B rugsforening, grundlagt fo rre t
ning i Videbæk og etabi. sig s. selvstændig køb
mand 1939; medl. af best. f. V idebæk H andels
standsforening.

Adr. Videbæk.
Firm a: Laurids Færge, K olonial & Delikatesse, 

Videbæk.

Fæ ster, Kaj, købm and; f. 4/10 1920 i Videbæk, 
Ringkøbing amt, søn af ho telejer Søren Fæ ster;
g. 1948 m. K ristine F., f. R avnsbjerg; udi.
h. købm and A. Nielsen, Hee, b runku lsen trep re-
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f f . C. Gade 
købm and

J. R. Gade 
forretningsbestyrer

I. Gaardbo
købm and

J . C. Gaarde 
købm and

nør 1946-47, m edhjæ lper på faderens hotel i Vi
debæ k 1947-49, overtaget nuvæ rende kolonial
forretn ing  i Silkeborg og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1949.

Adr. Falkevej 19, Silkeborg.
Firm a: Kaj Fæ ster, Falke vej 19, Silkeborg.

Gaardbo, Ingdolf, købm and; f. 30/4 1906 i GI. 
Skagen, H jørring  amt, søn af landm and Severin 
Gaardbo; g. 1937 m. A strid  G., f. Jensen; udi. h. 
købm and Carl A ndersen, Skagen 1922-26, der
efter kommis h. købm ændene I. Bagh P etersen  
og Egholm — begge Skagen, g rundlagt nuvæ ren
de kolonialforretning i Skagen og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1937; næ stform d. i Ska
gens K olonialhandlerforening s. 1952.

Adr. Set. L auren tii Vej 32, Skagen.
Firm a: I. Gaardbo, Set. L auren tii Vej 32, 

Skagen.

Gaarde, Jeppe Christian, købm and; f. 31/1 1923 
i Toftlund, H aderslev amt, søn af landm and 
Thomas G aarde; g. 28/6 1947 m. G erda G., f. 
Thuesen; udd. i kolonialbranchen h. købm and P. 
M. Gadeberg, Toftlund 1937-41, kommis h. køb
m and Chr. P. Christiansen, Bovrup 1941-43, i f ir
m aet Petersen  & Knudsen, Padborg 1943-44 og h. 
købm and Ferd. Nielsen, Å benrå 1944-45, over
taget købm and P. M. G adeberg’s fo rre tn ing  i 
Toftlund og etabi. sig s. selvstændig købm and 
1946, fly tte t forretn ingen  t. større og m ere mo
derne lokaler i Toftlund 1949; medl. af best. f. 
Toftlund H andelsforening og f. Toftlund tekn i
ske Skole og Handelsskole, k redsfø rer f. Toft
lund  F.D.F.

Adr. Toftlund.
F irm a: Jeppe Chr. G aarde, Toftlund.

Gabrielsen, K nud B jerring , købm and; f. 10/4 
1928 i Hvalsø, Roskilde amt, søn af snedker B jer
ring  G abrielsen; g. 18/3 1951 m. Lis G., f. Jen 
sen; udi. i »Købmandsgården« i Hvalsø 1942-46 
og herunder bestået handelsskoleeksm . 1946, 
kommis i samme 1946-48 og i kolonialforretning 
på Frdbg. 1948-49, af tjen t væ rneplig t 1949-50, an
sat i A/S C. W. Obel, K bhvn. 1950-52, etabi. sig

s. selvstændig købm and m. forretn ing  — om fat
tende ren  kolonial — i Hvalsø 1952.

Adr. Hovedgaden 19, Hvalsø.
F irm a: »Kaffelageret«, Hovedgaden 19, Hvalsø.

Gade, H ans Christian, købm and; f. 18/10 1830 
i Ølgod, Ribe amt, søn af landm and P. Gade; g. 
4/6 1908 m. M arie G., f. Jensen; udi. h. købmand
I. A. Beyer, Hoven, overtaget kolonialforretning 
i Filskov og etabi. sig s. selvstæ ndig købmand 
1906, afhæ ndet samme og overtaget nuvæ rende 
kolonialforretning i G adbjerg 1916.

Adr. Gadbjerg.
F irm a: H. Chr. Gade, Gadbjerg.

Gade, H arry , købm and; f. 19/5 1912 i Hadsund, 
Ålborg amt, søn af gårdejer H enry Gade; g. 26/9 
1933 m. Elna G., f. A ndersen; overtaget nuvæ 
rende forretn ing  — der om fatter kolonial, isen
k ram  og m anufak tu r — i Ø ster H urup og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1954; medl. af best, 
f. Ø ster H urup B orgerforening.

Adr. Ø ster H urup.
F irm a: H arry  Gade, Ø ster Hurup.

Gade, H enrik  Christensen, købm and; f. 31/3 
1917 i O utrup, Ribe amt, søn af k reaturkom m is
sionæ r Hans Sørensen Gade; g. 9/10 1948 m. Lis 
G., f. P etersen; udi. i Henne Brugsforening, 
g rundlagt nuvæ rende fo rre tn ing  — der om fatter 
kolonial og isenkram  sam t bladforhandling — i 
Sønderho og etabi. sig s. selvstæ ndig købmand 
1948.

Adr. Sønderho, Fanø.
F irm a: H enrik  Gade, Sønderho, Fanø.

Gade, Jens Peter, købm and; f. 23/10 1904 i 
F redericia, søn af købm and J. P. Gade; g. 22/3 
1922 m. S ara G., f. N ørm ann; udi. h. købmand 
F ritz  Duus junr., Fredericia, derefter kommis 
bl. a. i faderens kolonial- og delikatesseforret
ning i F redericia, overtaget samme og etabi. sig 
s. selvstændig købm and 1929.

Adr. Prinsensgade 29, Fredericia.
F irm a: J. P. Gade, Prinsensgade 29, Fredericia.
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J. Gade S. Gade S. Gade A. Gadegaard
købm and købm and direktør købm and

Gade, Jens Raae, fo rretn ingsbestyrer; f. 3/10 
1909 i Sevel, Ringkøbing amt, søn af købm and 
Johannes Gade; udi. h. købm and F. K ristensen, 
V inderup, derefter ansat i faderens forretn ing  i 
Sevel, besty rer af samme — der om fatter kolo
nial, korn  og foderstoffer sam t bræ ndsel — s. 
1935.

Adr. Sevel pr. V inderup.
F irm a: J. Gade, Købmand, Sevel pr. V inderup.

Gade, Johannes, købm and; f. 7/1 1888 i V ester 
Assels, Thisted am t, søn af g årdejer Jens Gade; 
g. 29/3 1923 m. Olga G., f. N ielsen; udi. h. køb
m and F rits  Jensen, B jerringbro  1903-07, frekven
te re t Den jydske H andelshøjskole i Å rhus 1911- 
12, uddeler i Foldby B rugsforening pr. H innerup 
1914-27, overtaget kolonialforretn ing i V orup og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1927, afhæ ndet 
sam me og overtaget nuvæ rende ko lon ialforret
ning i R anders 1946.

Adr. N ørrebrogade 59, R anders.
F irm a: Johs. Gade, N ørrebrogade 59, R anders.

Gade, Peter, købm and; f. 5/10 1896 i V. Assels, 
Thisted amt, søn af gårdejer Jens Gade; g. 23/9 
1923 m. K irstine G., f. Jensen; udi. h. købm and 
Lund, Gedsted 1912-17, aftjen t væ rneplig t 1917- 
19, frekven te re t Den jydske Handelshøjskole i 
Å rhus 1920 og sen. kommis i forskellige fo rre t
ninger, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. fo r
re tn ing  i H øjbjerg 1925; rev isor i Å rhus og Om
egns K øbm andsforening.

Adr. Oddervej 70, Højbjerg.
F irm a: P. Gade, H øjbjerg.

Gade, Svend, købm and; f. 18/6 1911 i N aur, 
R ingkøbing amt, søn af gårde je r Jens O verlund 
C hristensen Gade; g. 21/10 1936 m. Agnete G., f. 
B jerre ; udi. h. købm and N. C. Kusk, Sir, i kom 
pagni m. broderen overtaget sammes forretn ing  
og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and i S ir 1932, 
eneindehaver af forretn ingen  — der om fatter 
kolonial, isenkram , korn og foderstoffer sam t 
kunstgødning og bræ ndsel — s. 1936; medl. af 
best. f. K olonialhandlerforeningen f. H olstebro 
og Omegn.

Adr. S ir pr. Holstebro.
F irm a: Svend Gade, Købmand, S ir pr. Holste

bro.
Gade, Svend, d irek tør; f. 22/5 1917 i Hellerød, 

Thisted amt, søn af gårdejer P e te r Gade; g. 
25/10 1940 m. A nnelise G., f. H enriksen; e fte r at 
have bestået præ lim inæ reksm . udd. i bu tiks- og 
en gros handel sam t dem itteret fra  Niels Brock’s 
Handelsskole i Kbhvn. og Den danske Køb- 
mandsskole i London, sek re tæ r i De sam virken
de K øbm andsforeninger i D anm ark 1938, kon
torchef i samme 1947, d irek tø r s. 1952, s. 1945 
forestået opbygningen af organisationens kon
sulent- og oplysningsvirksom hed; medl. af N or
disk Bogføringskomité 1948, medl. af H andels
m in is te rie rs  bogføringsudvalg 1949-50, medl. af 
repræ sen tan tskabet f. E rhvervenes Indsam lings
kontro l 1949, medl. af repræ sen tan tskabet f. 
Dansk S tandardiseringsråd  sam t m edstifter af 
institu tionen D ansk K øbm ands-Indeks 1952, 
medl. af H andelsm in isteriers produktiv ite tsud
valg f. handelen og af sammes udvalg vedr. 
M arshall-lån t. detailhandelen 1953, medl. af re 
p ræ sentan tskabet f. D ansk E m ballageinstitut 
1954 og medl. af M onopolrådet 1955.

Adr. Fortunvej 37, C harlottenlund.
O rganisation: De sam virkende K øbm andsfor

eninger i D anm ark, R ådhuspladsen 16, Kbhvn. 
V.

Gade, Vagn Egert, købm and; f. 30/10 1911 i 
Kbhvn., søn af sporvejsfunktionæ r M artin Gade; 
g. 25/3 1940 m. R ita G., f. Hansen; udd. i kolo
nial i firm aet L ippert & Søn, N ørrebrogade 94, 
Kbhvn. N. 1926-30, kommis i samme 1930-31, h. 
købm and Louis C. A. Hansen, Classensgade 52, 
K bhvn. 0 . 1931-32 og i firm ae t A. Gade & Co., 
Linnesgade 22, Kbhvn. K. 1932-38, etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and m. fo rre tn ing  GI. Konge
vej 19, Kbhvn. V. 1938, sideløbende besty rer af 
en gros firm aet S. Hansen & Co., P eder H vit- 
felds S træ de 11, Kbhvn. K. s. 1945 og indehaver 
af samme s. 1949.

Adr. Holstebrogade 9, Kbhvn. 0 .
F irm a: Gade’s Kolonialm agasin, GI. Kongevej 

19, K bhvn. V.
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C. Gadegaard N. B. Gammelgaard
købm and købm and

O. Gedde C. A. Geertsen
købm and købm and

Gadegaard, Arne, købm and; f. 5/9 1908 i Thor
ning, Viborg amt, søn af gårdejer Søren Gade
gaard; g. 27/3 1932 m. Rigm or G., f. Jensen; udi.
h. købm and Frandsen, H ornslet 1922-26, derefter 
kommis h. g rosserer Vilh. M eilstrup, Kbhvn. og 
sen. besty rer af filialen Sm allegade 45, Kbhvn. 
F. t. 1932, besty rer af filialen  i Horsens 1932-35 
og af filialen St. Torv, Å rhus 1935-46, etabi. sig 
s. selvstæ ndig købm and m. forretn ing  — en ud
præ get kolonial en detail virksom hed m. vin s. 
speciale — i egen ejendom  i Å rhus 1947.

Adr. S trandgården, Risskov.
Firm a: G adegaard, »— m idt på Strøget«, Søn

dergade 32, Århus.

Gadegaard, Carl, købmand; f. 30/8 1916 i Thor
ning, Viborg amt, søn af gårdejer Søren Gade
gaard; g. 9/7 1940 m. A nna G., f. G largaard; udi.
h. købm and S. Frandsen, H ornslet 1931-35, der
efter kommis h. købm and N. M. P urup, Sall t. 
1937 og sen. lagerfo rvalter t. 1951, overtaget køb
m and S vejstrup  Jensen’s fo rretn ing  i Ham m el og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1951; kasserer 
i H andelsforeningen f. Hammel og Omegn.

Adr. Østergade 46, Hammel.
Firm a: C. Gadegaard, Østergade 46, Hammel.

Gam, Anton, købm and; f. 3/12 1896 i Tvilum, 
Viborg amt, søn af g årdejer Poul Gam; g. 5/5 
1927 m. Emma G., f. Rasmussen; udi. h. køb
m and N. Jensen, Fårvang, overtaget nuvæ rende 
kolonial- og isenkram forretn ing  i R anders og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1930.

Adr. N ørrebrogade 77, Randers.
Firm a: A. Gam, N ørrebrogade 77, R anders.

Gam m elgaard, Niels Bruno, købm and; f. 17/5 
1922 i Varde, søn af gårdejer F ran ts Gammel
gaard; g. 21/4 1949 m. Inge D orthea G., f. Jen 
sen; udi. i Janderup  Brugsforening 1936-39, kom
mis i H ostrup B rugsforening pr. V arde 1939-42, 
frekven tere t Den danske Andelsskole i M iddel
fa r t 1943, førstekom m is i O utrup Brugsforening 
1943-46, selvstændig købm and i Lourup pr. Gør
ding 1946-47 og v. Henne S trand  1947-49, over
taget nuvæ rende forretn ing — der om fatter ko

lonial, isenkram  og m anufak tu r — og etabi. sig 
s. selvstændig købm and i S kern  1949.

Adr. H olstebrovej 1, Skern.
F irm a: Bruno Gam m elgaard, H olstebrovej 1, 

Skern.

Ganzel, H arald  Skov, købm and; f. 23/11 1923 
i H jerpsted, Tønder amt, søn af landm and C hri
stian Ganzel; g. 27/11 1953 m. Marie G., f. C hri
stensen; udi. h. købm and Chr. Damberg, H øjer 
1938-42, derefter kommis i Skelde Brugsforening 
og sen. h. g rosserer Jø rgen  Colding, Tønder, t. 
søs på jordom sejling 1950-54, overtaget købmand
E. Madsen Ganzel’s fo rre tn ing  — om fattende 
b landet landhandel — i B redebro og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1955.

Adr. Bredebro.
F irm a: B redebro K oloniallager v. H arald  

Ganzel, Bredebro.

Garn, H arry  Engelhardt, købm and; f. 17/8 
1907 i Kbhvn.

Adr. Soldugsvej 5, K astrup.
F irm a: H. E. Garn, Saltvæ rksvej 71, K astrup.

Gay, A lfred, købm and; f. 5/3 1917 i Tørring, 
Ringkøbing amt, søn af gårde je r Theodor Gay; 
g. 30/5 1947 m. Valborg G., f. M ikkelsen; udi. 
dels h. købm and Joh. Meedom, Tørringhuse pr. 
Lemvig og dels i Nees B rugsforening pr. Vemb, 
i kompagni m. købm and H enry M øller overta
get nuvæ rende forretn ing  — der om fatter kolo
nial, isenkram , korn  og foderstoffer, cem ent og 
bræ ndsel sam t depot f. Shell-flaskegas — og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1946.

Adr. Kolind.
F irm a: M øller & Gay, Kolind.

Gedde, Ove, købmand; f. 12/5 1910 i Thorning, 
Viborg amt, søn af e lek triker W entzel Gedde; 
g. 6/4 1939 m. G udrun G., f. H ansen; udi. h. 
købm and H arald  Jensen, Odense 1924-28 og h e r
under bestået handelsskoleeksm . fra  Odense 
Handelsskole 1927, kommis h. samme 1928-30, af
tjen t væ rneplig t 1930-32, kommis h. købmand 
Ørvad, Odense 1932-34 og rep ræ sen tan t i firm aet
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J. O. Gejl T. E. Genefke F. Gertsen H. Gervig
købm and købm and købm and købm and

Jens K ragh, Odense 1934-35, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. fo rretn ing Vindegade 21, 
Odense 1935, afstået samme og grundlagt nuvæ 
rende forretn ing  — der om fatter kolonial, deli
katesser, v inhandel og sydfrugt — Rødegårdsvej 
114, Odense 1950; medl. af best. f. K øbm andsfor
eningen f. Odense og Omegn s. 1941, kasserer i 
samme s. 1951, medl. af Odense byråd  s. 1950 
sam t medl. af boliganvisningen i Odense, till. 
medl. af repræ sentan tskabet f. I/S F ynsvæ rket 
og f. A/S »Dankas« sam t medl. af best. f. 
Odense alm ennyttige Boligselskab og formd. f. 
A/S P roki Foto, Odense, medl. af I.O.O.F., 
Odense.

Adr. Rødegårdsvej 114, Odense.
F irm a: Ove Gedde, Rødegårdsvej 114, Odense.

G eertsen, Charles A lexander, købm and; f. 29/3 
1905 i Dronningborg, R anders1 amt, søn af m u re r
m ester C hristian G eertsen; g. 26/12 1929 m. M aja 
Sofie G., f. Rasm ussen; overgået fra  anden b ran 
che, grundlagt nuvæ rende fo rretn ing  — der om
fa tte r  kolonial, urtekram , vin og spirituosa — 
i D ronningborg og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1931; kom m unalrevisor i Dronningborg.

Adr. Udbyhøjvej 124, Randers.
F irm a: C. A. Geertsen, D ronningborg pr. R an

ders.

Gejl, Jens Ove, købmand; f. 14/2 1920 i Ølgod, 
Ribe amt, søn af overlæ rer K ristian  Gejl; g. 9/7 
1944 m. Yelva G., f. Christensen; udi. h. køb
m and K nud Riis, Ølgod 1934-38 og herunder be
stået handelsm edhjælpereksm . fra  Ølgod tekn i
ske Skole 1937, kommis h. købm and N. K nud
sen, Nordenskov 1938-44, overtaget nuvæ rende 
forretn ing  i Esbjerg og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1944, ombygget og m oderniseret fo rre t
ningen 1950.

Adr. Storegade 1, Esbjerg.
F irm a: Jens O. Gejl, Storegade 1, Esbjerg.

Gellov, Frede Lund, købmand; f. 10/12 1907 i 
T jørnelunde, H olbæk amt.

Adr. H yltebjerg Allé 27, Vanløse.

F irm a: H yltebjerg Koloniallager, H yltebjerg 
Allé 16, Vanløse.

Genefke, Thomas Erik, købm and; f. 26/6 1905 
i Hobro, søn af købm and R egnar Th. Genefke; 
g. 12/5 1933 m. Ellen G., f. Larsen; udd. i f ir 
m aet C. I. Momme & Secher’s Eftf., Grenå, over
taget nuvæ rende forretn ing  i Hobro og etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and 1933; medl. af P ro 
vinshandelskam m eret, medl. af best. f. Den jyd - 
ske H andelsstands C entralforening og formd. f. 
Hobro H andelsstandsforening, genn. en årræ kke 
formd. f. Hobro K olonialhandlerforening, fl. a. 
tillidshverv.

Adr. Adelgade 9, Hobro.
F irm a: A/S R egnar Th. Genefke, Adelgade 9, 

Hobro.

Gersbøll, Willy, købm and; f. 1/3 1920 i F rede
rikshavn, søn af fo rm er A xel Gersbøll; g. 20/5 
1950 m. Anna G., f. A ndersen; udi. i F rederiks
havn B rugsforening 1934-38 og herunder bestået 
handelsskoleeksm . fra  F rederikshavn H andels
skole 1937, kommis i samme 1938-40, væ rneplig
tig  v. m arinen 1940-41, kommis h. købm and C. S. 
M øller, Skagen 1941-50, overtaget sammes fo r
retn ing — der e r  g rundlagt 1863 og om fatter ko
lonial', delikatesser og vinhandel sam t væ rktøj 
— og etabi. sig s. selvstændig købm and 1950.

Adr. Torvet, Skagen.
F irm a: C. S. M øller’s Eftf. v. W. Gersbøll, 

Skagen.

G erstrøm , Axel, købm and; f. 3/5 1908 i Auning, 
R anders amt, søn af købm and Carl Ferdinand 
G erstrøm ; g. 8/5 1941 m. H ilm a G., f. K ris ten 
sen; bestået præ lim inæ reksm . fra  Ry omgård 
Realskole 1924, udi. h. købm and Torben Skov, 
G renå 1924-26, frekven tere t Niels B rock’s H an
delsskole i Kbhvn. 1926-28, lagerekspedient i A/S 
R anders Tøm m erhandel 1928-29 og kontorassi
sten t i A/S N ordjydsk K ulkompagni, N ørre 
Sundby 1929-30, derefter fo rre tn ingsfører i nu 
væ rende forretn ing  i Auning, m edindehaver af 
samme — der om fatter kolonial, korn og foder-
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V. F. Giese 
købm and

T. J. Gilberg 
viceskoleinspektør

S. A. Gjeding-Thisted 
købm and

A. C. Gjødvad
købm and

stoffer, m arkfrø, kunstgødning, bræ ndsel og ce- 
m entvarefabrik  sam t depot f. Carlsberg Brygge
rierne  og f. Ceres1 B ryggerierne i Å rhus — s. 
1942; formd. f. A/S H.O.K.I., Randers.

Adr. Banegårdsgade 2, Auning.
Firm a: I/S C. F. Gerstrøm , Auning.

Gertsen, Frede, købm and; f. 23/11 1882 i Klim, 
Thisted amt, søn af frisko le læ rer N iels G ertsen; 
g. 20/11 1907 m. C harlotte K ristine G., f. Chri
stiansen (død); udi. h. købm and Josephsen, F je r- 
ritslev  1899-1903, kommis h. samme 1903-04 og 
lagerfo rvalter i A/S Chr. K jæ rgaard , N ørre 
Sundby 1904-07, overtaget forretn ing  Vestergade 
29, N ørre Sundby og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1907, fly tte t forretn ingen  — der om
fa tte r  kolonial, korn  og foderstoffer, gødning og 
frø  sam t cem ent og bræ ndsel — t. nuvæ rende 
lokaler i egen ejendom  i N ørre Sundby 1914; 
medl. af best. f. H andelsforeningen af 1906, Nør
re Sundby s. 1910, næ stform d. i samme 1929, 
formd. s. 1936, medl. af rep ræ sen tan tskabet f. 
A/S Banken f. N ørre Sundby og Omegn sam t 
vurderingsm and t. Nye jydske K reditforening.

Adr. Vestergade 20, N ørre Sundby.
Firm a: Frede G ertsen, Vestergade 20, Nørre 

Sundby.

Gervig, H agbard, købm and; f. 6/12 1922 i 
Ramme, Ringkøbing amt, søn af k irkebetjen t 
P eder Madsen Gervig; g. 10/10 1948 m. Inger G., 
f. A ndersen; udi. h. købm and P. K jæ rgaard , 
Ramme 1937-41, kommis h. samme 1941-42 og 
førstekom m is i Bøvling B rusgforening 1942-46 
sam t i H årslev B rugsforening 1946-48, grundlagt 
nuvæ rende forretn ing  — der om fatter kolonial 
og isenkram  — i Thyborøn og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1948.

Adr. Thyborøn.
Firm a: H agbard Gervig, Thyborøn.

Giese, Vilhelm Frederik, købm and; f. 6/9 1910 
på Frdbg., søn af g larm ester F rederik  Giese; g. 
2/2 1936 m. Valborg G., f. F rederiksen; udd. i 
kolonial og skibsproviantering i Skibsproviante
ringshandelen »Baltic«, Kbhvn. 1926-30, studie-

og arbejdsophold i G rønland 1930-35 og indeha
v er af vaskeri 1935-40, ansat i civ ilforsvaret 1940 
-44 og i rigspolitiet 1944-47, etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and m. forretn ing  — om fattende kolo
n ial og b landet handel sam t bræ ndsel og benzin 
— i Ishøj 1947; medl. af best. f. T åstrup og Om
egns K øbm andsforening s. 1948.

Adr. Ishøj pr. Tåstrup.
F irm a: Ishøj Købm andshandel, Ishøj pr. Tå

strup.

Gilberg, Thorvald Jensen, viceskoleinspektør, 
slotsorganist, handelsskoleforstander; f. 18/6 1886 
i Østerskov, Langeland, søn af læ re r C hristian 
Jensen  G ilberg; g. 9/12 1911 m. Dagny G., f. 
N ielsen; bestået præ lim inæ reksm . 1903 og læ rer- 
eksm. 1908 sam t udvidet organisteksm . 1910, læ 
re r  og sl'otsorganist i F redensborg s. 1911 og sen. 
till. organist i Asminderød, forstander f. F re 
densborg tekniske Skole s. 1919 og f. F redens
borg Handelsskole s. 1943; hovedformd. f. Dansk 
K irkem usikerforening 1919-22 og 1923-51, tidl. 
medl. af Fredensborg sogneråd.

Adr. Asminderødgade 19, Fredensborg.
Institu tion: Fredensborg Handelsskole, F re 

densborg.

Girotti, A lfred, v inhandler; f. 1/9 1894 i Kbhvn., 
søn af slagter I. T. G irotti; g. 15/8 1923 m. Helga
J. L. G., f. C arstensen; udd. i v infirm aet N. & 
Poul Plum , Kbhvn., g rundlagt nuvæ rende v in
im port og en gros virksom hed i Kbhvn. og etabi. 
sig s. selvstændig v inhandler 1919.

Adr. G odthåbsvej 127, Kbhvn. F.
F irm a: A lfred G irotti, N ørrebrogade 30, Kbhvn. 

N.

G jeding-Thisted, Svend Arne, købm and; f. 2/7 
1898 i H erning, søn af m aterialist, exam, pharm . 
Jens G jeding Thisted; g. 18/5 1933 m. M argrete 
G.-T., f. D üring Lausen; bestået mellem skole- 
eksm. 1914, d erefter v irke t v. gartneri t. 1918, 
frekven tere t Den jydske Handelshøjskole i Å rhus 
1918-19, ansat i A/S Otto Mønsted, Å rhus 1919-21 
og h. købm and Georg Nielsen, Odder 1921-22, an
sat i faderens forretn ing i H erning 1923, overtaget
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C. Goosmann 
købm and, v inhandler

A. H. Glœsel
købm and

H. Godiksen
købm and

K. W. Graae
kontorchef

samme og etabi. sig s. selvstændig købm and 
1927; medl. af best. f. H erning K olonialhandler
forening s. 1939, formd. f. samme s. 1944, till. 
medl. af best. f. H erning H andelsstandsforening 
s. 1939 sam t næ stform d. f. Den konservative 
V ælgerforening f. H erning og Omegn.

Adr. Bredgade 3, Herning.
F irm a: G jeding-Thisted, H erning M ateria lhan

del, Bredgade 3, Herning.

G jerding, C hristen G othard W erm er, købm and; 
f. 5/5 1898 i N. Vedby, M aribo amt, søn af e jen 
dom skom m issionær Emil G jerding; g. 24/3 1931 
m. M arie G., f. Christensen; udd. v. handel en 
gros og en detail h. købm and Alfr. Neble, Ny
købing F. 1912-16 og herunder bestået handels- 
skoleeksm. fra  Nykøbing F. H andelsskole, der
e fter kommis i forskellige fo rre tn inger i prov in
sen t. 1931, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. 
fo rretn ing  Philip Schous Vej, Kbhvn. F. 1931 og 
drevet samme t. 1946, sideløbende grundlagt nu
væ rende fo rretn ing  — en udpræ get købm ands
virksom hed m. vin s. speciale — i V irum  1937; 
formd. f. V irum  H andelsstandsforening s. 1946 
sam t formd. f. V irum  sociale Boligselskab.

Adr. G rønnegade 41, Virum.
Firm a: V irum  K olonial- & V inforretning, Vi

rum  Torv 4, Virum.

Gjødvad, A nders Christensen, købmand; f. 4/7 
1919 i Christianshede, Ringkøbing amt, søn af 
landm and Niels G jødvad; g. 25/12 1945 m. M arie 
G., f. Juu l; v irke t v. landvæ sen 1933-38, ansat i 
Bording A ndelsfoderstofforretning 1938-39 og af
tjen t væ rneplig t 1939-41, v irket s. cyklesmed 
1941-44 og ansat u. fæ ngselsvæ senet i Vridsløse 
1944-47, ansat på Fabriken »Metalino«, G lostrup 
1947-49 og på Fabriken  »Sunlight«, G lostrup 1949 
-53, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. fo rre t
ning — om fattende kolonial og blandet handel — 
i Hvissinge pr. G lostrup 1953.

Adr. Hvissingevej 141, Hvissinge pr. G lostrup.
F irm a: Hvissingevejens K øbm andsforretning v. 

A. Gjødvad, Hvissingevej 141, Hvissinge pr. Glo
strup.

Glenholm, Willy, købmand1; f. 29/8 1922 i N æs
tved, søn af g larm ester O. Petersen ; g. 5/5 1946 
m. Inger G., f. Holm; udi. h. købm and A. H. 
Hansen, Næstved, etabi. sig s. selvstæ ndig køb
m and m. forretn ing  i Vanløse 1946, afhæ ndet 
samme og grundlagt nuvæ rende fo rretn ing  i Sø
borg 1954.

Adr. Lindholmsvej 15, Brønshøj.
F irm a: W. Glenholm, G ladsaksevej 130, Sø

borg.

Glud, Erik, grosserer; f. 15/4 1907 i Kbhvn.; g. 
m. M uriel V ita G., f. Rostrup C hristiansen; udd. 
i kolonial h. købm and C. M. Fredholm , C harlot- 
tenlund  1921-25, ansat i firm aet T rojel & Meyer, 
K bhvn. 1925-29, salgschef i v in firm aet Hans Chr. 
Rasch, Kbhvn. 1929-43, efter svigerfaderen gros
serer E rik  C hristiansens død overtaget dennes 
virksom hed — der er g rundlagt af grosserer Fr. 
C hristiansen 1874 og om fatter kolonial en gros 
sam t bagerim askiner og bageriinventar m. m. — 
i Kbhvn. og etabi. sig s. selvstæ ndig grosserer 
1943.

Adr. »Rødegård«, Sandbjerg  pr. Holte.
F irm a: Fr. C hristiansen v. E rik  Glud, Kom

pagnistræ de 14, Kbhvn. K.

Giæsel, Alf H., købm and; f. 8/11 1900 i Kbhvn., 
søn af handelsgartner Ju lius H am bro Glæsel; g. 
24/7 1932 m. E lisabeth G., f. P etersen; bestået 
realeksm . fra  Frdbg. Gymnasium 1917, udi. h. 
købm and N. Seidelin Bøgh, T åstrup 1917-21 og 
herunder bestået handelsskoleeksm . — m. ud
m æ rkelse og diplom — fra  T åstrup Handelsskole, 
kommis h. købm and Emil A ndresen, K ertem inde 
1921-25 og h. købm and Jørgen A ndersen, Måløv 
1925-28, rep ræ sen tan t f. firm aet F ransk  Im port, 
Kbhvn. 1928-32, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
m. forretn ing  L indegårdsvej 41, C harlottenlund 
1932, afstået samme og overtaget købm and Carl 
Jensen’s fo rretn ing  — der er grundlagt 1873 og 
e r en udpræ get købm andsvirksom hed m. vin, 
tobak, isenkram  og bygningsm aterialer sam t 
bræ ndsel og g rovvarer s. specialer — i Bag
svæ rd 1942; m edstifter og medl. af best. f. H an
delsforeningen f. Bagsvæ rd og Omegn s. 1944,
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P . A. Gram 
købm and

H. C. Gran 
forretningsfører

O. H. Graakjær 
købm and

H. A. Gram
købm and

formd. f. K ulhandlerforeningen i N ordre B irk 
og medl. af hovedbest. f. De sam virkende K ul
handlerforen inger f. Kbhvn. og Omegn, medl. af 
repræ sen tan tskabet f. A/S Den danske Land
m andsbanke Bagsvæ rd afd., tidl. medl. af Bag
svæ rd Skole’s fo ræ ld reråd  og af G ladsaxe kom
m unes ligningskomm ission sam t tidl. formd. f. 
B agsvæ rd Roklub og f. B agsvæ rd Flagfond.

Adr. B agsvæ rd Hovedgade 136, Bagsværd.
F irm a: A lf H. Giæsel, Bagsvæ rd Hovedgade 

136, Bagsværd.

Godiksen, Holger, købm and; f. 4/2 1924 i Gøt- 
trup , Thisted amt, søn af gårdejer M ouritz Pe
te r  Godiksen; g. 21/8 1949 m. D agm ar G., f. 
M alle; bestået mellem skoleeksm. fra  F je rri tslev 
Realskole 1939, udi. h. købm and E jnar Bonderup, 
G øttrup 1940-44 og h erunder bestået handels- 
m edhjæ lpereksm . fra  F jerritslev  Handelsskole 
1944, komm is i forskellige forre tn inger 1944-49, 
overtaget nuvæ rende forretn ing  — der om fatter 
kolonial, isenkram , træ las t og bygningsm ateria
le r  — i M ørke og etabi. sig s. selvstæ ndig køb
m and 1949.

Adr. Mørke.
Firm a: M ørke Købm andshandel, Mørke.

Goosmann, Carl, købmand, v inhandler; f. 19/8 
1901 i K appeln, Slesvig, søn af købm and Ludwig 
Goosmann; g. 1/4 1928 m. Ebba G., f. Ju h l Jø r
gensen; udi. i faderens forretn ing T rekroner- 
gade, Kbhvn. Vby. 1914-18, assistent i A/S Den 
danske Landm andsbank, Kbhvn. 1918-22, første
kommis i faderens fo rre tn ing  H ulgårdsvej 5, 
K bhvn. F. 1922-24 og selvstæ ndig købm and m. 
forretn ing  K æ rsangervej 20, Kbhvn. NV. 1924- 
30, besty rer af faderens forretn ing  H ulgårdsvej 
5, Kbhvn. F. 1930-38, overtaget samme og påny 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1938, sidelø
bende grundlagt nuvæ rende vin im port og vin 
en gros virksom hed u. varem æ rket »Don Car
los« og m. lager A. F. Beyers Vej 22, Kbhvn. F. 
1951; m edstifter af og formd. f. G røndals H an
delsforening 1934-41 sam t genn. en årræ kke re 
dak tør af foreningens årbog, tidl. formd. f. H an
delsforeningernes C entralråd  og medl. af rep ræ 

sentan tskabet f. A/S »Dankas«, medl. af rep ræ 
sentan tskabet f. C entral-O rganisationen af Køb
m andsforeninger f. Kbhvn. og Omegn sam t m ed
s tifte r af og medl. af best. f. A/S N ordisk H an
delshus s. 1945 og m edstifter af og rev isor i 
V inhandlerforeningen af 1953 s. 1953, medl. af 
Kbhvn.s kom m unes borgerrepræ sentation  og 
medl. af G røndalskvarterets velfærdsudvalg 
sam t medl. af best. f. og sek re tæ r i G røndals
k varte re ts  Julefond.

Adr. A. F. Beyers Vej 22, Kbhvn. F.
Firm a: L. Goosmann, H ulgårdsvej 5, Kbhvn.

F.

G raae, K risten  W inkel, kontorchef, landsrets
sagfører, cand. ju r.; f. 5/8 1913 på Frdbg., søn 
af departem entschef C hristian F rederik  Anton 
H astrup G raae; g. 3/5 1941 m. Illa G., f. Hoff
m eyer; student 1931, cand. ju r. 1939, sagfører
fuldm æ gtig i Næstved! 1939-40, sek re tæ r i Land
brugsm in isterie t 1940-41 og i F inansm inisteriet 
1941-45, sek re tæ r i G rosserer-Societetet’s Komite 
1945, kontorchef i samme sam t chef f. sammes 
eksportafd. s. 1948.

Adr. Holmegårdsvej 22, Hillerød.
O rganisation: G rosserer-Societetet’s Komite, 

Børsen, Kbhvn. K.

G raakjæ r, O luf H arry, købm and; f. 29/7 1925 
i Nees, R ingkøbing amt, søn af gårde je r Jens 
C hristian G raak jæ r; g. 17/2 1951 m. U lla G., f. 
Nyborg Jensen; udi. i S kalstrup  Brugsforening 
pr. Vemb, overtaget nuvæ rende ko lonialforret
ning i Lemvig og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1951.

Adr. Storegade 34, Lemvig.
Firm a: Oluf G raakjæ r, Kolonial & D elikatesse, 

Lemvig.

Gram, H elm uth Andreas, købm and; f. 14/12 
1919 i Esbjerg, søn af skolebetjent A ndreas Carl 
G ram ; g. 5/8 1944 m. C hrista G., f. Jensen; be
stået realeksm . fra  Storm gades Skole i Esbjerg 
1934, udi. i Esbjerg og Omegns Brugsforening 
1935-39 og herunder bestået handelsm edhjæ lper- 
eksm. fra  E sbjerg H andelsskole sam t sen. fre-
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J. A. Grau G. S. Graversen
købm and købm and

T. C. Graversen E. Gravesen
købm and købm and

kven tere t Esbjerg Handelshøjskole, derefter fø r
stekomm is i samme brugsforening, overtaget nu 
væ rende forretn ing  — der om fatter kolonial og 
delikatesse — i E sbjerg og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1947; medl. af best. f. Esbjerg H an
delsforening af 1898 s. 1954 sam t læ re r i v a re 
kundskab v. E sbjerg  H andelshøjskole.

Adr. N ørregade 86, Esbjerg.
F irm a: H. Gram, Kolonial & D elikatesse, N ør

regade 98, Esbjerg.

Gram, P eter A ndersen, købm and; f. 1/3 1905 i 
F rørup, H aderslev amt, søn af landm and P e te r 
Nissen Gram; g. 22/6 1934 m. Else G., f. B rink; 
udi. h. købm and C. O. Petersen, Sønderballe 
1919-22 og sen. videreudd. dels h. købm and J. 
Kling, H ejsager og dels h. købm and H. P. J ø r
gensen, Brørup, genn. 8 å r  ansat h. købm and 
K nud Dahl, H optrup, overtaget købm and Jens 
R iis’ kolonialforretning i H aderslev og etabi. sig 
s. selvstæ ndig købm and 1934; kasserer i H aders
lev og Omegns K øbm andsforening.

Adr. M ølleplads 5, Haderslev.
F irm a: P. A. Gram, Lavgade 3, Haderslev.

Gran, H enry Carl, fo rretn ingsfører; f. 29/12 
1899 i Kbhvn., søn af sek re tæ r i De sam virkende 
Fagforbund Carl F rederik  G ran; g. 26/10 1936 m. 
Ellen G., f. Jensen; udd. s. boghandlerm edhjæ l
per, sek re tæ r i H andels- og K ontorfunktionæ 
rernes Forbund i D anm ark 1933, forretn ingsfø
re r  i samme s. 1949, næ stform d. f. fo rbundet s. 
1954; medl. af forretn ingsudvalget f. A rbejder
nes Fæ llesorganisation i Kbhvn. sam t ordfører 
i Fæ llesudvalget f. B utikslæ rlinge, medl. af 
Kbhvn.s borgerrepræ sentation  s. 1948.

Adr. Vibevej 2, Kbhvn. NV.
O rganisation: H andels- og K ontorfunktionæ 

rernes Forbund i D anm ark, H. C. A ndersens 
B oulevard 43, Kbhvn. V.

Grau, Jørgen Andresen, købm and; f. 7/3 1928 i 
Hellevad, Å benrå amt, søn af læ re r P eter Otto 
G rau; g. 11/12 1954 m. Ellen M argrethe G., f. Sø
rensen; udd. i kolonialbranchen h. købm and M.

P. B randerup, Rødekro 1942-45, kommis h. køb
m and Viggo Holt, Hyllinge 1945-46, ansat v. As
sens F arve- & L akfabrik  1946-47, kommis h. køb
m and Kaj Rasmussen, Brøndby S trand  1947-48 
og h. købm and1 Chr. Degn, Sønderborg 1949-52, 
ansat i A/S R. F æ rch ’s oplag i Å benrå 1952-54, 
overtaget købm and P e te r B undesen’s Eftf.s kolo
nial- og delikatesseforretning i A ugustenborg og 
etabi. sig s. selvstændig købm and i 1954.

Adr. A ugustenborg.
F irm a: Jørgen G rau, A ugustenborg.

G raulund, Knud, købm and; f. 8/6 1902 i Lyng
by, Kbhvn.s amt, søn af købm and L. P. G rau
lund; g. 9/8 1927 m. E sther G., f. Bugge; udi. dels 
h. købm and Søren Christensen, T åderup og dels 
h. købm and C. M. Fredholm , Jæ gersborg  1916-20, 
frekven tere t H andelshøjskolen »Købmandshvile« 
i Rungsted 1920-21, derefter af tjen t væ rneplig t 
v. L ivgarden og sen. besty rer af moderens fo r
retn ing i Lyngby, overtaget samme og etabi. sig 
s. selvstændig købm and 1926, afhæ ndet fo rre t
ningen og overtaget svigerfaderen købm and Fr. 
Bugge’s forretn ing  — en udpræ get købm ands
virksom hed m. finere kolonial sam t kaffe og 
vine s. speciale og m. eget kaffebræ nderi — i 
Lyngby 1947; formd. f. H andelsforeningen f. 
Lyngby og Omegn 1950-54 sam t genn. en årræ kke 
till. formd. f. Lyngby Borgerforening.

Adr. Lyngby Hovedgade 8, Kgs. Lyngby.
F irm a: K nud G raulund, Lyngby Hovedgade 34, 

Kgs. Lyngby.

G rausen, A lfred Evald, købm and; f. 6/4 1889 i 
Kbhvn., søn af snedkerm ester Carl Ludvig G rau
sen; g. 25/8 1933 m. A urelia K irstine G., f. 
A strup; udd. i handel i A/S A nkerske M arm or
forretning, Kbhvn. og sen. p rokurist i samme t. 
1922, selvstændig m arm oreksportør i C arrara  
1922-48, etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo r
retn ing  — om fattende finere kolonial og vine 
m. v. — i Kbhvn. 1949.

Adr. Sandkrogen 21, Bagsværd.
F irm a: A lfred G rausen, Ø ster Farim agsgade 

27, Kbhvn. 0 .
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G raverholt, Rudolf, købm and, forretn ingsfø
re r ; f. 4/10 1919 i H irtshals, H jørring  amt, søn 
af fo rre tn ingsfører Jens P. G raverholt; g. 12/8 
1945 m. Sigrid' G., f. Tang; udi. dels h. købm and 
N. K ragh, Horne og dels h. købm and Jacobsen, 
M osbjerg 1935-39, frekven te re t Ju s titsråd  Møl- 
le r ’s Handelshøjskole i Å lborg 1940-41, kommis 
h. købm and N yegaard Hald, H jørring  1941-42, 
ansat i rigspolitiet 1942-43, kommis i A/S P. 
K nudsen, Roslev 1943-46 og kontorist i A/S M ar
garinefabrikken »Alfa«, V ejen 1946-48, derefter 
fo rretn ingsfører i A/S E rling Rasmussen, Skive.

Adr. Skive.
Firm a: E rling Rasm ussen A/S, Skive.

G raversen, Axel H arald, købm and; f. 10/12 1912 
i Å strup, Ribe amt, søn af depotindehaver A. P. 
G raversen; g. 3/8 1941 m. E dith  G., f. Jørgensen; 
udi. h. købm and L. Svendsen, Holsted 1927-31, 
overtaget købm and Th. Jensen ’s fo rretn ing  i 
S tenderup Skov pr. V arm ark og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1941.

Adr. S tenderup Skov pr. V arm ark.
F irm a: A xel G raversen, S tenderup Skov pr. 

V arm ark.

G raversen, Axel Sønderby, købm and; f. 31/1 
1921 i Staby pr. Ulfborg, R ingkøbing amt, søn 
af købm and G ravers Sønderby G raversen; g. 
11/8 1945 m. Poula G., f. Johnsen; udi. i faderens 
fo rretn ing  i Ulfborg 1935-39, derefter fo rre t
n ingsfører i samme t. 1943, førstekom m is i I/S 
C. F. G erstrøm , Auning 1943-44 og i firm aet 
Th. C. Carlsen, Løgten 1944-45, overtaget nuvæ 
rende forretn ing  — der om fatter kolonial, deli
katesser og v inhandel — i G renå og etabi. sig 
s. selvstæ ndig købm and 1945; genn. en årræ kke 
medl. af best. f. G renå Købm andsforening.

Adr. Lillegade 4, Grenå.
F irm a: A. Sønderby G raversen, Købmand, 

Lillegade 4, Grenå.

G raversen, Folm er H olm gaard, købm and; f. 
17/9 1917 i Fredericia.

Adr. N ørregade 23, Skanderborg.
F irm a: Folm er G raversen, N ørregade 23, Skan

derborg.

G raversen, G ravers Sønderby, købm and; f. 6/12 
1886 i Staby pr. Ulfborg, Ringkøbing amt, søn af 
gårdejer P eder G raversen; g. 17/7 1921 m. Ella 
Thyra G., f. Dahl; bestået præ lim inæ reksm ., fre 
kven tere t Den jydske H andelshøjskole i Århus, 
d revet agenturvirksom hed i Ringkøbing, over
taget forretn ing  i Staby og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1920, afhæ ndet samme og overtaget 
nuvæ rende fo rre tn ing  i U lfborg 1923.

Adr. Harbogade 2, Ulfborg.
F irm a: G. G raversen, Ulfborg.

G raversen, Thomas C hristian, købm and; f. 21/8 
1908 i Langvad, Thisted amt, søn af landm and 
A nton Carl G raversen; g. 6/8 1939 m. A sta Milla
G., f. Jensen; udi. h. købm and N. G. S tensbryg

ger, Vesløs 1923-27, kom m is h. samme 1927-29 
og sen. af tjen t væ rneplig t t. 1930, d erefter kom
mis i Skjoldborg B rugsforening og sen. h. køb
m ændene Jensen, G ettrup  og J. B ruun, H indborg 
t. 1933, førstekom m is h. købm and A ndreas N iel
sen, Sj ørring  1933-39, selvstændig købm and i 
N ørre Sundby 1939-45 og i Hørdum  1945-46, 
overtaget nuvæ rende fo rretn ing  og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and i Thisted 1946; medl. af 
best. f. Thisted K olonialhandlerforening s. 1950 
— herunder sek re tæ r i samme 1950-52 og der
efter næstform d.

Adr. Ø sterbakken, Thisted.
F irm a: Th. Chr. G raversen, Ø sterbakken, Thi

sted.

Gravesen, Erik, købm and; f. 26/3 1922 i Nr. 
Felding, Ringkøbing amt, søn af vognm and 
F rederik  Theodor G ravesen; g. 13/5 1944 m. Ellen 
G., f. Nielsen; udi. h. isenkræ m m er Nielsen, 
Lem, grundlagt nuvæ rende forretn ing  — der 
om fatter kolonial og isenkram  — i egen nyop
fø rt ejendom  i Vind og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1947.

Adr. Vind St.
F irm a: E rik  Gravesen, Vind St.

Gravesen, F. Svaneborg, købm and; f. 26/7 1900 
i K etterup-G øtterup  sogn, Thisted amt, søn af 
husm and Th. G ravesen; g. 12/6 1939 m. Magdalene 
S. G., f. Jensen; udi. h. købm and Th. Thomsen, 
H usby 1929-33, derefter kommis i forskellige for
retn inger sam t iøvrigt frekven te re t Justitsråd  
M øller’s Handelshøjskole i Ålborg, overtaget nu 
væ rende forretn ing  — der om fatter kolonial, 
isenkram  og farvehandel — i F lauenskjold og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1937.

Adr. Flauenskjold.
F irm a: F. Svaneborg Gravesen, Flauenskjold.

G ravgaard, F rants, købm and; f. 4/10 1921 i 
K alundborg, søn af stationsforstander Niels 
G ravgaard; g. 31/12 1948 m. M argarete G., f. 
Gøtz; udd. i b landet landhandel h. købm and Ag
ner H. Stabeil, N ørager 1937-40, frekven tere t 
Den jydske Handelshøjskole i Å rhus 1940-41, an 
sat i firm aet Leo Jacobsen & Co. (isenkram  en 
gros), Kbhvn. 1943-46, lagerfo rvalter v. U. S. A r
my i Tyskland 1946-48, overtaget fru  A nna C hri
stensen’s kolonialforretning i T yrstrup Syd pr. 
C hristiansfeld og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1948.

Adr. T yrstrup  Syd pr. Christiansfeld.
F irm a: F ran ts G ravgaard, K olonial & Isen

kram , T yrstrup  Syd pr. Christiansfeld.

Green, H olger Rudolph, sm ørhandler; f. 6/5 
1899 i Kbhvn., søn af sm ørhandler Hans G reen; 
bestået præ lim inæ reksm . fra  Kbhvn.s U niversi
te t 1916, udd. v. landvæ sen på »Tornegården« v. 
Helsinge og sen. videreudd. u. Det kgl. danske 
Landhusholdningsselskab dels på »Elsesminde« 
pr. Odense og dels h. hofjæ germ ester A. Tes- 
dorff, »Pandebjerg« pr. Nykøbing F. sam t h.
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V. Grejsen 
købm and

F. S. Gravesen
købm and

A. Grove-Stephensen
direktør

M. B. Grün
købm and

godsejer Pontoppidan, »Kastanienborg« pr. Å r
hus 1916-19, underfo rvalter på »Hedvigslyst« pr. 
K alundborg 1919-20 og på »Benzonsdal« pr. Tå
strup  1921 sam t frekven tere t Lyngby L andbrugs
skole 1920-21, studie- og arbejdsophold i Eng
land  1922 og sen. v irke t i faderens virksom hed t. 
1927, grundlagt nuvæ rende virksom hed — der 
om fatter alt indenfor sm ør-, ost- og æ gbranchen
— i C harlottenlund og etabi. sig s. selvstændig 
sm ørhandler i 1922; medl. af best. f. og kasserer 
i O rdrup H andelsforening sam t medl. af best. f. 
Gentofte H andelsskoleforening.

Adr. O rdrupvej 67 B., C harlottenlund.
F irm a: H olm egård Sm ør- & Osteudsalg, O r

drupvej 38, C harlottenlund.

G reiffenberg, K arl August, købm and; f. 7/10 
1907 i Kbhvn., søn af oversergent A. J. Jensen; 
g. 31/7 1941 m. Ragna G., f. Egtoft; bestået p ræ - 
lim inæ reksm . fra  K bhvn.s kom m unale p ræ lim i
næ rkursus 1924, ansat i det noteringsberettigede 
vekselererfirm a Lendorf & Carnø, Kbhvn. 1925- 
37, grundlagt nuvæ rende forretn ing  — en ud 
præ get købm andsvirksom hed m. finere kolonial 
og vine s. speciale — i Kgs. Lyngby og etabi. sig 
s. selvstændig købm and 1937.

Adr. Buddingevej 96, Kgs. Lyngby.
F irm a: H ollandshaven’s Vin- & K olonialhan

del, C hristian X ’s Alle 21, Kgs. Lyngby.

G rejsen, V inhardt, købmand; f. 20/10 1908 i 
Gørding, Ribe amt, søn af vognm and Søren G rej- 
sen; g. 20/10 1935 m. Ju lie  G., f. Grosen; udi. h. 
købm and L. Svendsen, Holsted By 1924-28 og h e r
under bestået handelsm edhjælpereksm . fra  Es
b jerg  Handelsskole 1928, kommis h. samme 1928- 
29 og førstekom m is h. købm and A. G. Jensen, 
H ejnsvig 1930-31 sam t i L underskov B rugsfor
ening 1931-35, overtaget nuvæ rende forretn ing  — 
d er om fatter kolonial, delikatesser og vinhandel
— i Bram m inge og etabi. sig s. selvstændig køb
m and1 1935; medl. af best. f. Bram m inge H andels
standsforening s. 1950.

Adr. Fengers Alle 24, Bramm inge.
F irm a: V inhardt G rejsen, Købmand, Fengers 

A lle 24, Bramminge.

G ress-Pedersen, Ludvig, købm and; f. 26/6 1888 
i Kbhvn., søn af slagterm ester Ludvig A nders 
Pedersen; bestået præ lim inæ reksm . fra  Schnee- 
k lo th’s Skole på Frdbg. 1905, udi. h. købm and 
Sidenius, Nykøbing F. 1905-09 og herunder bestået 
handelsskoleeksm . fra  Nykøbing F. Handelsskole 
1908, ansat h. g rosserer N. A. Schiørring, Kbhvn. 
1909-10 og førstekom m is h. købm and A xel B. 
Lange, F rederikssund 1910-11, derefter studie- og 
arbejdsophold i B erlin og sen. i England og Skot
land 1918, overtaget K øbm andsgården i H erring- 
løse pr. Veksø og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1919, efter a t have afhæ ndet samme inde
haver af forskellige andre købm andsforretn in
ger, indehaver af nuvæ rende forretn ing  GI. K on
gevej 51, Kbhvn. V. s. 1933.

Adr. P e te r Bangs Vej 84, Kbhvn. F.
Firm a: L. G ress-Pedersen, GI. Kongevej 51, 

Kbhvn. V.

Greve, E rik Holger, købm and; f. 23/3 1921 i Vis
senbjerg, Odense amt.

Adr. H ollæ nderdybet 37, Kbhvn. S.
F irm a: G reve’s Kolonial, Æ blestien 2, Kbhvn. 

S.

Griis, Niels Carl Kobberholt, købmand; f. 2/4 
1908 i Ulsted, Å lborg amt, søn af købm and H er
m ann G riis; udd. i kolonial og grovvarer i fade
rens fo rre tn ing  i U lsted 1925-28, frekven tere t J u 
stitsråd  M øller’s Handelshøjskole i Ålborg 1928- 
29, d erefter kommis h. grosserer Hans Jensen, 
Å lborg og sen. h. købm and Chr. Bech, Ranum, 
disponent i faderens forretn ing i Ulsted 1931, 
m edindehaver af samme 1933, eneindehaver s. 
1949, ombygget og m oderniseret forretn ingen t. 
m oderne tem po-butik  1955.

Adr. Ulsted.
F irm a: H erm ann G riis & Søn v. N. C. Griis, 

Ulsted.

Groes, Anne Lisbeth (Lis), handelsm inister, 
cand. polit.; f. 2/11 1910 i Kbhvn., da tter af skole
inspektør Signe A ndrea Tørsleff; g. 15/10 1936 m. 
d irek tør Ebbe Groes; student (Haderslev) 1928, 
cand. polit. 1935, sek re tæ r i Invalideforsikrings-
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re tten  1935-37; formd. f. s tuden terrådet v. Kbhvn.s 
U niversite t 1931-32, formd. f. Kbhvn.s Ungdoms
kreds u. D ansk K vindesam fund 1940-43, medl. af 
hovedbest. f. D ansk K vindesam fund s. 1943, fo r
md. f. D anske H usm ødres F orb rugerråd  s. 1949, 
medl. af best. f. N ationaløkonom isk Forening s. 
1951; medl. af det af Indenrigsm inisteriet i 1947 
nedsatte udvalg vedr. fødselshjæ lp m. v. og af 
den af H andelsm inisteriet i 1950 nedsatte kvali- 
tets-deklarations-kom m ission, handelsm inister i 
m in isterie t H ans H edtoft s. 1954, i m in isterie t H. 
C. Hansen s. 1955; fo rfa tte r t. adskillige artik le r 
om kvindesaglige, fam iliepolitiske og fo rb ruger
økonomiske em ner sam t redaktør af S tatsradio
fon ien^ grundbog »Familien og Samfundet« 1948.

Adr. V esterled 35, Kbhvn. 0 .
Institu tion: H andelsm inisteriet, Slotsholmsgade 

10, Kbhvn. K.

Groule, Tage, depotindehaver; f. 3/8 1912 i Ebel
toft, søn af gårdejer C hresten Groule; g. 31/10 
1944 m. V era G., f. H ansen; udd. v. landvæsen, 
salgschauffør v. Tuborg’s Depot i Ribe 1940, over
taget samme og etabi. sig s. selvstændig depot
indehaver 1951.

Adr. Grønnegade 17, Ribe.
Firm a: Tuborg’s Depot, Grønnegade 17, Ribe.

Grouleff, F rants, købm and; f. 29/10 1911 i 
Kbhvn., søn af m alerm ester P. G rouleff; g. 17/1 
1937 m. Doris G., f. C hristensen; udi. h. købmand 
L. K aufm ann, Kbhvn. og herunder frekven te
re t K øbm andsskolen 1925-29, kommis h. samme
1929- 30 og h. købm and Niels B. Lund, Kbhvn.
1930- 36, etabi. sig s. selvstændig købm and m. 
fo rretn ing  Ålholm Plads 7, Kbhvn. Vby. 1936; 
medl. af best. f. Valby H andelsforening s. 1938, 
næ stform d. f. samme 1950-52, derefter formd. f. 
foreningen, medl. af D etailhandlerrådet s. 1953 
og suppleant t. forretn ingsudvalget f. C entral- 
O rganisationen af K øbm andsforeninger f. Kbhvn. 
og Omegn s. 1954.

Adr. Roskildevej 172, K bhvn. Vby.
Firm a: F ran ts Grouleff, Ålholm Plads 8, Kbhvn. 

Vby.

G rove-Stephensen, Axel, d irektør; f. 13/1 1893 
i K ertem inde, søn af fy rm ester G rove-Stephen
sen; g. 9/4 1939 m. Æ rolitha G.-S., f. M ikkelsen; 
udd. s. isenkræ m m er i H adsund 1907-11, derefter 
ekspedient og sen. fo rretn ingsfører i firm aet 
Lago N ørgaard, Horsens t. 1919, rep ræ sen tan t i 
firm aet N. Raackm ann, H orsens 1919-22 og selv
stændig kolonialhandler i Horsens 1922-24, der
efte r bogholder i Horsens M ineralvandsfabriker 
A/S, p rokurist i samme 1937, d irek tør s. 1941; 
formd. f. Foreningen af jydske M ineralvands- 
fab rikan te r og medl. af best. f. Danske M ineral
vandsfabrikan ters Fæ llesforening, kasserer i 
Horsens K øbm andsforenings understø ttelses
fond, kom m unalrevisor i H orsens og medl. af 
Horsens ligningskommission.

Adr. K ildegade 40, Horsens.
Firm a: H orsens M ineralvandsfabriker A/S, 

Horsens.

G ryndahl, Axel, købm and; f. 13/6 1917 i Kbhvn., 
søn af ingeniør T. V. G ryndahl; g. 20/11 1954 m. 
Tove G., f. Jørgensen; udi. h. købm and Søren
sen, Mørkhøj vej 1, Brønshøj 1931-36, derefter 
besty rer h. samme t. 1940, etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and m. forretn ing  i Vanløse 1955.

Adr. Tuborgvej 143, Hellerup.
F irm a: A xel G ryndahl, Jyd'eholmen 49, Vanløse.

Grün, M artin  Bendix, købm and; f. 20/10 1910 i 
Em m erlev v. H øjer, Tønder amt, søn af bager
m ester Jørgen G rün; g. 22/4 1943 m. Else Marie 
G., f. N ielsen; udi. h. købm and Mygdahl Jensen, 
Løgum gård pr. Løgum kloster 1925-28 og herunder 
gennem gået handelsm edhjæ lperkursus v. Løgum
kloster Skole 1928, førstekom m is h. samme 1928- 
31, studie- og arbejdsophold i kolonial en detail 
firm ae t H. Vooss, K iel 1931-32, førstekom m is h. 
købm and K arl Fischlein, Løgum bjerg pr. Lø
gum kloster 1932-34, andenkom m is i Tinglev 
Brugsforening 1934-36 og førstekom m is i A rrild  
B rugsforening 1938-42, ansat v. D.S.B. 1936-38, 
overtaget nuvæ rende forretn ing  i Ribe og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1942, udvidet og mo
dern iseret fo rretn ingen 1950; medl. af best. f. Ribe 
K olonialhandlerforening s. 1953.

Adr. Havedal 5, Ribe.
Firm a: M. Bendix Grün, Kolonial & Isenkram , 

H avedal 2, Ribe.

Grønager, R ichard, købm and; f. 23/3 1907 i 
Keldby, P ræ stø  amt, søn af købm and Jens Jen 
sen G rønager; g. 22/1 1933 m. Borghild G., f. 
Hansen; udd. dels i faderens forretn ing  i K eld
by og dels h. købm and Svend Petersen, Stege 
sam t h. købm and A rne G alatius, Stege, over
taget sidstnæ vntes fo rretn ing  — om fattende ko
lonial, delikatesser og v inhandel — og etabi. sig 
s. selvstændig købm and 1933, till. fo rhandler f. 
A/S Dansk Tipstjeneste.

Adr. Storegade 20, Stege.
F irm a: R ichard Grønager, Storegade 20, Stege.

Grønager, Rudolf, købm and; f. 1/11 1903 i K eld
by, P ræ stø  amt, søn af købm and Jens Jensen 
G rønager; udd. i kolonial og sen. v irket s. kom
mis i faderens forretn ing  i Keldby, etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and m. fo rretn ing  — om fatten
de kolonial, isenkram  og benzin — i N ørreby pr. 
B orre 1930; medl. af best. f. Møns Købm ands
forening sam t medl. af rep ræ sentan tskabet f. 
A/S Møns Bank.

Adr. N ørreby pr. Borre.
Firm a: N ørreby K øbm andsforretning, N ørreby 

pr. Borre.

Grønbech-N ielsen, H ilbert, købm and; f. 1/11 
1912 i Kbhvn.

Adr. Frederikssundsvej 154 A., Brønshøj.
F irm a: G rønbech-N ielsen’s K oloniallager, F re 

derikssundsvej 245, Brønshøj.

Grønborg, Ove, købmand; f. 16/9 1902 i Lee pr. 
B jerringbro, Viborg amt, søn af læ re r  Ludvig
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R. Grønager
købm and

H. Grønbæk
grosserer

J. H. Grønbæk
købm and

Aa. E. M. Grønvold
handelsrej sende

C hristian G rønborg; g. 19/4 1932 m. K am m a G., f. 
W inther; udi. i Sulsted B rugsforening 1918-22, 
frekven te re t Ju s titsråd  M øller’s Handelshøjskole 
i Å lborg 1923, derefter bl. a. førstekom m is h. 
købm and D rustrup, V. H jerm eslev, etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and m. fo rretn ing  Skipper Cle
m ents Vej 9, Ålborg 1931, fly tte t forretn ingen 
— der om fatter kolonial, delikatesser og v inhan
del — t. nuvæ rende m oderne lokaler i H asseris 
pr. Å lborg 1934.

Ådr. Strøybergsvej 22, H asseris pr. Ålborg.
Firm a: Ove Grønborg, S trøybergsvej 22, H asse

ris  pr. Ålborg.

Grønbæk, Hans, grosserer; f. 23/7 1926 i L in
trup , H aderslev amt, søn af landm and Svend 
G rønbæk; g. 9/5 1952 m. K aren M argrethe G., f. 
Jepsen; udd. i kolonial og b landet handel h. 
købm and Chr. O. Christiansen, H jerting  v. Rød
ding 1940-44, kommis h. samme 1944-45 og h. 
købm and Nis Nissen, Sønderbro, H aderslev 1945- 
49, rep ræ sen tan t i Kolding f. A/S Munke Mølle 
1949-50, etabi. sig s. selvstændig grosserer m. 
agen tu r og oplag f. A/S Munke Mølle i H aders
lev 1950, sen. till. overtaget agen tu r og oplag f. 
F abriken  »Credin«, P alsgård  sam t f. A/S A. W. 
K irkebye — hvortil f. egen regning kom m er 
forskellige a rtik le r indenfor kolonialbranchen.

Ådr. Ny Allegade 20, Haderslev.
F irm a: Hans Grønbæk, Ny Allegade 20, H a

derslev.

Grønbæk, Jacob H algaard, købm and; f. 21/6 
1914 i Tvis, Ringkøbing amt, søn af sogneråds
form and D iderick Grønbæk; g. 6/9 1942 m. Ellen 
G., f. Rasmussen; udd. i kolonial bl. a. i Å strup 
Brugsforening 1933-37, kommis i G ram  B rugs
forening 1937-40 og i Lum by-Tårup B rugsfor
ening 1941-42 sam t frekven tere t Den danske A n
delsskole i M iddelfart 1940-41, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. forretn ing  — om fattende 
kolonial, delikatesser, vinhandel, frug t og ben
zin — i Odense 1942; medl. af rep ræ sen tan tska
bet f. A/S »Dankas«.

Adr. Åløkke Alle 40, Odense.
F irm a: J. H. Grønbæk, Åløkke Alle 40, Odense.

Grønbæk, Theodor, købm and; f. 17/1 1907 i Au- 
lum, Ringkøbing amt, søn af landm and, m edlem 
af Folketinget M artin  G rønbæk; g. 2/12 1934 m. 
Dagny G., f. Jensen; udi. i Aulum  B rugsforening 
1921-25, derefter kommis i Mammen, Linde, Ko
lind og Rørbæk, grundlagt fo rretn ing  i Torning 
og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1934, af
stået samme og overtaget nuvæ rende forretn ing 
i Svendstrup 1942.

Adr. Svendstrup pr. Hammel.
F irm a: Th. G rønbæk, Svendstrup pr. Hammel.

Grønlykke, Børge, købm and; f. 5/8 1913 i H us
by, Odense amt, søn af m ejeribesty rer Niels 
C hristian G rønlykke; g. 16/6 1944 m. R uth G., f. 
L arsen; bestået realeksm . 1929, udi. h. købm and 
A agaard, Assens 1929-33 og herunder bestået 
handelsskoleeksm . 1931, kommis h. samme 1933- 
34, af tjen t væ rneplig t v. kystdefensionen 1934-35, 
kommis i Fyns Æ geksport, Assens 1935-37, fre 
k ven tere t dekoratørkursus i D resden og sen. 
kommis i kolonial en gros firm ae t Chr. H en
nings & Co., Odense 1937-43, rep ræ sen tan t i 
samme 1943-48, h. købm and Filskov, M øgeltøn
der 1948 og i A/S P lum ’s K onservesfabrik, Oden
se 1948-49, grundlagt nuvæ rende forretn ing  — 
der om fatter kolonial, delikatesser og vinhandel 
sam t frug t — i Odense og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1950.

Adr. Toftevej 18, Odense.
F irm a: B. G rønlykke, Toftevej 18, Odense.

Grønne, Erik, købmand, skibshandler; f. 30/6 
1927 i M arstal, søn af skibsfører C hristian G røn
ne; udd. i kolonial h. købm and S. Reventlow, 
M arstal 1940-44, komm is h. samme 1944-45, h. 
skibshandler Chr. M øller’s Eftf., Amaliegade, 
Kbhvn. K. 1945-51 og h. sk ibshandler H. S. H an
sen’s Eftf., Amaliegade, Kbhvn. K. 1951-53, over
taget nuvæ rende fo rre tn ing  — der om fatter kolo
nial og støbegods sam t skibsproviantering — i 
M arstal og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and og 
sk ibshandler 1953.

Adr. Kongensgade 14, M arstal.
F irm a: H. Fich’s Eftf. v. E. Grønne, Kolonial 

& Skibsproviantering —Vejle Støbegods, M arstal.
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I. V. Gudmand-Høyer 
handelsskoleforstander

A. S. Gudumkjær
købm and

G. Guldbæk
købm and

H. Gundersen
købm and

G rønvaldt, Svend Oscar, købm and; f. 30/8 1896 
i Kbhvn.

Adr. F lin terenden  3, K bhvn. S.
Firm a: K olonialforretningen »Købmanden« v. 

Svend O. G rønvaldt, F lin terenden 3, Kbhvn. S.

G rønvaldt, Vilhelm August Orla, købm and; f. 
31/7 1892 i K bhvn., søn af snedkerm ester Johan
nes A lexius G rønvaldt; g. 5/6 1922 m. G erda G.,
f. Sm ith; udd. i isenkram  en gros h. grosserer 
F iedler, St. K ongensgade 31, Kbhvn. K. 1907-10, 
kommis h. købm and Blichm ann, M ørkøv 1910-18, 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. forretn ing 
Frederiksborggade 31, Kbhvn. K. 1918, afstået 
samme og overtaget nuvæ rende forretn ing  Thor- 
valdsensvej 12, Kbhvn. V. 1926.

Adr. Thorvaldsensvej 12, Kbhvn. V.
Firm a: O rla G rønvaldt, Thorvaldsensvej 12, 

Kbhvn. V.

Grønvold, Aage Emil Mylius, handelsrejsende;
f. 14/10 1900 i Kbhvn., søn af ekspeditionssekre
tæ r  u. K bhvn.s komm une P e te r M artin  Grønvold;
g. 12/10 1934 m. Inger G., f. M arstrand'-Dahl; be
stået realeksm . fra  Frdbg. Realskole 1916, udd. i 
handel i A/S Adolph T rie r & Goldschmidt, Kbhvn. 
og sen. rep ræ sen tan t i samme sam t i A/S H. I. 
Simonsen, Kbhvn., handelsrejsende f. A/S Bona- 
lin  K ompagniet, Kbhvn. s. 1944; medl. af best. f. 
og sek re tæ r i H andelsrejsende- og R epræ sen
tantforeningen af 14. M arts 1887 s. 1940, kasserer 
i samme 1942-45 og formd. f. foreningen 1945-53, 
till. formd. f. Den selvejende Institu tion  »H. R.s 
Hus« 1947-53, sek re tæ r i D anm arks aktive H an
delsrejsende 1948-51, derefter formd. f. samme, 
fl. a. tillidshverv.

Adr. Ø ster Farim agsgade 12, Kbhvn. 0 .
Firm a: Bonalin K om pagniet A/S, B ernhard  

Bangs Alle 17, Kbhvn. F.

Grønvold, Holger, købm and; f. 30/11 1915 i A ger
skov, H aderslev amt, søn af gårdejer Johan  Rei
m er Grønvold; g. 25/10 1947 m. A nna G., f. Ras
mussen; udi. h. købm and Asmus Jørgensen, Ha

derslev, overtaget nuvæ rende kolonialforretning 
i H aderslev og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1947; suppleant t. best. f. H aderslev og Omegns 
Købm andsforening.

Adr. M ellemgade 5, Haderslev.
F irm a: H olger Grønvold, M ellemgade 5, H a

derslev.

Gudm and-H øyer, Ivan Viggo, fhv. overlæ rer, 
handelsskoleforstander; f. 5/9 1887 i Nykøbing F., 
søn af fo rfatteren , kom m unelæ rer, b ib lio tekar I. 
V. G udm and-H øyer; g. 8/5 1914 m. Olga G.-H., f. 
C hristiansen; bestået læ rereksm . fra  Ribe Semi
narium  1909, v ik a r i Nykøbing F. 1910-13, der
e fter læ re r v. F rederiksborg  Slotssognsskole, 
overlæ rer v. samme 1946-52, læ re r i bogføring v. 
H illerød Handelsskole s. 1919, fo rstander f. sam 
me s. 1937; udgiver af »Elevens hjæ lpehefte  v. 
undervisningen t. handelsm edhjælpereksm .«; 
medl. af huslejenæ vnet i H illerød 1923-26, medl. 
af væ rgerådet og børnevæ rnet i H illerød 1923-37, 
formd. f. samme 1929-37, kom m unalrevisor i H il
lerød 1926-34 og formd. f. grundlisteudvalget i 
H illerød 1937-55.

Adr. F rederiksvæ rkgade 26, Hillerød.
Institu tion: H illerød Handelsskole, H illerød.

G udum kjæ r, Asger Sigfred, købm and; f. 9/3 
1910 i R anders, søn af togfører Jens C hristian 
G udum kjæ r; g. 8/11 1936 m. C arla M argrethe G., 
f. Jensen; udi. h. købm and A. M. Jespersen , Es
b jerg  1924-28, kommis h. købm and I. P. Jensen, 
L aven 1929-30, frekven tere t H andelshøjskolen 
»Købmandshvile« i Rungsted 1930, kommis h. 
købm and Ole Nielsen, A lderslyst, Silkeborg 1930- 
31, kontorassistent i A/S Otto M ønsted’s oplag i 
H erning 1931-33 og førstekom m is i »Kolonial
lageret« i H erning 1933-34, overtaget nuvæ rende 
kolonialforretning i Esbjerg og etabi. sig s. selv
stæ ndig købm and 1934; medl. af best. f. Esbjerg 
H andelsforening af 1898 s. 1942, kasserer i sam 
me s. 1951.

Adr. Finsensgade 9, Esbjerg.-
F irm a: A sger G udum kjæ r, Finsensgade 9, Es

bjerg.
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Guldbæk, Georg, købm and; f. 27/5 1911 i Viborg, 
søn af købmand' Thorvald G uldbæk; g. 27/10 1936 
m. Magdalene G., f. Jensen; udi. h. købm and R. 
P. Rasmussen, H årby 1926-30, dere fte r bl. a. p ro 
ku ris t h. grosserer Holger Jakobsen, M iddelfart, 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. forretn ing  
i M iddelfart 1950; medl. af best. f. M iddelfart 
K olonialhandlerforening.

Adr. Elmegade 36, M iddelfart.
F irm a: Georg Guldbæk, Elm egade 36, M iddel

fart.

Guldsborg, H enning, købm and; f. 28/5 1921 i 
Fløng, Roskilde amt.

Adr. K ornagervej 21, Lyngby.
F irm a: P e te r A ndersen’s Eftf. v. H. Guldsborg, 

St. Kongensgade 116, Kbhvn. K.

G uldstrøm , Helge Poul, købm and; f. 31/12 1919 
i Kbhvn., søn af ren tie r A. G uldstrøm ; g. 2/4 
1942 m. Ingçr A delheid G uldstrøm ; udi. h. køb
m and Juu l H ansen, S trandboulevarden 72, 
K bhvn. 0 . 1934-37, frekven tere t H andelshøjsko
len »Købmandshvile« i R ungsted 1939-40, lager
fo rvalte r i A/S M. A arsleff & Co., Skodsborg 
1940-41 og m edindehaver af K oloniallageret 
»Vega«, Vennem indevej, Kbhvn. 0 . 1941-42, inde
haver af nuvæ rende fo rre tn ing  — der om fatter 
finere kolonial m. sæ rsk ilt afdeling f. v in  og to
bak — Ø sterbrogade 159, Kbhvn. 0 . s. 1942.

Adr. Ø sterbrogade 159, K bhvn. 0 .
F irm a: G uldstrøm ’s K oloniallager, Ø sterbro- 

gade 159, Kbhvn. 0 .

G undersen, E jnar, købm and; f. 20/7 1909 i 
Svendborg; g. 13/4 1937 m. N ora G., f. Jensen  
F ind; bestået realeksm . 1925, udd. på Revisions
kontoret i Svendborg 1925-28 og sen. revisor v. 
samme t. 1930, bogholder i A/S Petersen  & Jen 
sen (korn og foderstoffer), Svendborg 1930-37, 
overtaget B regnerød K ro’s K øbm andshandel — 
om fattende kolonial og isenkram  — og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1937; medl. af best,
f. H illerød og Omegns K øbm andsforening s. 
1950 sam t medl. af best. f. F arum  B orger- og 
G rundej erf orening.

Adr. Bregnerød pr. Farum .
F irm a: B regnerød K ro’s K øbm andshandel, 

B regnerød pr. Farum .

Gundersen, H arry , købmand; f. 4/12 1908 i K ol
ding, søn af ekspedient Anton G undersen; g. 29/9 
1935 m. H erdis Kaj a G., f. Gylling Folkm ann; 
bestået realeksm . 1926, udd. i kolonial h. købm and 
Johs. Andersen, Hobro 1926-29 og herunder be
ståe t handelsskoleeksm . 1927, fo rre tte t tjeneste i 
h æ ren  bl. a. s. officiant 1929-35, besty rer h. køb
m and H. P. Folkm ann, Jyderup  1935-41, overtaget 
sam mes forretn ing  — om fattende kolonial, deli
katesser, vinhandel, korn og foderstoffer sam t 
bræ ndsel — og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1941; formd. f. Jyderup  og Omegns K øbm ands
forening s. 1948, revisor i Jyderup  H åndvæ rker- 
og H andelsforening sam t læ re r  v. Jyderup  tek 

niske Skole og Handelsskole, formd. f. Holbæk 
A m ts Skytte-, G ym nastik- og Idræ tsforen ing’s 2. 
H ovedkreds og kasserer i sammes Jyderup  afd., 
medl. af Jyderup  komm unes boliganvisning sam t 
hjem m evæ rnsleder i Jyderup.

Adr. Jyderup.
F irm a: H. P. Folkm ann's Eftf. v. H arry  G un

dersen, Jyderup.

G undersen, Poul, købm and; f. 14/7 1924 i N ør- 
halne, Å lborg amt, søn af uddeler Niels G under
sen; g. 9/2 1946 m. Rigm or G., f. Pedersen; udi. i 
Ø sterild  B rugsforening 1938-42, kommis i samme
1942- 43 og i forskellige andre brugsforeninger
1943- 46, selvstæ ndig købm and i K nøsgård 1946, 
d revet restauration  i Åbybro 1947-53, g rundlagt 
nuvæ rende forretn ing  — der om fatter kolonial, 
v in  og tobak — i Å lborg og påny etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1953.

Adr. V esterbro 117, Ålborg.
F irm a: P. G undersen, V esterbro 117, Ålborg.

G undersen, Viggo, købm and; f. 18/4 1914 i B ier
sted, Å lborg amt, søn af uddeler Niels G under
sen; g. 7/1 1939 m. K aren  G., f. Nielsen; udi. i Nr. 
H aine B rugsforening pr. Vadum 1928-31, kommis 
dels i Aså B rugsforening og dels i Højslev B rugs
forening pr. Skive 1931-39, etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and m. fo rretn ing  i K le jtrup  pr. Hobro 
1939, afs tåe t samme og overtaget nuvæ rende fo r
retn ing — der om fatter kolonial — i Hobro 1940, 
till. fo rhandler f. A/S D ansk Tipstjeneste; medl. 
af best. f. Hobro K olonialhandlerforening s. 1951, 
næ stform d. i samme s. 1953.

Adr. Banegårdsvej 40, Hobro.
F irm a: V. G undersen, Banegårdsvej 40, Hobro.

G unnersen, Johannes, købm and; f. 24/12 1913 i 
A ugustenborg, søn af købm and og bagerm ester 
Johannes C hristian G unnersen; g. 27/11 1938 m. 
C hristine G., f. Hansen; udd. i kolonial og skibs
provian tering  h. købm and H. P. Hansen, Søn
derborg 1929-33, kommis h. købm and Niels Beck, 
Ragebøl 1933, h. købm and H einr. Beck, V. Sot
trup  1933-34, h. købm and H einr. Godt, E gern
sund 1935-37 og i faderens forretn ing  i A sser
balle 1937-38, overtaget sidstnæ vnte — der om
fa tte r  blandet landhandel — og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1938; medl. af best. f. Køb
m andsforeningen f. Sønderborg A m t sam t formd. 
f. skolenævnet i A sserballe sogn 1949-53.

Adr. Asserballe pr. A ugustenborg.
F irm a: Johs. G unnersen, A sserballe pr. Augu

stenborg.

Gyldenslette, Chr., v inhandler; f. 22/9 1893 i 
R ostrup, Svendborg am t; g. 1/6 1937 m. K etty  G., 
f. A ndersen; g rundlagt nuvæ rende virksom hed 
— der om fatter vin en gros og im port — i 
K bhvn. og etabi. sig s. selvstæ ndig v inhandler 
1921; formd. f. Kbhvn.s V inhandlerlaug s. 1929, 
f. De danske H andelsforeningers O plysningssel
skab 1936-48 og f. De danske H andelsforeningers 
Fæ llesorganisation 1938-49, fo rretn ingsfører f.
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O. Haagensen 
direktør

P. Gundersen
købm and

H. Gyldenvang
købm and

K. E. Haagensen
forretningsfører

Fæ llesrådet f. V inbranchen s. 1929, formd. f. 
samme s. 1936, handelskyndig tillidsm and f. v in 
branchen v. akkordforhandlinger; medl. af ho- 
vedbest. og forretn ingsudvalget f. De kbhvn.ske 
H andelsforeningers Fæ llesrepræ sentation  s. 1930, 
sek re tæ r i samme s. 1932, kasserer s. 1934 og 
formd. 1937-38; medl. af rep ræ sentan tskabet f. 
L andsforeningen »Dansk Arbejde« s. 1934, medl. 
af hovedbest. f. samme 1939-53, f. S tipendiefor- 
eningen »Studenternes Venner« s. 1941, f. A/S 
K øbm andsbanken i Kbhvn. 1943-50 og f. F orenin
gen »Norden« s. 1944, medl. af best. f. sammes 
Kbhvn.s afd. 1945-53, till. medl. af rep ræ sen tan t
skabet sam t af best, og forretn ingsudvalget f. 
E rhvervenes O plysningsråd 1945-47; medl. af Va- 
lu takon to re t’s erhvervsudvalg 1936-37, af V aluta
rådet 1937-40 og af Det erhvervsøkonom iske Råd 
1939-40, kom m itteret i P riskon tro lrådet 1939-40, 
medl. af V areforsyningsrådet 1940-50, af Lukke
lovskomm issionen af 1938, af H andelsm in isteriers 
lukkelovsudvalg af 1946 og 1947, af sammes næ 
ringslovsudvalg 1937-50, af Socialm in isterie ts 
udvalg ang. æ ndringer i funktionæ rloven 1940, 
af Ju s titsm in iste rie ts  udvalg vedr. revision af 
afbetalingsloven 1938-51, af F inansm in isterie ts  
udvalg vedr. beskatning af brugsforeninger m.v. 
1946-47, af Indenrigsm in isterie ts  huslejekom m is
sion 1946-47, af sam mes bogføringskom mission 
1949-50 og af Forvaltn ingsnæ vnet f. K rigsforsik
ringen af B ygninger f. Industri, H åndvæ rk og 
Handel s. 1941, till. medl. af repræ sentan tskabet 
f. Dansk K øbestævne 1943-50; medl. af Lands
skattere tten  s. 1938, af O verbevillingsnæ vnet s. 
1945 og af Kbhvn.s Havnebest. 1947-50, handels
kyndig dom m er i Østre L andsret 1939-50; medl. 
af rep ræ sen tan tskabet f. Det konservative Folke
p arti og medl. af Folketinget 1945-47; medl. af 
centralkom iteen f. F in landshjæ lpen i D anm ark 
s. 1940, af kom iteen f. Fonden t. Fæ drelandets 
Vel og af rep ræ sen tan tskabet f. Kaj M unks Min
defond s. 1945, af kom iteen f. M indeindsam lingen 
f. omkomne danske Søfarende s. 1946 og af ko
m iteen f. W orld F riendship Association s. 1947, 
till. medl. af H andelsskoleundervisningsudvalget 
f. Sydslesvig og af den danske kom ite f. F.N.

H jæ lpen; tilde lt æ resem blem et i guld fra  de 
kbhvn.ske H andelsforeningers F æ llesrepræ sen
tation, fra  F inlands Svenska K öpm annaförbund, 
fra  P rivatföretagarnas F örbund i F in land og fra  
Sveriges K öpm annaförbund; æresm edl. af H an- 
dfelsgillet i H elsingfors; dekorationer: R.,DM. — 
Fi.H.R.31., P.r.K.4. og S.V.22.

Adr. Vodroffsvej 37, K bhvn. V.
F irm a: B ristol V inhandel v. Chr. Gyldenslette, 

Istedgade 21, Kbhvn. V.

Gylden vang, Helge, købm and; f. 29/7 1905 i As
næs, H olbæk amt, søn af fab rikan t N iels Peder 
Gyldenvang; g. 5/5 1932 m. Ellen Dora G., f. 
Skovsgaard; udi. dels h. købm and Nielsen, Buk- 
kerup  pr. Tølløse 1921-23 og dels h. købmand 
H ans Nielsen, Skam strup pr. Mørkøv 1923-25, 
kommis i V ipperød Brugsforening 1925-30 — h e r
under aftjen t væ rneplig t — og h. købm and Niel
sen’s Enke, Nykøbing S. 1930-32, overtaget nu
væ rende forretn ing  — der om fatter kolonial, 
isenkram  og køkkenudstyr — i Langå pr. Ry
gård  St. og etabi. sig s. selvstændig købm and 
1932; suppleant t. best. f. Østfyns K øbm ands
forening.

Adr. Langå pr. Rygård St.
F irm a: Helge Gyldenvang, Købmand, Langå 

pr. Rygård' St.

Gødsvang, Børge, købmand; f. 7/8 1904 i Ans
ager, Ribe amt, søn af gårde je r Jens P. Jensen;
g. 29/10 1927 m. Johanne G., f. S tephensen; udi. i 
Gørding Brugsforening 1918-22, uddeler i Ege
skov B rugsforening 1934-50, overtaget nuvæ ren
de kolonialforretning i K olding og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1950.

Adr. Piledam svej 48, Kolding.
Firm a: Børge Gødsvang, Piledam svej 48, Kol

ding.

Gøgsig, Svend H elm er Raoul, købm and; f. 5/5 
1912 i Tuen, H jørring  amt, søn af købm and Dinus 
J . Holm Gøgsig; g. 6/10 1942 m. Jenny  G., f. N ør
gaard1 Nielsen; udi. i faderens forretn ing  i Tuen 
1926-30, af tjen t væ rneplig t 1933-34, iøvrig t kom
m is i forskellige fo rre tn inger bl. a. i Tuen Brugs-
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C. J .  Hagelund J. Hagenbæk
købm and forretningsfører

K. A. Haahr R. W. Hagedorn
købm and købm and

forening sam t h. købm and J. P. P etersen’s Enke, 
Skagen, h. købm and Hans K orsholm  Jensen, Ug- 
gerby og h. købm and Chr. E. Larsen, H alvrim 
men, etabl. sig s. selvstæ ndig købm and m. fo r
retn ing — om fattende finere kolonial, delikates
ser, vinhandel, isenkram  og støbegods, korn  og 
foderstoffer sam t gødning, b ræ ndsel og benzin — 
i S indal 1942.

Adr. Nørregade, Sindal.
F irm a: Svend Gøgsig, N ørregade, Sindal.

H aagensen, K arl Egon, forretn ingsfører; f. 31/12 
1921 i Vejen, Ribe amt, søn af d irek tør Ole H aa
gensen; g. 25/3 1947 m. G udrun H., f. Jensen; udd.
h. faderen  d irek tø r Ole H aagensen, Vejen 1935- 
39, komm is h. samme 1939-44 og h. købm and A rne 
Thygesen, Kolding 1944-52, dere fte r fo rretn ings
fø rer i faderens fo rre tn ing  i Vejen; medl. af kolo
n ialhandlerudvalget i Vejen H andelsforening s. 
1953 og mel. af best. f. A/S H.O.K.I.s E sbjerg 
afd. s. 1954.

Adr. Søndergade 10, Vejen.
F irm a: O. H aagensen & Søn A/S, K olonialafde

lingen, Søndergade 10, Vejen.

Haagensen, Ole, d irektør; f. 1/6 1883 i Feldballe 
sogn, R anders amt, søn af herskabskusk Niels 
H aagensen; g. 1/1 1916 m. M aren H., f. Pedersen; 
udi. h. købm and E dvard Helmund, Kolind 1897- 
1901, komm is h. købm and C. Christensen, K væ rn
drup 1904-06, besty re r af kolonialafdelingen h. 
købm and H. A. Bender, H årby 1906-13 og fø rste
komm is i firm aet N. M. «Sc F. Plum , Assens 1913- 
15, dere fte r fo rretn ingsfører i nuvæ rende fo rre t
ning i Vejen, overtaget samme — der om fatter 
ko rn  og foderstoffer sam t sæ rsk ilt afdeling f. ko
lonial — efter firm ae t P. Lauridsen & Co. u. f i r 
m anavnet O. Haagensen & Søn A/S 1933; genn. 
14 å r  medl. af best. f. Vejen H andelsstandsfor
ening, formd. f. A/S H.O.K.I.s Esbjerg afdeling 
1938-49 og f. L andsforeningen H.O.K.I. 1949-54, 
derefter æresm edl. af samme, genn. 4 å r  formd. f. 
V ejen B orgerforening og genn. 14 å r  formd. f. 
V ejen Sportsforening, p. t. æresm edl. af sidst
næ vnte.

Adr. Søndergade 27, Vejen.

F irm a: O. H aagensen & Søn A/S, Søndergade 
10, Vejen.

Haagensen, P e te r Aage Jensen, købm and; f. 
14/5 1912 i Kbhvn., søn af købm and F rederik  
Haagensen; g. 9/6 1940 m. M erete H., f. Blum; 
udi. h. købm and H. Sode, GI. Kongevej 168, 
Kbhvn. V. 1927-30, kommis h. samme 1930-31, h. 
købm and Jensen, Ø ster Farim agsgade 24, Kbhvn. 
0 . 1931-32 og i faderens forretn ing  Borups Alle 
6, K bhvn. N. 1932-33, etabl. sig s. selvstændig 
købm and m. fo rretn ing  V alborg Alle 26, Kbhvn. 
Vby. 1933.

Adr. Valborg Alle 26, Kbhvn. Vby.
F irm a: Aa. Haagensen, Valborg Alle 26, Kbhvn. 

Vby.

H aagensen, R obert Jensen, disponent; f. 5/10 
1917 i Kbhvn., søn af købm and F rederik  Jensen 
H aagensen; g. 1942 m. M arie H., f. Ju l; bestået 
realeksm . fra  Frdbg. Gym nasium  1934, udi. h. 
købm and Lentz, N ørrebrogade 65, Kbhvn. N. 1934 
-38, dere fte r kommis og sen. disponent i faderens 
fo rretn ing  i Kbhvn.

Adr. GI. Kongevej 119, Kbhvn. V.
F irm a: Fr. H aagensen, B orups Alle 6, Kbhvn. 

N.

H aahr, K arl A strup, købm and; f. 30/1 1913 i 
Horne, Ribe amt, søn af g årdejer P ed er J. 
H aahr; g. 11/4 1937 m. L aurikke K ristine H., f. 
K ristiansen; udi. h. købm and V. A. Jespersen, 
Gårde, etabl. sig s. selvstændig købm and m. fo r
re tn ing  i Hoven pr. T arm  1937.

Adr. Hoven pr. Tarm.
Firm a: »Købmandsgården« v. K. A. H aahr, 

Hoven pr. Tarm.

H aahr, Peter, købm and; f. 7/9 1923 i Øse, Ribe 
amt, søn af gårdejer L ars H aahr; g. 3/2 1946 m. 
K aren  H., f. Ju l-A ndersen; udi. i G rindsted 
B rugsforening 1938-42 og herunder bestået han- 
delsm edhjælpereksm . fra  G rindsted H andels
skole 1941, kommis i samme 1942-43, i Thyregod 
Brugsforening 1943-44 og i V arde Brugsforening 
1945-48, etabl. sig s. selvstændig købm and m. for-
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J. Hagensen O. Halkier C. Halkjær N. Halkjær
købm and købm and købm and købm and

retn ing i Ribe 1948, afhæ ndet samme og over
taget nuvæ rende fo rre tn ing  i Varde 1950.

Adr. Storegade 22 B., Varde.
Firm a: Svane M ateria lhandel v. P. H aahr, 

S toregade 20, Varde.

Hagedorn, Rudolf W illiam, købm and; f. 19/2 
1895 i Kbhvn., søn af skom agerm ester Søren Ha
gedorn; g. 8/5 1921 m. Magda H., f. H ansen; udd. 
i handel h. købm and Jacob Kongsbak, Kgs. Ny
torv  24, K bhvn. K. 1909-13, kommis h. grosserer 
Vilh. M eilstrup, Kbhvn. 1913-14 og h. onkelen 
købm and H einrich Bruun!, »Merkur«, H ylde
gårdsvej 24, O rdrup 1914-22, grundlagt nuvæ 
rende forretn ing  — der om fatter kolonial sam t 
vine og tobakker m. v. — i H ellerup og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1922.

Adr. Rygårds Alle 101, H ellerup.
Firm a: R. Hagedorn, R ygårds.A lle  101, H elle

rup.

Hagelund, Carl Johan, købm and; f. 28/5 1922 
på Sjæ llands Odde, Holbæk amt, søn af køb
m and F rederik  Hagelund; g. 4/11 1945 m. Else 
M arie H., f. A ndersen; bestået realeksm . 1938, 
udd. i kolonial i A/S W ulff’s Eftf., M ørkøv 1938- 
41 og herunder bestået handelsskoleeksm . 1940, 
kommis h. købm and P e te r A ndersen, Vedbæk 
1942-43 og h. købm and Hagelund, V ellerup 1943- 
44, disponent i firm aet O. H. Olsen & Søn, Skee
1944-45 og forre tn ingsbesty rer h. købm and Alfr. 
Nielsen, Asnæs 1945-48, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. fo rretn ing  — om fattende kolonial, 
delikatesser, vinhandel, isenkram , køkkenudstyr 
og bræ ndsel sam t sæ rskilt viktualieafd. og hånd
købsudsalg f. Asnæs Apotek — i Vig Lyng pr. 
Vig 1949.

Adr. Vig Lyng pr. Vig.
Firm a: C. J. Hagelund, Vig Lyng pr. Vig.

Hagelund, H ans Viggo, købm and; f. 18/12 1896 
i Vellerup, F rederiksborg  amt, søn af købmand 
F rederik  M. H agelund; g. 25/12 1946 m. Edith H., 
f. Nielsen; udd. i kolonial i firm aet Niels N iel
sen’s Eftf., Holbæk 1913-16, derefter kommis h. 
købm and H am m erich, Holbæk og sen. i faderens

forretn ing  i V ellerup pr. Skibby 1916-17, aftjen t 
væ rneplig t 1917-18, kommis h. købm and Jensen, 
K arise 1918-20, ansat på H olbæ k M etalvarefabrik 
1920-21, kommis h. købm and Hagelund, K nar- 
drup 1921-22, disponent i faderens forretn ing  i 
V ellerup pr. Skibby 1922-32, overtaget samme — 
der om fatter kolonial og blandet handel, korn 
og foderstoffer, m arkfrø  og bræ ndsel — og etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and 1932; medl. af best, 
f. K øbm andsforeningen f. F rederikssund og Om
egn s. 1939.

Adr. V ellerup pr. Skibby.
Firm a: H. V. Hagelund, V ellerup pr. Skibby.

H agenbæk, Jørgen, forretn ingsfører; f. 16/3 
1926 i Kbhvn.; g. 22/9 1951 m. Elli H., f. K nud
sen; bestået realeksm . fra  Nykøbing F. K ated ra l
skole, derefter udd. i kolonial h. købm and F re 
derik  Skaaning, Maribo, fo rretn ingsfører i svi
germ oderen købm and M arie K nudsen 's virksom 
hed — Im porten A/S — i Nykøbing F. — der om
fa tte r  kolonial, delikatesser og vinhandel — sam t 
medl. af best. f. samme s. 1954, till. fo rretn ings
fø re r i firm aet G. Knudsen, V inim porten, Nykø
bing F.

Adr. Frisegade, Nykøbing F.
F irm a: Im porten  A/S, Frisegade, Nykøbing F.

Hagensen, Jørgen, købm and; f. 28/2 1926 i Ø r
sted, R anders amt, søn af købm and Jens Emil 
E dvard  Hagensen; g. 28/7 1951 m. G udrun H., f. 
S æ rk jæ r Bendt; bestået præ lim inæ reksm . fra 
Ryom gård Realskole 1942, udi. h. købm and Aage 
Hagensen, Ø rsted 1942-46, overtaget sammes for
retn ing — der om fatter kolonial, isenkram  og 
støbegods — og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1951.

Adr. Storegade 3, Ørsted.
Firm a: Aage Hagensen, Ørsted.

H aldrup, G erlach, købm and; f. 1/4 1918 i Ra- 
num, Ålborg amt, søn af gårdejer Niels C hristian 
H ald tup ; g. 9/10 1943 m. G erda H., f. K jæ r A nder
sen; udd. i b landet landhandel i B læ re 1935-38, 
derefter — genn. 6 å r  — ansat h. g rosserer J. C. 
A ndersen (kolonial en gros), Århus, grundlagt
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G. Hamann 
depotindehaver

A. L. S. Hall
købm and

E. R. Hallberg
købm and

P . J. Hallgren 
købm and

ny forretn ing  i Å rhus og etabl. sig s. selvstæ n
dig købm and 1944, udvidet og m oderniseret fo r
retn ingen  1946 og 1952 — sidste gang t. en mo
derne selvbetjeningsbutik  (den første indenfor 
den p rivate  kolonialbranche i Århus).

Adr. Riisvang Alle 1-3, Århus.
F irm a: H aldrup K olonial-Selvbetjening, R iis

vang Alle 1-3, Århus.

H aldrup, Ove, købm and; f. 17/12 1925 i Ranum, 
Ålborg amt, søn af gårdejer Niels C hristian H al
drup; udi. h. b roderen købm and G. H aldrup, Å r
hus 1943-47 og herunder frekven tere t Rønde 
Højskole 1944-45, af tjen t væ rneplig t 1947-48, fre 
kven tere t Viborg H andelsdagskole 1948-49, der
efter kommis h. broderen, grundlag t nuvæ rende 
fo rre tn ing  i ny t boligkompleks i Å rhus og etabl. 
sig s. selvstændig købm and 1952.

Adr. H am m ershusvej 42, Århus.
F irm a: Ove H aldrup, H am m ershusvej 42, Å r

hus.

H alkier, Ove, købm and; f. 30/12 1923 i Sven
strup, Ålborg amt, søn af købm and Jens C hristian 
H alkier; g. 24/11 1951 m. Bodil C hristine H., f. 
N ielsen; ud'l. i faderens forretn ing  i Å lborg 1937- 
41 og herunder bestået handelsm edhjælpereksm . 
fra  Færgemands H andelsskole i Å lborg 1940, fø r
stekomm is i samme 1941-50, overtaget nuvæ rende 
fo rretn ing  — der om fatter kolonial, delikatesser 
og vinhandel, m anufak tur og isenkram  sam t 
autom obiludlejning u. fø re r — i Å lborg og etabl. 
sig s. selvstændig købm and 1950.

Adr. Lollandsgade 35, Ålborg.
F irm a: Ove H alkier, Lollandsgade 35, Ålborg.

H alk jæ r, C hristian, købm and; f. 20/4 1893 i S ta
dil, Ringkøbing amt, søn af gårdtejer, læ re r Niels 
Eskildsen H alk jæ r; g. 22/11 1915 m. M aren H., f. 
Laursen; udi. h. købmand Chr. Jørgensen, Bøv- 
lingbjerg, frekven tere t N ordjydsk H andelshøj
skole i Ålborg, overtaget nuvæ rende kolonial- og 
m aterialhandel i Aulum  og etabl. sig s. selvstæ n
dig købm and 1915; medl. af best. f. M idtjydsk 
H andelsforening 1918-22 og 1949-51, medl. af R ing
købing am tsråd, fl. a. tillidshverv.

Adr. K irkegade, Aulum.
Firm a: C. H alk jæ r, Købmand, Aulum.

H alk jæ r, K arl, købm and; f. 9/10 1912 i H jerm , 
R ingkøbing amt, søn af købm and P e te r H alk jæ r;
g. 17/11 1946 m. K lara  H., f. W inkel; udi. h. køb
m and H. Nygaard, R ønbjerg og sen. frekven tere t 
Den jydske Handelshøjskole i Å rhus, besty rer af 
faderens forretn ing  i H jerm  1935-46, overtaget 
samme — der om fatter kolonial, isenkram  og 
foderstoffer — og etabl. sig s. selvstæ ndig køb
m and 1946.

Adr. Hjerm .
F irm a: K. H alk jæ r, Kolonial & Isenkram , 

H jerm .

H alk jæ r, Niels, købm and; f. 28/9 1887 i Madum, 
R ingkøbing amt, søn af gårdejer C hristian C hri
stensen H alk jæ r; g. 5/9 1917 m. Ju lia  H., f. C hri
stensen; udi. h. købm and Simon Christensen, 
U lfborg, derefter — genn. 3 å r  — kommis h. 
købm and Chr. H ansen, Hobro og — genn. 1 å r  —
h. købm and A. Bie, Hobro sam t — genn. 4 år —
h. købm and Chr. A ndersen, V idebæk, grundlagt 
nuvæ rende forretn ing  — der oprindelig om fat
tede kolonial og g rovvarer — i H erborg og etabl. 
sig s. selvstændig købm and 1917, afstået fo rre t
ningens kolonialafdeling 1928 og siden da ude
lukkende drevet grovvareafdelingen.

Adr. Herborg.
F irm a: N. H alkjæ r, Herborg.

H alkjæ r, Niels M ourits, købm and; f. 26/3 1893 i 
Nr. Omme, R ingkøbing amt, søn af gårdejer 
M ourits Nielsen H alk jæ r; g. 27/5 1924 m. Inge 
M arie H., f. Jensen; udi. h. købm and B. B ørre
sen, H audrup, d erefter førstekom m is h. køb
m and N. Nielsen, Sinding og sen. h. købm and P. 
Pedersen, Ørnhøj, g rundlagt nuvæ rende fo rre t
ning — der om fatter kolonial, isenkram  og fo
derstoffer — i egen nyopført ejendom  i Vind og 
etabl. sig s. selvstæ ndig købm and 1923.

Adr. Vind St.
F irm a: N. M. H alkjæ r, K olonial-Isenkram -Fo- 

derstoffer, Vind St.
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I. V. Hamann
grosserer

V. E. Hamann
købm and

Aa. Hansen
købm and

Aa. Hansen
salgschef

Hall, Aksel L aurits Simon, købm and; f. 30/7 
1919 i Kbhvn., søn af billedhugger Aksel H all; g. 
23/6 1944 m. G udrun Gyvel H., f. Hansen; udi. 
dels i købm andsforretningen Jagtvej 169, Kbhvn. 
0 . og dels i købm andsforretningen N ytorv 7, 
Kbhvn. K. 1933-37 og heru nd er bestået handels- 
m edhjæ lpereksm . fra  K øbmandsskolen 1936, der
efter kommis i købm andsforretningerne Frede- 
rikssundsvej 211, Brønshøj, O rdrupvej 66, Char- 
lottenlund, Ndr. Frihavnsgade 65, Kbhvn. 0 ., 
Frdbg. Alle 19 B., Kbhvn. V. og Istedgade 122, 
Kbhvn. V. sam t — u. besæ ttelsen — ansat u. 
Kbhvn.s m agistrat, etabi. sig s. selvstændig køb
mand1 m. forretn ing G odthåbsvej 201, Kbhvn. F. 
1948; medl. af best. f. G røndals H andelsforening 
og f. sammes understøttelsesfond.

Adr. Classensgade 5, Kbhvn. 0 .
Firm a: Aksel Hall, G odthåbsvej 201, Kbhvn. F.

Hallberg, Emil Rasmussen, købmand; f. 12/10 
1886 i Lunge, Odense amt, søn af skræ dderm e
ster H. J. Rasmussen; g. 13/12 1919 m. B irthe H., 
f. Rasmussen; overtaget nuvæ rende kolonial-, 
isenkram - og bræ ndselsforretn ing i Husby pr. 
Ejby og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1932.

Adr. Husby pr. Ejby St.
Firm a: Husby K øbm andsforretning, Husby pr. 

Ejby St.

Hallgren, Poul Johannes, købm and; f. 18/7 1906 
i Allinge, søn af væ rkfø rer v. H am m erens G ra
n itvæ rk  Johan  F rederik  H allgren; g. 1/5 1929 m. 
G udrun H., f. R iiber; udd. i handel h. købmand 
N. P. Koch, Allinge t. 1924 og herunder bestået 
handelsskoleeksm . fra  K øbm andsskolen i Kbhvn., 
derefter kommis h. købm and Chr. Andreasen, 
Køge og sen. førstekom m is h. svigerfaderen køb
m and Riiber, Dragør, m edindehaver af virksom 
heden 1944, eneindehaver af samme — der er 
grundlagt 1907 og om fatter kolonial og v ik tualier 
— s. 1954.

Adr. Rønne Alle 25, Dragør.
F irm a: R iiber & H allgren, Rønne Alle 25, 

Dragør.

H alvorsen, C hristian Skov, købm and; f. 3/7 
1920 i Sdr. Omme, Vejle amt, søn af arbejds
m and K resten  H alvorsen; g. 17/10 1948 m. Vita 
H., f. Jensen; udi. h. købm and Nicolaj Borch, 
Sdr. Omme, overtaget sammes forretn ing  — der 
om fatter kolonial og isenkram  sam t sæ rskilt 
afd. f. tapet- og farvehandel — og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1948.

Adr. Hovedgaden 12, Sdr. Omme.
Firm a: Nie. Borch, Kolonial & Isenkram , Sdr. 

Omme.

Hamann, G unnar, depotindehaver; f. 20/10 1920 
i Blovstrød, F rederiksborg amt.

Adr. Bolbrovej 9, Hørsholm.
Firm a: T uborg’s Depot, Hørsholm.

Ham ann, Ib Viggo, grosserer; f. 29/12 1920 i 
Kbhvn., søn af g rosserer Viggo H am ann; g. 12/8 
1943 m. Alice H., f. S tenaae; bestået realeksm . 
1937, derefter udd. i faderens en gros virksom 
hed i Kbhvn. og sen. lagerekspedient og kon
torassistent i samme, fuldm ægtig 1942, p roku
ris t 1948, m edindehaver af virksom heden 1952, 
leder af samme s. 1955; sek re tæ r i Foreningen 
af G rossister i H usholdningsartikler s. 1953, fl. 
a. tillidshverv.

Adr. Højløkken 52, H jortekæ r.
Firm a: Viggo H am ann & Søn, Snaregade 4, 

Kbhvn. K.

Hamann, Vilhelm Emil, købmand; f. 2/7 1890 i 
Kbhvn., søn af u rtek ræ m m er Anthon Joseph 
H am ann; g. 7/12 1919 m. K arla  M argrethe H., 
f. A ndersen; udi. h. købm and Niels Jacobsen, 
Holbergsgade 6, Kbhvn. K. 1904—06, derefter 
kommis og sen. førstekom m is h. samme t. 1911, 
selvstændig købm and m. forretn ing  S trandvejen  
98, H ellerup 1911-16, engageret i børsforretn in
ger 1916-19, påny etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1919 og s. sådan drevet forretn ing  GI. 
K alkbræ nderivej 19, Kbhvn. 0 . 1919-21, B lå
gårdsgade 20, Kbhvn. N. 1921-22 og Ndr. Fasan
vej, Kbhvn. F. 1922-24, d erefter v irket s. ejen
dom sm ægler t. 1932, indehaver af nuvæ rende 
forretn ing  — der om fatter finere kolonial, vine
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og tobakker m. v. — H orsensgade 16, Kbhvn. 0 . 
s. 1932.

Adr. Horsensgade 16, Kbhvn. 0 .
F irm a: Vilh. H am ann, H orsensgade 16, Kbhvn. 

0 .

Ham berg, E rnst, købm and; f. 5/12 1895 i H el
singør, søn af m aler Carl H am berg; g. 26/7 1921 
m. A lfrida H., f. Jensen; udi. h. købm and H a
ra ld  Hansen, H elsingør 1909-14, m ejerie jer i 
Kbhvn. 1928-32 og i U tterslev  1932-37, etabi. sig 
s. selvstændig købm and m. forretn ing  i Kbhvn. 
1937.

Adr. Sjæ llandsgade 25, Kbhvn. N.
F irm a: E. H am berg, S jæ llandsgade 25, Kbhvn. 

N.

Hammelev, F inn, direktør, brygm ester, cand. 
pharm .; f. 5/10 1918 i H olbæk; student 1937, cand. 
pharm . 1944, bestået skandinavisk brygm ester- 
eksm. 1946 og ansat i A/S Tuborgs B ryggerier 
1947-52, derefter d irek tør og brygm ester i A/S 
B ryggeriet »Alliance«, R ingsted — hvis produk
tion om fatter bajerskøl, hvidtøl, m ineralvand og 
malt.

Adr. Set. Hans Gade 31, Ringsted.
F irm a: A/S B ryggeriet »Alliance«, Ringsted.

Hammelev, Poul, købm and; f. 15/8 1923 i F an
gel, Odense amt, søn af karetm ager Jens R as
mussen; udd. i kolonial, korn og foderstoffer h. 
købm and Juel A ndersen, M iddelfart 1939-43 og 
herunder bestået handelsskoleeksm . fra  M iddel
fa r t Handelsskole 1943, kommis h. købm and M. 
E. Nielsen, Odense 1943-46 og h. skibsproviante
ringshandler F rydendahl Petersen , Hvide Sande 
1946-47, af tjen t væ rneplig t 1947-48, etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and m. fo rretn ing  — om fatten
de kolonial, delikatesser, v inhandel og frug t — i 
Odense 1948.

Adr. H araidsgade 1, Odense.
F irm a: Poul Hammelev, H araidsgade 1, Oden

se.

Ham m er, Jens Robert, købm and, skibsprovi
an teringshandler; f. 11/9 1905 i Gudhjem, søn 
af fisker Adolf H am m er; g. 24/4 1934 m. Lilly 
Rigm or H., f. Lund; udi. h. købm and Thorvald 
Jørgensen, G udhjem  1919-23, frekven tere t Røn
ne H andelsdagskole 1923-24, førstekom m is i 
N ordlandets H andelshus i Allinge 1924-29, etabi. 
sig s. selvstændig købm and m. forretn ing  — om
fattende kolonial, støbegods og skibsproviante
ring — i G udhjem  1929; medl. af best. f. N ord- 
bornholm s K øbm andsforening og f. A/S Øst- 
bornholm s Dampskibsselskab.

Adr. Gudhjem.
Firm a: J. R. Ham m er, Købmand, Gudhjem.

H am m er-Pedersen, A lfred, købm and; f. 19/12 
1907 i Neksø, søn af købm and Otto Pedersen; g. 
8/11 1931 m. Agnes E lisabeth H.-P., f. K ure; be
stået realeksm . 1923, derefter udd. i kolonial og 
blandet handel, overtaget nuvæ rende forretn ing

i Neksø og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1931; medl. af best. f. Neksø H andelsforening s. 
1945, formd. f. samme s. 1950, medl. af Neksø 
byråd.

Adr. Brogade 10-12, Neksø.
F irm a: A. H am m er-Pedersen, Brogade 10-12, 

Neksø.

H am m erbak, G unnar Preben, købm and; f. 1/5 
1916 i Kbhvn., søn af overpolitibetjent L auritz 
H am m erbak; g. 14/4 1941 m. M ary H., f. Olesen; 
udi. h. købm and Carl Jensen, Ø sterbrogade 17, 
Kbhvn. 0 . 1930-34, etabi. sig s. selvstændig køb
m and m. forretn ing  — om fattende kolonial og 
v ine m. v. — W illemoesgade 43, Kbhvn. 0 . 1946.

Adr. W illemoesgade 41, Kbhvn. 0 .
F irm a: P reben H am m erbak, W illemoesgade 

43, Kbhvn. 0 .

H angaard, H ans Jørgen, købm and; f. 9/2 1924 
i V. Jølby, Thisted amt, søn af købm and C hri
stian  H angaard; g. 29/5 1949 m. G rethe H., f. 
Eriksen; udi. i faderens forretn ing  i V. Jølby pr. 
E rslev 1938-42, frekven te re t G altrup  Efterskole 
1941-42 og Ju s titsråd  M øller’s H andelsskole i Å l
borg 1943-44, kommis h. købm and Sloth Møller, 
N ykøbing M. 1944-45, d erefter m edarbejder i fa 
derens forretn ing  i V. Jølby pr. Erslev, overtaget 
samme og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1950; 
medl. af best. f. H andelsforeningen »Morsø L and- 
købmænd« s. 1952.

Adr. V. Jølby pr. Erslev, Mors.
F irm a: Hans Jørgen  H angaard, V. Jølby pr. 

Erslev, Mors.

H ansen, Aage, købm and; f. 13/7 1894 på Frdbg., 
søn af snedker A nders H ansen; g. 7/3 1920 m. 
C lara H., f. P liniussen; udi. h. købm and Jens 
Olsen, Valby Langgade 67, K bhvn. Vby. og side
løbende frekven tere t K øbm andsskolen 1908-12, 
derefter kommis h. samme t. 1922 — herunder 
af tjen t væ rneplig t v. fæ stn ingsartillerie t på 
Lyngby F ort 1914-15, overtaget købmand Jens 
Olsen’s forretn ing  Valby Langgade 67, Kbhvn. 
Vby. og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1922, 
erhvervet ejendom m ene Valby Tingsted 1 og 
Lillegade 4, Kbhvn. Vby. sam t ombygget disse 
1928, efter endt ombygning fly tte t forretn ingen 
t. Valby Tingsted 1 1929 og genn. årene udvidet 
samme sam t — efter a t have gennem gået en 
sideløbende videreuddannelse på Teknologisk In 
stitu t — specialiseret sig i farver, lakker og ta 
peter sam t m urerm ateria ler; tidl. medl. af best, 
f. Valby Handelsforening, f. Kbhvn.s F arvehand
lerforening og f. D ansk Tapethandlerforening, 
revisor i de to sidstnæ vnte fo reninger s. 1943, 
till. kasserer i Valby B ørneasyl s. 1936.

Adr. M ellem toftevej 4, Kbhvn. Vby.
F irm a: Aage Hansen, Valby Tingsted 1, Kbhvn. 

Vby.

Hansen, Aage, købm and; f. 15/4 1905 i Maribo, 
søn af købm and N iels H ansen; g. 24/10 1926 m. 
Johanne H., f. H ansen; udd. i kolonial 1919-23,
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A. O. Hansen 
direktør

Aa. W. Hansen
købm and

A. Hansen
købm and

A. L. Hansen
overlæ rer

overtaget faderens fo rretn ing  i Rødby Havn og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1926.

Adr. Rødby Havn.
Firm a: Aage Hansen, Rødby Havn.

Hansen, Aage, salgschef; f. 8/11 1913 i Vinding 
sogn, Vejle amt, søn af overtjener H ans F eter 
Hansen; g. 5/10 1937 m. V era H., f. Rasmussen; 
bestået realeksm . fra  Ny M unkegade M ellem- 
og Realskole i Å rhus 1930, udd. i A/S K orn- & 
Foderstof K ompagniet, Å rhus og sen. repræ sen
tan t i samme sam t i A/S D ansk Esso, derefter 
d revet selvstæ ndig agenturvirksom hed bl. a. m. 
agen tur f. A/S Plum rose, salgschef f. og leder 
af A/S P lum rose’s afdeling f. M idt- og N ørre
jy lland  i Å rhus s. 1950; divisionschef f. Det 
danske S pejderkorps’ Å rhus Division sam t medl. 
af best. f. D et danske Spejderkorps og tildelt 
sammes hæ derstegn og fo rtjenstlilje  i guld, fl. a. 
tillidshverv.

Adr. Skernvej 12, Århus.
F irm a: A/S Plum rose, M ejlgade 48, Århus.

Hansen, Aage, købm and; f. 15/3 1925 i Hørby 
sogn, H jørring  amt, søn af købmand1 Frode H an
sen; g. 1953 m. K aren  E sther H., f. N ielsen; udi. 
i faderens forretn ing  i Mygdal 1939-42, derefter 
kommis bl. a. i G ærum  B rugsforening sam t i 
Å lbæk B rugsforening og i Give Brugsforening, 
frekven tere t Den danske Andelsskole i M iddel
fa r t 1949-50, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
m. forretn ing  i K nivholt 1952, afs tåe t samme og 
overtaget nuvæ rende forretn ing  i F rederiks
havn 1955.

Adr. N ørregade 2, Frederikshavn.
F irm a: Aage Hansen, N ørregade 2, F rederiks

havn.

Hansen, Aage Ludvig, købm and; f. 22/12 1910 i 
Å rhus, søn af købm and H. C. H ansen; g. 25/9 
1936 m. G rethe H., f. C hristiansen; udi. h. køb
m and Chr. Petersen, Ryslinge 1929-31, kommis i 
g rosserer Oscar C hristensen’s afdeling i Varde 
1932-36 og i faderens forretn ing  i Påby pr. K ol
ding 1937-46, overtaget sidstnæ vnte og etabi. sig 
s. selvstændig købm and 1946; medl. af best. f.

K olding og Omegns K øbm andsforening 1948-52, 
p. t. formd. f. sammes understøttelsesforening, 
till. formd. f. sundhedskom m issionen i B ram drup 
kommune.

Adr. Påby pr. Kolding.
F irm a: Påby Købm andshandel, Påby pr. K ol

ding.

Hansen, Aage Poul, købm and; f. 23/12 1919 i 
Hinde vad, Odense amt, søn af slagter Th. Jo 
hannes Hansen; g. 28/3 1946 m. Edel H., f. Aaby; 
udi. h. købm and Clausen, Veflinge 1935-39, der
efter kommis i H øjrup, Mommark, Odense, 
Flem løse og Hovedgård, selvstændig købm and i 
Odense 1946-51, derefter overtaget nuvæ rende 
forretn ing  — der om fatter kolonial, isenkram , 
m anufak tur og bræ ndsel — og etabi. sig s. selv
stæ ndig købm and i Hågerup.

Adr. Hågerup.
F irm a: H ågerup K øbm andsgård, Hågerup.

Hansen, Aage W erner, købm and; f. 27/3 1922 i 
Kbhvn., søn af komm is V aldem ar H ansen; g. 8/8 
1943 m. Betty W. H., f. A ndersen; udi. h. køb
m and Oluf Lentz, N ørrebrogade 61, Kbhvn. N.
1937-41 og herun der bestået handelsm edhjæ lper- 
eksm. fra  Købm andsskolen 1940, kommis h. sam 
me 1941-43 og h. g rosserer Vilh. M eilstrup, 
Kbhvn. 1943-44 sam t ansat i A/S D ansk M alt
central, Kbhvn. 1944-46, selvstændig m arketen 
der i Rødovre Haveby 1946-48, i kompagni m. 
b roderen — købm and C urt W erner H ansen — 
etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo rretn ing  
Folehaven 2, Kbhvn. Vby. 1948, ombygget og 
m oderniseret fo rretn ingen t. selvbetjening 1951 
og eneindehaver af samme s. 1954; medl. af re 
p ræ sentan tskabe t f. C entral-O rganisationen af 
K øbm andsforeninger f. K bhvn. og Omegn.

Adr. Folehaven 22, Kbhvn. Vby.
F irm a: B rdr. W erner Hansen, Folehaven 2, 

Kbhvn. Vby.

H ansen, Ahlm ann, købm and; f. 12/4 1925 i 
Bislev sogn, Ålborg amt, søn af stationsm ester 
E inar P. H ansen; g. 13/5 1951 m. Signe H., f. 
Rasmussen; udi. h. købm and G unnar Nielsen,
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G æ rå 1945-49, kommis h. købm and Petersen , 
Skæve 1949-50 og i R akkeby B rugsforening 1950- 
51, etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo rre t
ning — om fattende kolonial, delikatesser og v in 
handel — i Lønstrup 1951.

Adr. Lønstrup.
F irm a: A hlm ann Hansen, Lønstrup.

Hansen, Aksel, købm and; f. 14/4 1903 i Maribo. 
Adr. Borups Alle 150, Kbhvn. N.
F irm a: Aksel Hansen, Borups Alle 154, Kbhvn.

N.

Hansen, Aksel, købm and; f. 26/11 1906 i Ølsted, 
F rederiksborg amt, søn af g årdejer Søren H an
sen; g. 7/7 1935 m. G erda H., f. A ndersen; udi. 
dels h. købm and R. Hauslev, Tømm erup pr. H un
dested og dels i Jørlunde B rugsforening 1920-24, 
kommis i Højby B rugsforening pr. L ejre 1924-25 
og i S trø B rugsforening v. H illerød sam t i Højby 
B rugsforening i O dsherred 1925-35, uddeler i Nr. 
A sm indrup B rugsforening 1935-39, etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and m. fo rretn ing  — om fatten
de kolonial, delikatesser, vinhandel, isenkram , 
køkkenudstyr og bræ ndsel — i Svinninge pr. Nr. 
A sm indrup 1939; kasserer i De danske Forsvars- 
b rødre’s afd. f. O dsherred og medl. af den kom 
m unale sundhedsstyrelse i Nr. A sm indrup.

Adr. Svinninge pr. Nr. Asm indrup.
F irm a: A. Hansen, Svinninge pr. Nr. A sm in

drup.

Hansen, Aksel Lund, overlæ rer, handelsskole
forstander; f. 17/4 1901 i Holbæk, søn af m usiker 
N iels P e te r Hansen; g. 5/6 1926 m. Helga H., f. 
M ichelsen; bestået læ rereksm . 1922, læ re r i Mid
delfart s. 1927, læ re r v. M iddelfart H andelssko
le s. 1930, fo rstander f. samme s. 1940; censor v. 
handelsm edhjælpereksm ., realeksm . og aim. fo r- 
beredelseseksm .

Adr. Kongebrovej 32, M iddelfart.
Institu tion: M iddelfart Handelsskole, M iddel

fart.

H ansen, Alexius Carl, skræ dderm ester, b rand 
inspektør, fo rstander f. Asnæs H andelsskole; f. 
14/3 1895 i Regstrup, H olbæk amt.

Adr. Asnæs.
Institu tion: Asnæs Handelsskole, Asnæs.

Hansen, A lfred Nicolai, m urerm ester, fo rstan 
der f. Gørlev Handelsskole og f. Gørlev tekn i
ske Skole; f. 16/6 1906 i U lstrup, Gørlev sogn, 
H olbæk amt.

Adr. T jørnehøjsvej 11, Gørlev.
Institu tion: Gørlev H andelsskole, Gørlev.

Hansen, A lfred Otto, d irektør; f. 10/5 1913 i 
P ræ stbro , H jørring  amt, søn af købm and F ritz 
H ansen; g. 5/4 1942 m. Ingeborg H., f. Sanden; 
bestået mellem skoleeksm. 1928, udd. i b landet 
landhandel i faderens forretn ing  i P ræ stbro  1928- 
31, kommis i firm ae t J. Torstensen, M alling 1931- 
33 og i faderens forretn ing  i P ræ stbro  1933-36, 
rep ræ sen tan t i firm ae t H. Thorndahl, Ålborg 
1936-43 og disponent i samme firm a 1943-54, di
rek tø r i A/S H. Jessen, T åstrup — der om fatter 
kolonial, vin og tobak, isenkram , korn og foder
stoffer, såsæd, m arkfrø, kunstgødning og b ræ nd
sel sam t træ last og bygningsm aterialer — s. 1954.

Adr. Køgevej 56, Tåstrup.
F irm a: A/S H. Jessen, Køgevej 56, Tåstrup.

Hansen, A lfred Ove, købmand, skibsprovian
teringshandler; f. 16/5 1922 i Bagenkop, Lange
land, søn af købm and A lfred J. T. H ansen; g. 
29/12 1951 m. Inge H., f. Rasm ussen; udd. i ko
lonialbranchen h. faderen  1937-41 og sen. — ef
te r  afs lu tte t handelsskoleuddannelse — kommis 
h. samme t. 1946 sam t h. købm and C. E. H an
sen, Kbhvn. 1946-47, overtaget nuvæ rende fo r
retn ing — der om fatter kolonial, isenkram  og 
skibsproviantering — i Bagenkop og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1948.

Adr. Bagenkop.
F irm a: Alf. O. Hansen, Kolonial & Skibspro

viantering, Bagenkop.

Hansen, Anders, købmand; f. 2/2 1895 i Asnæs 
sogn, Holbæk amt, søn af boelsm and Hans H an
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sen; g. 26/12 1923 m. L illy C lara H., f. P etersen; 
bestået præ lim inæ reksm . fra  A snæs Realskole 
1910, udi. h. købm and N. Jensen, Veddinge pr. 
Fårevejle  1910-14, kommis i Regstrup, H olbæk 
og Jydstrup  pr. R ingsted 1914-16 og i forskellige 
kbhvn.ske fo rre tn inger 1916-23, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. fo rretn ing  Ålekistevej 219, 
Vanløse 1923.

Adr. Å lekistevej 219, Vanløse.
Firm a: »Købmandshuset«, Å lekistevej 219, 

Vanløse.

Hansen, A nders, købm and; f. 18/11 1901 i F re 
derikshavn, søn af arbejdsm and Ole H ansen; g. 
13/11 1927 m. Helga H., f. H ansen; udi. h. køb
m and M. Larsen, Løgstør 1916-20, kommis h. 
samme 1920-23 og i firm ae t K risto ffer M adsen & 
Søn, K alundborg 1923-25, etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and m. fo rretn ing  K ordilgade 46, K a
lundborg 1925, afstået samme og overtaget nu
væ rende forretn ing  — der om fatter kolonial, de
likatesser, vinhandel og sydfrugt — Holbækvej 
27, K alundborg 1954.

Adr. Holbækvej 27, Kalundborg.
Firm a: A nders Hansen, Holbækvej 27, K alund

borg.

Hansen, A nders Axel, købm and; f. 3/2 1903 i 
Gørlev, Sorø am t, søn af landm and Hans H an
sen; g. 4/11 1928 m. Valborg Johanne H., f. P e
tersen; overtaget købm andsforretningen Slots
gade 76, Nykøbing F. og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1931, fly tte t forretn ingen — der om
fa tte r  ren  kolonial, delikatesser og vinhandel 
sam t køkkenudstyr — t. nye lokaler Slotsgade 
73, Nykøbing F. 1939 og t. nuvæ rende m oderne 
lokaler Slotsgade 81, N ykøbing F. 1951, optaget 
sønnen — H ans H ansen — s. m edarbejder og 
disponent i fo rretn ingen  1953; medl. af best. f. 
R etsforbundet i Nykøbing F. s. 1950.

Adr. Slotsgade 81, Nykøbing F.
Firm a: K olonialforretningen »Menado«, Slots

gade 81, Nykøbing F.

Hansen, A nders Bejer, forretn ingsfører; f. 23/9 
1923 i Darum, Ribe amt, søn af gårdejer Anders 
B ejer Hansen; g. 23/7 1948 m. Ella H., f. H an
sen; udi. h. købm and V. G reisen, Bram m inge, 
fo rretn ingsfø rer f. fru  købm and L. Svendsen, 
Holsted By s. 1950.

Adr. Søndergade 76, Holsted.
F irm a: L. Svendsen, K olonial & Isenkram , 

Holsted.

Hansen, Anton, købm and; f. 25/2 1908 i Håge- 
rup, Svendborg amt, søn af købm and Jens Jø r
gen H ansen; g. 9/10 1938 m. K etty  H., f. Johan
sen; udi. dels i faderens forretn ing  i H ågerup 
1922-24 og dels h. købm and I. P. Jensen, Sæ rslev 
1924-26, kommis i V. Hæsinge Brugsforening 
1926-27, frekven tere t Den fynske H andelsdag
skole i Odense 1927-28, kommis i M orud H andels
hus 1928-29, besty rer af faderens forretn ing  i 
H ågerup f. m oderen 1929-38, overtaget samme — 
der om fatter kolonial, isenkram , m anufaktur, frø

og bræ ndsel — og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1938.

Adr. H ågerup St.
F irm a: H ågerup H andelsetablissem ent, Håge

rup  St.

Hansen, Anton W illiam, købmand; f. 27/2 1905 
i R utsker, Bornholm , søn af avlsbruger L aurits 
H ansen; g. 21/5 1933 m. Edele H., f. Mogensen; 
ud'l. i T ejn B rugsforening 1920-24, derefter kom 
m is bl. a. h. konsul Smith, Svaneke og h. køb
m and N. N. Lund, Ø sterm arie, etabi. sig s. selv
stæ ndig købm and m. fo rre tn ing  — om fattende 
kolonial, isenkram  og m anufak tur sam t saltede 
sild en gros — i N yker 1933; medl. af best. f. 
A/S »Dankas« sam t lægdsm and og brandfoged i 
N yker.

Adr. Nyker.
F irm a: N yker K øbm andsforretning, Nyker.

Hansen, A rne, købm and; f. 21/7 1915 i Fangel, 
Odense amt, søn af gårdejer A nders J. H ansen; 
g. 10/5 1942 m. K aren  Ella H., f. Nielsen; frekven
te re t K jæ r’s Handelsskole i Odense 1930-31 og 
udd. i kolonial h. købm and Hansen, O rte pr. 
B red 1931-34, kommis i forskellige brugsforenin
ger — bl. a. i Skovby, Sæ rslev og D alum  — 1934- 
42 og herunder frekven tere t Den danske A ndels
skole i M iddelfart 1939, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. forretn ing  — om fattende kolonial, 
delikatesser og v inhandel sam t frug t — i Odense 
1942; medl. af rep ræ sentanskabet f. A/S »Dan
kas« s. 1949.

Adr. H ostrupsvej 10, Odense.
F irm a: A rne Hansen, H ostrupsvej 10, Odense.

Hansen, A rne, købm and; f. 24/9 1923 i Lejre, 
Roskilde amt, søn af uddeler Lars H ansen; g. 
18/6 1949 m. Dagny H., f. Hansen; udi. i Højby 
B rugsforening, kontorassistent på Roskilde An
dels-Svineslagteri 1942-45, af tjen t væ rneplig t 
1945-46, kommis h. købm and Frederiksen, V. 
Såby 1946-49, overtaget købm and1 V inkelgaard’s 
fo rretn ing  — om fattende kolonial, isenkram , tr i
kotage og bræ ndsel — i F jenneslev og etabi. sig 
s. selvstæ ndig købm and 1949.

Adr. Fjenneslev.
F irm a: A rne Hansen, Fjenneslev.

Hansen, Arne, købm and; f. 29/9 1925 i Højby, 
Holbæk amt, søn af res tau ra tø r A lfred H ansen; 
g. 13/11 1950 m. R uth H., f. N ygaard H ansen; udi. 
i Højby B rugsforening 1939-43 og herunder be
ståe t handelsskoleeksm . 1942, frekven tere t Køb
m andsskolen i Kbhvn. 1943-44, kommis h. køb
m and Jørgensen, F årevejle 1944-47, af tjen t v æ r
nepligt 1947-48, selvstændig købm and i Holbæk 
1951-52, etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo r
retn ing — om fattende kolonial, delikatesser, v in
handel, m anufak tu r og isenkram  — i Nr. Asmin- 
drup 1952.

Adr. Nr. A sm indrup pr. Nr. A sm indrup St.
Firm a: A rne Hansen, Nr. A sm indrup pr. Nr. 

A sm indrup St.
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Hansen, Asger Willy, købm and; f. 16/11 1927 i 
Vålse, M aribo amt, søn af ægopkøber V aldem ar 
H ansen; g. 7/10 1950 m. A nne-Lise H., f. H ansen; 
udi. i Vålse B rugsforening 1941-45, kommis i Ø r
slev B rugsforening 1946 og i Systofte B rugsfor
ening 1946-47, af tjen t væ rneplig t 1947-48, kommis 
i Guldborg B rugsforening 1948-49 og i Nykøbing 
F. B rugsforening 1949-50, etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and m. fo rretn ing  — om fattende kolo
nial, delikatesser, vinhandel, isenkram , glas og 
porcelæ n sam t bræ ndsel — i G edser 1950.

Adr. Gedser.
F irm a: Asger W. Hansen, Gedser.

H ansen, Axel, købm and; f. 11/2 1906 i Vejlø 
sogn, P ræ stø  amt, søn af sadelm ager N. C hristian 
Hansen; g. 19/4 1940 m. Anne Lise H., f. P e te r
sen; udi. h. købm and Sevel Sørensen, Holbæk 
og herunder frekven te re t Holbæk H andelsskole 
1920-24, efter konkurrence fast ansat i tjeneste
m andsstilling s. m ilitæ rm usiker t. 1932, etabi. sig 
s. selvstændig købm and m. forretn ing  K ron
prinsessegade 66, Kbhvn. K. 1933, afstået samme 
1934 og sen. ansat i kaffe en gros virksom hed t. 
1946, rep ræ sen tan t f. forskellige kbhvn.ske v irk 
som heder — bl. a. f. kolonialfirm aet P. E. A n
dersen, f. firm ae t D ansk-H ollandsk K affekom 
pagni og f. v in firm aet Borring & Olsen sam t f. 
c igarfirm aet Vilh. Lange — 1946-49, påny etabi. 
sig s. selvstændig købm and m. forretn ing  Bud- 
dinge Hovedgade 87, Søborg 1949, afstået samme 
og grundlagt nuvæ rende fo rre tn ing  V estervang 
17, K bhvn. Vby. 1951.

Adr. V estervang 47, Kbhvn. Vby.
F irm a: Axel Hansen, V estervang 47, Kbhvn. 

Vby.

H ansen, Axel, købm and; f. 31/1 1916 i K alund
borg, søn af ejendom shandler P e te r Hansen; g. 
1/2 1942 m. G unnild H., f. Sørensen; udi. h. køb
m and Tage Jensen, K alundborg 1930-33 og h e r
under bestået handelsskoleeksm . fra  K alundborg 
H andelsskole 1933, kommis i Viby Brugsforening 
v. Roskilde 1933-34 og i R aklev Brugsforening 
1934-35, kontorassistent i Ø ernes A ndelsselskab

f. Indkøb af Foderstoffer i K alundborg 1935-38, 
kommis h. købm and H. I. Hansen, Svinninge
1938- 39 og h. købm and Sevel Sørensen, Holbæk
1939- 41, etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo r
retn ing — om fattende kolonial, delikatesser og 
v inhandel — i K alundborg 1942.

Adr. Adelgade 20, Kalundborg.
F irm a: Axel Hansen, Adelgade 20, Kalundborg.

Hansen, Axel B rinch, købm and; f. 23/9 1922 i 
Nøvling, Ringkøbing amt.

Adr. Vorgod.
F irm a: Axel B rinch Hansen, Vorgod.
Hansen, Axel B ruun, købm and; f. 21/7 1913 i 

Rudkøbing, søn af købm and Carl Ludvig H an
sen; g. 25/12 1938 m. Anna H., f. Jørgensen; udd. 
i kolonial h. købm and Bennetzen. Rudkøbing 
1928-32, kommis h. samme 1932-38, overtaget nu 
væ rende fo rre tn ing  — der om fatter kolonial, de
likatesser, frysekonserves og vine sam t eget 
kafferis teri — i Rudkøbing og etabi. sig s. selv
stæ ndig købm and 1938.

Adr. Ø stergade 12, Rudkøbing.
F irm a: Axel B. Hansen, Rudkøbing.

H ansen, Behrnd, købm and; f. 9/9 1928 i Vils- 
bæk, Å benrå amt, søn af gårdejer Lorentz H an
sen; g. 15/2 1953 m. Inge H., f. K ipp; udi. h. køb
m and Fedder M artinsen, G råsten 1944-48 og h e r
under bestået handelsskoleeksm . 1947, kommis h. 
samme 1948-49, a ftjen t væ rneplig t 1949-50, kom 
mis h. købm and P e te r Johansen, Hammelev 1950 
og h. købm and N. J. H am m erich’s Eftf., Holbæk 
1950-53, overtaget sidstnæ vntes forretn ing  — om
fattende finere kolonial og delikatesser sam t 
v in im port og kafferis teri — og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1953.

Adr. Torvet 47, Holbæk.
F irm a: N. J. H am m erich’s Eftf., Torvet 47, 

Holbæk.

Hansen, Bendix, købm and; f. 9/4 1894 i B ra- 
hetro lleborg  sogn, Svendborg amt, søn af bød
k e r Niels C hristian H ansen; g. 6/1 1926 m. G ud
run  Valborg Emmy H., f. Jensen; udi. i Køng 
Sogns B rugsforening 1909-13, kommis i B rahe-
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A. B. Hansen A. B. Hansen B. H. Hansen
købm and købm and redaktionssekretæ r

trolleborg Sogns B rugsforening 1913-16, i Tom- 
m erup B rugsforening 1916-17 og i V esterm arie 
B rugsforening 1917-18, afdelingsbestyrer i Oden
se B rugsforening 1918-21 og førstekom m is i Or
drup B rugsforening 1921-46, overtaget nuvæ ren
de forretn ing  — en udpræ get købm andsvirksom 
hed u. sæ rlig hensyntagen t. specialiteter — i 
C harlo ttenlund og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1946.

Adr. H yldegårdsvej 37, C harlottenlund.
F irm a: F redensvej’s Kolonialm agasin v. Ben

dix Hansen, Fredensvej 42, C harlottenlund.

Hansen, Bendt, d irektør; f. 22/12 1915 i Oden
se, søn af typograf M agnus H ansen; g. 1940 m. 
M arion H., f. S vank jæ r T hagaard; bestået real- 
eksm. fra  M ulernes Legatskole i Odense 1932, 
udd. i kolonial en gros i A/S »Dankas«, Odense 
1932-36, d erefter ekspedient i samme, d irek tør 
i A/S »Marcia«, N ørre Åby s. 1942 sam t side
løbende f. M argarinefabriken »Dana«, N ørre Åby 
s. 1950.

Adr. N ørre Aby.
Firm a: A/S »Marcia« — M argarinefabriken 

»Dana«, N ørre Åby.

Hansen, B ent Gorm, disponent; f. 24/4 1928 i 
Assens.

Adr. Ø stergade 81, Assens.
F irm a: Gorm  Hansen, Østergade 81, Assens.

Hansen, B ent Hemmer, redak tionssekretæ r; f. 
15/6 1920 i Å rhus, søn af redak tør Jakob P eter 
H em m er Hansen; g. 5/6 1943 m. H elen H. H., f. 
M unch-Christensen; bestået realeksm . 1937 og 
handelseksm . 1941, udd. i handel i firm ae t P. 
B aunsgaard, Å rhus 1937-40, jou rnalist v. Å rhus 
A m tstidende 1941-54, m edarbejder v. D ansk H an
delsblad s. 1943, redak tionssekretæ r v. samme 
s. 1954.

Adr. Fenrisvej 9, Åbyhøj.
F irm a: D ansk H andelsblad, Fenrisvej 11, Åby

høj.

H ansen, B ernhard , købmand, borgm ester; f. 
6/11 1887 i Søby, Æ rø, søn af parcellist Hans

A lbert H ansen; g. 27/4 1924 m. Emma Johanne 
H., f. Machhold't; udd. h. købm and Jørgen 
Thomsen, Søby, Æ rø og sen. ansat i forskellige 
s tø rre  fo rre tn inger på Sjæ lland, etabi. sig s. 
selvstændig købm and m. forretn ing  — om fat
tende kolonial og bræ ndsel — i M arstal 1924, 
till. indehaver af depot f. A/S Tuborgs Brygge
rie r  s. 1951; medl. af best. f. C entral-O rganisa
tionen af K øbm andsforeninger i Fyns S tift s. 
1942 og formd. f. M arstal H andelsforening s. 
1946, borgm ester i M arstal s. 1950, till. H andels
m in isterie t’» rep ræ sen tan t i tilsynsrådet f. M ar
stal1 Sparekasse.

Adr. Kongensgade 44, M arstal.
F irm a: Bernh. Hansen, M arstal.

Hansen, Børge, købm and; f. 9/1 1915 i Tapper
nøje, P ræ stø  amt, søn af overportør A lbert H an
sen; g. 18/4 1943 m. Asta H., f. Skovdal; udi. h. 
købm and A rthu r F. H ansen, Viemose 1931-35 og 
herunder bestået handelsskoleeksm . 1934, kom 
mis og sen. disponent h. købm and L aurids Jen 
sen, Askov 1935-43, overtaget købm and G ustav 
M ortensen’s fo rre tn ing  — om fattende kolonial, 
delikatesser, isenkram , støbegods, bygningsm ate
ria le r og bræ ndsel — i B røderup pr. Tappernøje 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1943.

Adr. B røderup pr. Tappernøje.
F irm a: B røderup Købmandshandel, B røderup 

pr. Tappernøje.

Hansen, Carl, købm and; f. 8/2 1899 i Svebølle, 
H olbæ k amt, søn af landm and Lars H ansen; g. 
21/12 1928 m. Valborg H., f. Jensen; selvstændig 
købm and i Åsø v. Glumsø 1929-40 og i Sorø 1943- 
48, etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo rre t
ning — om fattende kolonial, delikatesser, v in
handel, isenkram , trikotage, bræ ndsel og ben
zin — i Svebølle 1948.

Adr. Svebølle.
F irm a: Carl Hansen, Svebølle.

Hansen, Carl, købm and; f. 26/8 1914 i Næstved, 
søn af købm and K nud H ansen; g. 7/8 1943 m. 
M argot H., f. Jensen; udd. i isenkram  h. isen
k ræ m m er Scheel Bech, N æstved t. 1933 og h er-
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købm and købm and

C. L. Hansen C. V. Hansen
købm and købm and

under frekven tere t N æstved Handelsskole, der
e fte r v irke t s. isenkræ m m er i Næstved, Horsens, 
Kbhvn. og Odense, overtaget faderens fo rre t
ning i N æstved og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1944, afhæ ndet samme og grundlagt nu 
væ rende fo rretn ing  — der e r  en udpræ get køb
m andsvirksom hed m. vine, delikatesser og kon
serves s. speciale og delvis baseret på selvbe
tjen ing  — i B agsvæ rd 1954.

Adr. H albjørnsvej 39 F., Bagsværd.
F irm a: Skoleparkens Kolonial, H albjørns vej 2, 

Bagsværd.

Hansen, Carl, købm and; f. 31/1 1904 i LI. Snø- 
de, Langeland, søn af gårdejer A nton Hansen;
g. 2/4 1931 m. A nna H., f. Rasm ussen; udd. i ko
lonial h. købm and B ruun, Lynge og sen. kom 
m is i forskellige forretn inger, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. fo rretn ing  — om fattende 
kolonial og isenkram  — i Snøde 1928; medl. af 
Snøde-Stoense-H ov sogneråd s. 1946 og næ st- 
form d. f. V enstre i Langeland'skredsen s. 1947, 
vurderingsm and f. Den aim. B randforsikring  og 
medl. af best. f. I/S Langelands E lvæ rk, delta
get i id ræ tsarbejdet på Langeland 1920-46.

Adr. Snøde.
F irm a: Carl Hansen, Snøde.

Hansen, Carl Edvard, købm and; f. 5/6 1913 i 
K ris trup , R anders amt, søn af tobakshandler 
C arl G unnar H ansen; g. 2/2 1937 m. G ertrud  H.,
f. Pedersen; d revet tobaksforretn ing i F jellerup  
1934-39 sam t indehaver af F je llerup  Af holdsho
te l 1939-42, overtaget nuvæ rende forretn ing  — 
d er om fatter kolonial og isenkram  sam t depot f. 
A/S Singersgas og postindleveringssted — i F je l
lerup  og etabi. sig s. selvstændig købm and 1947; 
medl. af F jellerup-G læ sborg  sogneråd 1944-49 
sam t formd. f. F jellerup  Idræ tsforening s. 1934.

Adr. F jellerup pr. Tranehuse.
Firm a: C. Hansen, Købmand, F jellerup  pr. 

Tranehuse.

Hansen, Carl E jnar, købm and; f. 25/10 1908 i 
Bagenkop, Langeland, søn af købm and A lfred 
H ansen; g. 9/3 1936 m. G udrun H., f. Hansen;

udd. i kolonialbranchen h. købm and Stæ rm ose’s 
Eftf., K ertem inde 1923-26, kommis h. samme 
1926-29, d erefter af tjen t væ rneplig t og sen. stu 
die- og arbejdsophold v. en gros virksom hed i 
Tyskland, kommis h. købm and K. R. Hansen, 
K olonialforretningen »Det hvide Hus«, S lagelse- 
gade, Kbhvn. 0 . 1931-45, p roku rist i firm aet 
Wilh. Hansen, F rederik  V I’s Alle, Kbhvn. F. 
1945-52, i kom pagni m. købm and E rik  Rasm us
sen etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo r
retn ing  H. C. Ørsteds Vej 37 A., Kbhvn. V. 1945, 
afs tåe t samme og overtaget nuvæ rende fo rre t
ning — der om fatter kolonial, isenkram , m anu
fak tu r og frø — i Søndenbro 1953.

Adr. Søndenbro.
F irm a: Carl E. Hansen, Købmand, Søndenbro.

Hansen, Carl Georg, købm andsskoleforstander;
f. 28/5 1904 i Frej lev, Ålborg amt, søn af inspek
tø r Johannes Hansen; g. m. Ida K äty H., f. H an
sen; beståe t læ rereksm . fra  Jonstrup  S tatsse
m inarium  1925, læ re r v. K øbm andsskolen s. 1927, 
fo rstander f. sam m es N ørre Afdeling s. 1945; 
medl. af eksam enskom m issionen og af censor
udvalget v. han delsf aglæ rereksm ., medl. af cen
sorudvalget f. S jæ lland og L olland-Falster f. 
faget: kontorarbejde sam t medl. af eksam ens
komm issionen f. faget: kontorarbejde; fo rfa tte r 
t. læ rebøgerne: »Forretningspapirer«, »Kontor
arbejder«, »De aim. H andelshåndbøgers Brug« 
og »Telefoner rigtigt« m. fl.

Adr. Odensegade 2, Kbhvn. 0 .
Institu tion: K øbm andsskolen’s N ørre Afdeling, 

S jæ llandsgade 10, Kbhvn. N.

H ansen, Carl Louis, købm and; f. 1/9 1907 i 
Fensm ark, P ræ stø  amt, søn af købm and Jens 
P e te r H ansen; g. 4/10 1936 m. Anne C hristine H., 
f. F rederiksen; udi. h. købm and P. Th. Jensen, 
N æstved 1921-24, kommis i Toksvæ rd B rugs
forening 1925-26 og disponent i faderens fo rre t
ning i Fensm ark 1926-34, derefter v irket s. as
surandør, overtaget faderens forretn ing  i Fens
m ark  og etabi. sig s. selvstændig købm and 1940; 
medl. af best. f. N æstved K øbm andsforening s. 
1948.
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Adr. Fensm ark pr. Holme Olstrup.
F irm a: C. L. Hansen, Fensm ark pr. Holme 

O lstrup.

Hansen, Carl Vilhelm, købm and; f. 10/7 1913 
i N ørre Sundby, søn af ren tie r Theodor H ansen;
g. 30/10 1938 m. Ingeborg H., f. Torp; bestået 
mellem skoleeksm. fra  N ørre Sundby Realskole 
1928, udi. h. købm and Sofus Hyttel, N ørre Sund
by 1928-32, kommis h. samme 1932-33 sam t h. 
købm and Johs. Bøgh, Ålborg og h. købm and 
W ittrup M ortensen, N ørre Sundby 1933-35, m ed
indehaver af nuvæ rende forretn ing  i V ejgård 
1935-43, overtaget samme — der om fatter kolo
nial og isenkram  sam t aut. b ladforhandling  — 
og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1943, till. 
fo rhandler f. A/S D ansk T ipstjeneste; medl. af 
agitationsudvalget i Å lborg H andelsstandsfor
ening af 1879.

Adr. Petersborgvej 43, V ejgård pr. Ålborg.
Firm a: Carl V. Hansen, Petersborgvej 43, Vej

gård' pr. Ålborg.

H ansen, Carl Ø llgaard, købm and; f. 14/2 1908 i 
Hove, Ringkøbing amt.

Adr. Revvej 32, Korsør.
F irm a: C. Ø llgaard Hansen, Revvej 32, Korsør.

H ansen, Carlo, depotindehaver; f. 19/10 1909 i 
N æstved, søn af arbejdsm and Anders Hansen;
g. 6/7 1941 m. Agnes H., f. N ordborg; udd. s. ba
ger, selvstændig købm and i N æstved 1935-41, 
overtaget C arlsberg B ryggerierne’s depot f. S tub
bekøbing og omegn — d istrik t: N ordfalster — og 
etabi. sig s. selvstæ ndig depotindehaver 1941.

Adr. H avnegade, Stubbekøbing.
F irm a: Carlsberg-D epotet, Stubbekøbing.

Hansen, C hristen, købm and; f. 7/9 1909 i Gis
lum, Ålborg am t, søn af ren tie r Hans Hansen; 
g. 6/10 1937 m. Jensine M arie H., f. Sørensen; 
udi. h. købm and Aksel Lyngsø, Hobro, grund
lag t korn-, foderstof- og m ølleriforretn ing i 
Hadsund og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1938, afhæ ndet samme og overtaget nuvæ rende 
kolonialforretning i Sunds 1951.

Adr. H ovedgaden 56, Sunds.
F irm a: Chr. Hansen, Købmand, Sunds.

H ansen, C hristian, købm and; f. 15/8 1899 i Nr. 
Hvalsø, Roskilde am t, søn af købm and L ars Pe
te r  Hansen; g. 5/7 1942 m. Elvine H., f. Jensen; 
udd. i Hvalsø K øbm andsgård 1914-18, disponent i 
faderens forretn ing  i Nr. Hvalsø s. 1921, over
taget samme — der om fatter kolonial, isenkram , 
korn  og foderstoffer sam t bræ ndsel — og etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and 1923; brandfoged i 
Nr. Hvalsø s. 1937.

Adr. Nr. H valsø pr. Hvalsø.
F irm a: Chr. Hansen, Nr. Hvalsø pr. Hvalsø.

Hansen, C hristian, købm and; f. 6/12 1907 i Snø- 
de, Svendborg amt, søn af landm and A nton H an
sen; g. 20/5 1934 m. A nna H., f. Nielsen; udd. v. 
landvæ sen, overtaget og drevet købm and Olsen’s 
fo rre tn ing  i U dstrup pr. Merløse 1934-45, dispo
nen t h. købm and Carl Hansen, Snøde 1946-51, 
derefter etabi. sig s. selvstændig købm and m. 
fo rretn ing  — om fattende kolonial og blandet 
handel — i Veksø.

Adr. Veksø.
F irm a: Veksø K øbm andshandel, Veksø.

Hansen, Christian, købm and; f. 30/8 1911 i 
Næstved, søn af snedker H ans H ansen; g. 8/7 
1934 m. Johanne H., f. M alter; udi. h. købmand 
L aurits Jensen, Askov pr. Bøgesø 1928-32 og h e r
under bestået handelsskoleeksm . 1931, kommis h. 
samme 1932-34, etabi. sig s. selvstændig køb
m and m. forretn ing  i Sandby pr. V rangstrup 
1934, afhæ ndet samme og overtaget købmand 
L aurits  Jensen’s fo rretn ing  — om fattende kolo
nial, delikatesser, vinhandel, isenkram , trikotage 
og arbejdstø j, korn  og foderstoffer, kunstgødning 
sam t bræ ndsel og benzin — i Askov pr. Bøgesø 
1946; formd. f. P ræ stø  Brevdueforening.

Adr. Askov pr. Bøgesø.
F irm a: Askov K øbm andshandel, Askov pr. Bø

gesø.

Hansen, C hristian Carl, købm and; f. 5/6 1912 i 
Bram m inge, Ribe amt, søn af snedkerm ester
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L aurids Nielsen H ansen; g. 22/1 1939 m. E lna 
Theodora H., f. Lorenzen; udi. h. købm and Emil 
A ndersen, B rørup 1927-31 og herunder bestået 
handelsm edhjæ lpereksm . fra  B rørup H andels
skole 1930, kommis i forskellige forre tn inger — 
bl. a. h. købm and Palle K jæ r, Varde, h. køb
m and L adekjæ r, Esbjerg, h. købm and U llerichs, 
Bram m inge og h. købm and P. Knudsen, Roslev 
— 1931-38, overtaget nuvæ rende forretn ing  — 
der om fatter kolonial og delikatesse — i E sbjerg 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1938.

Adr. Storm gade 23, Esbjerg.
F irm a: C. C. Hansen, K olonial & D elikatesse, 

Storm gade 23, Esbjerg.

Hansen, C hristian Elias, købm and; f. 13/10 
1886 i Kbhvn., søn af u rm ager T horvald Elias 
H ansen; g. 23/4 1932 m. Eva Poula H., f. Wes
sel; udd. i handel dels h. købm and K. Seerup, 
Ndr. Frihavnsgade 49, Kbhvn. 0 . 1900-03 og dels
h. købm and J. F. Nielsen, K olonialforretningen 
»Det hvide Hus«, Kbhvn. 0 . 1903-04, kommis og 
sen. bogholder h. sidstnæ vnte 1904-11, etabi. sig s. 
selvstændig købm and m. fo rretn ing  — om fatten
de kolonial m. kaffe s. hovedartikel sam t deli
katesser, vine og tobakker m. v. — A nker Hee- 
gårds Gade 2, Kbhvn. V. 1911.

Adr. Ingerslevsgade 136, Kbhvn. V.
F irm a: G lyptotekkvarterets Kolonialm agasin 

v. Chr. E. H ansen, A nker Heegårds Gade 2, 
Kbhvn. V.

Hansen, C hristian Schydt, v inhandler; f. 15/4 
1906 i Å st-Lindeballe sogn, Vejle amt, søn af 
ren tie r L aurids H ansen; g. 3/3 1940 m. Elvina 
H., f. M øller; udi. hos købm and C. Thorning, 
G rindsted, selvstændig købm and i G rindsted 
1931-35, m edindehaver af nuvæ rende vinhandel 
sam t af Tuborg’s Depot i G rindsted 1935-42, 
eneindehaver af samme s. 1942.

Adr. Nygade 15, Grindsted.
F irm a: Tuborg’s Depot, N ørregade 1, G rind

sted.

Hansen, Clemen M arius, købm and; f. 6/5 1905 
i Nordby, Samsø, søn af snedkerm ester Jens 
M artin  H ansen; g. 11/11 1939 m. Inga H., f. L eth; 
udi. h. købm and Chr. Beyer, Nordby, Samsø 
1920-24, kommis h. samme 1924-25, h. købm and 
Torstensen, M alling 1925-26, h. købm and C arl
sen, Løgten 1926-27 og h. købm and Gedde, Ø r
ting 1927-34, selvstæ ndig købm and1 i B rundby, 
Samsø 1934-41 og i T ranebjerg, Samsø 1941-48, 
overtaget nuvæ rende forretn ing  — der om fatter 
kolonial, delikatesser, vinhandel, isenkram , korn 
og foderstoffer, cem ent og træ last sam t b ræ nd
sel og benzin — og etabi. sig s. selvstændig 
købm and i Nordby, Samsø 1948; medl. af best, 
f. Samsø H andelsstandsforening.

Adr. Nordby, Samsø.
F irm a: Clemen Hansen, Nordby, Samsø.

Hansen, C urt W erner, købm and; f. 30/7 1924 
i Kbhvn., søn af komm is V aldem ar H ansen; g.

26/6 1949 m. V era Senorita W. H., f. N iel
sen?, beståe t realeksm . fra  F rederik  Barfods 
Skole i Kbhvn. 1941, derefter udd. i handels
og kontorvirksom hed i A/S Sophus B erendsen, 
Kbhvn. og sideløbende bestået handelseksm . fra  
K øbm andsskolen 1944 sam t iøvrigt videreudd. i 
fransk, tysk  og engelsk, selvstændig m arketen
der i Rødovre H aveby 1948, i kompagni m. b ro 
deren  — købm and Aage W erner Hansen — etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and m. fo rretn ing  Fole
haven 2, Kbhvn. Vby. 1948, ombygget og mo
dern isere t forretn ingen  t. selvbetjening 1951 
sam t afs tåe t samme t. broderen og grundlagt 
nuvæ rende m oderne selvbetjeningsbutik  K irse- 
bæ rhaven  59, Kbhvn. Vby. 1954; tidl. medl. af 
best. f. og kasserer i B agsvæ rd Kanoklub.

Adr. Folehaven 44, Kbhvn. Vby.
F irm a: B rdr. W erner Hansen, K irsebæ rhaven 

59, Kbhvn. Vby.

H ansen, E. Lund, købmand; f. 31/12 1897 i 
Kbhvn., søn af fuldm æ gtig F rits  W illiam H an
sen; g. 28/10 1928 m. Anna Agnete E lisabeth L. 
H., f. Pedersen; v irke t i m ejeribranchen og sen. 
v. sk ibsproviantering 1913-17, udd. i kolonial
branchen h. købm and A lfred Petersen, M arien- 
dalsvej 1, Kbhvn. F. og h. købm and Otto Søren
sen, Ndr. Frihavnsgade 88, Kbhvn. 0 . 1917-21, 
kommis h. købm and Georg Fuchs, S trandvejen  
29, Kbhvn. 0 . 1921-22, h. købm and Th. Jø rgen
sen, T rørød K øbm andshandel 1922-23 og h. køb
m and Th. Tønnesen, Ndr. Frihavnsgade 65, 
Kbhvn. 0 . 1923-26 sam t i M orville Schrøder’s 
V inhandel, Istedgade 66, Kbhvn. V. 1926-28, over
taget nuvæ rende forretn ing  Å boulevard 41, 
Kbhvn. V. og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1928, ombygget og m oderniseret forretn ingen 
sam t fornyet dennes inven tar efte r tegninger af 
D.S.K.s a rk itek te r — og herved  blandt fore
gangsm ændene v. m odernisering af den trad i
tionelle gamle købm andsbutik  — 1952.

Adr. Svanem osegårdsvej 11, Kbhvn. V.
F irm a: E. L und Hansen, Å boulevard 41, 

Kbhvn. V.

Hansen, Edvard, købm and; f. 3/3 1897 i Sdr. 
V ejrup, Ribe amt.

Adr. Serritslev.
F irm a: Edv. Hansen, Købmand, Serritslev.

H ansen, Egon, købm and; f. 19/9 1920 i Skov
længe, M aribo amt, søn af købm and L auritz 
H augaard H ansen; g. 30/10 1944 m. M argit H., f. 
Olsen; udi. h. købm and H. Chr. H uus’ Eftf., 
Nakskov 1934-38, kommis h. købm and C. A. 
Qvade, M aribo 1938-39 og besty rer af faderens 
forretn ing  i Hellinge 1940-46, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. forretn ing  i Rødovre 1946.

Adr. H vidovrevej 20, Kbhvn. Vby.
F irm a: K øbm andshuset »Hvidebæk«, H vidovre

vej 20, Kbhvn. Vby.

Hansen, Einar, købmand; f. 4/8 1910 i Kbhvn., 
søn af kom m unalarbejder P e te r Vilhelm H an-
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sen; g. 1932 m. A strid  H., f. Thomsen; udi. h. 
købm and H enrik  Boje, Fåborg 1924-28, g rund
lag t nuvæ rende forretn ing  i Kbhvn. og etabl. 
sig s. selvstæ ndig købm and 1932.

Adr. Kjaers Alle 5, Søborg.
F irm a: Ein. Hansen, Sigurdsgade 2, Kbhvn. N.

Hansen, E jnar, købm and; f. 13/9 1899 i Bør
kop, Vejle amt, søn af vognm and H ans Hansen; 
g. 1/4 1926 m. M agna M argrethe H., f. Johan
sen; udi. h. købm and S. P. Jensen, Bregning, 
overtaget nuvæ rende kolonial- og delikatesse
forretn ing  i F redericia og etabl. sig s. selvstæ n
dig købm and 1923.

Adr. Kongensgade 20, Fredericia.
F irm a: E jn a r Hansen, Kongensgade 20, F re 

dericia.

Hansen, E jnar, købm and; f. 11/1 1906 i Nr. 
V ilstrup, Vejle amt, søn af gårdejer Johan  H an
sen; g. 11/7 1948 m. Magda H., f. A ndersen; 
frekven tere t Den jydske Handelshøjskole i Å r
hus 1930, udd. i kolonial i Sengeløse B rugsfor
ening 1930-34, kom m is i B jeverskov B rugsfor
ening 1934-35, overtaget købm and W illiam  C hri
stensen’s fo rretn ing  — om fattende b landet land
handel — v. B redballe S trand  og etabl. sig s. 
selvstændig købm and 1935; kom m unalrevisor i 
H ornstrup s. 1954.

Adr. B redballe S trand  pr. Vejle.
Firm a: E jn a r Hansen, Bredballe S trand  pr. 

Vejle.

Hansen, E jnar, købm and; f. 13/11 1911 i Løs
ning, Vejle amt, søn af landm and C hristian P. 
H ansen; g. 22/9 1935 m. E ster H., f. F ruelund 
Nielsen; udi. h. købm and Aksel Søgaard, Løs
ning 1925-28, ansat i firm ae t P. B aunsgaard, Å r
hus 1929-35, overtaget købm and1 A nders L und’s 
kolonial- og m aterialhandel i T ørring og etabl. 
sig s. selvstændig købm and 1935.

Adr. Tørring.
Firm a: T ørring M aterialhandel v. E jnar H an

sen, Tørring.

Hansen, E jner, købmand; f. 22/3 1911 i K et- 
tinge, M aribo amt, søn af købm and Ole P eter

H ansen; g. 15/5 1938 m. K aren  H., f. H ansen; udi. 
i faderens fo rretn ing  i Holeby 1925-30, kommis
h. købm and Jensen, Hundige S trand  1930-33, i 
Jersie  By’s B rugsforening 1933-36 og i Skafte- 
rup  B rugsforening 1936-37, overtaget købmand 
Hans P etersen 's  forretn ing  — om fattende kolo
nial, delikatesser, vinhandel, isenkram , køkken
udstyr, skotøj, b ræ ndsel og benzin — i H erluf- 
magle og etabl. sig s. selvstæ ndig købm and 1938; 
medl. af best. f. Foreningen af Landkøbm æ nd i 
Sydsjæ lland og f. H erlufm agle B orgerforening.

Adr. H erlufm agle.
Firm a: E jn er Hansen, Herlufm agle.

H ansen, E jner A lfred, købm and; f. 3/12 1918 i 
Grene, Ribe amt, søn af stationsforstander Hol
ger H ansen; g. 22/10 1944 m. E sther H., f. Uhd 
Jepsen; udi. h. købm and M ønster, B illund 1933- 
37, overtaget købm and Chr. W æ ring’s forretn ing  
i S trandhuse pr. K olding og etabl. sig s. selv
stændig købm and 1944.

Adr. S trandhuse pr. Kolding.
F irm a: E jner A. Hansen, S trandhuse pr. Kol

ding.

H ansen, Elicius, købm and; f. 4/2 1907 i Nøv- 
ling, Ringkøbing amt, søn af købm and Laurids 
H ansen; g. 19/4 1936 m. D agm ar H., f. A ndersen; 
udi. i faderens forretn ing  i Nøvling, overtaget 
nuvæ rende forretn ing  i Skibbild og etabl. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1936.

Adr. Skibbild.
F irm a: Elicius Hansen, Købmand, Skibbild.

Hansen, Emil, depotindehaver; f. 15/9 1902 i 
Set. Peders landsogn v. Slagelse, Sorø amt, søn 
af købm and V aldem ar Hansen; g. 15/2 1944 m. 
E llen H., f. A ggestrup; udd. i A/S Niels N ielsen’s 
Eftf., Slagelse 1916-20, derefter kommis h. køb
m and Erslev, Slagelse og sen. selvstændig køb
m and i Sorø, overtaget Carlsberg B ryggerierne’s 
depot f. Slagelse m. opland og etabl. sig s. selv
stæ ndig depotindehaver 1933.

Adr. Svendsgade 19, Slagelse.
F irm a: Carlsberg-D epotet, Slagelse.
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E. B. Hansen
købm and

E. O. Hansen
depotindehaver

E. G. Hansen 
købm and

E. Hansen 
købm and

H ansen, Erik, købm and; f. 10/3 1918 i Hej ns
vig, Ribe amt, søn af uddeler R. P. H ansen; g. 
7/4 1940 m. M arie H., f. Hauge Pedersen; udd. i 
kolonial dels i H ejnsvig B rugsforening og dels 
i F.D.B., K olding 1932-35, ansat i sidstnæ vnte 
1935-44 og herunder frekven te re t Kolding H an
delsskole 1936 sam t Den danske Andelsskole i 
M iddelfart 1938-39, overtaget købm and P e te r 
Pedersen’s fo rretn ing  — om fattende b landet 
landhandel — i GI. Tørring pr. T ørring og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1944; medl. af best,
f. og sek re tæ r i Ø stjydsk H andelsforening s. 
1953, medl. af best. f. T ørring H andelsforening 
s. 1945, formd. f. samme 1948-52, kasserer i T ør
ring  B orger- og H åndvæ rkerforening 1945-51, 
rev isor i T ørring Bys V andvæ rk s. 1946, medl. 
af sundhedskom m issionen i T ørring  s. 1951 og 
næ stform d. i Foreningen »Norden«s T ørring afd. 
s. 1952, formd. f. T ørring og Omegns Sports
fiskerforening 1949-54.

Adr. GI. T ørring pr. Tørring.
F irm a: E rik  Hansen, GI. T ørring pr. Tørring.

H ansen, E rik Bakke, købm and; f. 20/4 1905 i 
Fensm ark, P ræ stø  am t; etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. fo rretn ing  — om fattende kolonial, 
delikatesser, vinhandel, køkkenudstyr og benzin 
— i Ørslev 1930.

Adr. Ørslev.
F irm a: E. Bakke Hansen, Ørslev.

Hansen, Erling Olav, depotindehaver; f. 2/8 
1925 i Skørpinge, Sorø amt, søn af husejer Val
dem ar Hansen; g. 28/12 1947 m. Helga H., f. L a r
sen; ansat i A/S P. A xelsen & Co., Slagelse 1939 
-43 og h. isenkræ m m er Hans Knudsen, Slagelse 
1943-45, m edhjæ lper v. Falck’s Redningskorps i 
Slagelse 1945-49 og ølkusk i A/S Slagelse B ryg
hus 1949-51, d revet selvstæ ndigt ism ejeri i H vid
ovre 1951-54, overtaget A/S Tuborgs B ryggerier’s 
depot f. Skælskør og omegn og etabi. sig s. selv
stæ ndig depotindehaver 1954.

Adr. Carl Medings Vej 48, Skælskør.
F irm a: Tuborg’s Depot, Skælskør.

H ansen, Eskild Gadegaard, købm and; f. 29/7 
1911 i Næstved, søn af pap ira rbe jder Jørgen  
H ansen; g. 21/3 1952 m. R agnhild H., f. Hansen; 
udi. h. købm and A. H. Hansen, N æstved 1925- 
29, komm is h. samme 1929-30 og h. købm and 
E jle r Dam gaard, N æstved 1930-32, etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and m. fo rretn ing  i LI. N æ st
ved pr. N æstved 1932; medl. af best. f. og kas
se re r i N æstved K olonialhandlerforening s. 1937, 
formd. f. samme s. 1943, lægdom m er i N æstved 
B oligret s. 1951, fl. a. tillidshverv.

Adr. Slagelsevej 17, Næstved.
F irm a: Eskild Hansen, Slagelsevej 17, N æ st

ved.

H ansen, Espen, købm and; f. 27/7 1913 i B alle
rup, Kbhvn.s amt, søn af g årdejer L auritz H an
sen; g. m. G rethe H., f. P etersen; udd. i kolonial 
dels i B allerup og dels h. købm and Goosmann, 
K æ rsangervej 20, Kbhvn. NV. 1927-31, overtaget 
sidstnæ vntes fo rretn ing  og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1943.

Adr. Torbenfeldtvej 6, Brønshøj.
F irm a: Espen Hansen, K æ rsangervej 20, 

Kbhvn. NV.

H ansen, Esther, købm and; f. 20/8 1903 i Vang 
pr. R utsker, Bornholm , d a tte r af fo rn ik ler H ans 
A ndreas H ansen; udi. h. købm and Viggo Gie
strup, Rønne 1920-24, ekspedient h. samme 1924- 
26, d erefter ekspedient i forskellige andre fo rre t
n inger og sen. — genn. 13 å r  — besty rer af »Ir- 
ma«s udsalg i Rønne, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. fo rretn ing  — om fattende kolonial, 
delikatesser og v inhandel — i Rønne 1943.

Adr. Sygehusvej 2, Rønne.
F irm a: E sther Hansen, Sygehusvej 2, Rønne.

Hansen, Evald, købm and; f. 27/7 1902 i H el
singør, søn af husm and Bendix Hansen; g. 26/12 
1925 m. Else H., f. Hansen; udi. h. købm and H. 
W ürtz, Helsingør 1916-20, kommis h. købm and 
H arald  Petersen, H ornbæ k 1920-25, etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and m. fo rretn ing  — om fatten
de ren  kolonial — i H elsingør 1925; formd. f. 
K øbm andsforeningen af 1905 f. Helsingør og Om
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egn sam t medl. af best. f. Helsingør H andels
forening, till. formd. f. O plysningsforeningen f. 
H elsingør og Omegn.

Adr. Helsingør.
F irm a: Evald Hansen, Helsingør.

Hansen, F inn Henning, købm and; f. 23/9 1912 
i Roskilde, søn af stald forpag ter Ole H ansen; g. 
20/11 1938 m. G udrun H., f. Nielsen; bestået real- 
eksm. 1928, udd. i kolonial, korn  og foderstoffer
h. købm and C. D. Petersen, Svinninge 1929-32 og 
herunder bestået handelsskoleeksm . 1931, kom
mis h. samme 1932-34, i A/S Povl Bendtsen, Ruds 
Vedby 1934-35 og i A/S Galle & Jessen, Kbhvn. 
1935-38, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. fo r
re tn ing  — om fattende kolonial, delikatesser, v in
handel og bræ ndsel — i Nykøbing S. 1938; formd.
f. Nykøbing S. H andelsstandsforening s. 1952, 
till. formd. f. Nykøbing S. G rundejerforening og 
næ stform d. i T uristforeningen f. Nykøbing S. 
sam t medl. af rep ræ sentan tskabet f. A/S Nykø
bing S. Bank.

Adr. Algade 38, Nykøbing S.
F irm a: F inn  H. H ansen, Algade 38, Nykøbing 

S.

Hansen, F inn V., købm and; f. 19/10 1914 i 
Kbhvn., søn af købm and A lbert H ansen; g. 3/11 
1939 m. E ja  H., f. Hyllinge; udd. i kolonial dels h. 
købm and Gossmann, H ulgårdsvej 5, Kbhvn. F. og 
dels h. købm and Hg. K ryger, V esterbrogade 196, 
Kbhvn. V. 1929-33 og h e runder bestået handels- 
m edhjæ lpereksm . fra  Købm andsskolen 1932, 
kommis h. købm and Ibfelt, Ø sterbrogade 95, 
Kbhvn. 0 . 1933-34 og h. købm and Tetzschner, 
V ognm andsm arken 56, Kbhvn. 0 . 1934-44, etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and m. forretn ing  T rane- 
havevej 1, K bhvn. SV. 1944.

Adr. N attergalevej 54, Kbhvn. NV.
Firm a: K oloniallageret »Tranehaven«, T rane- 

havevej 1, K bhvn. SV.

Hansen, Folke Bang, d irektør; f. 4/9 1903 i 
G runderup, P ræ stø  amt, søn af læ re r Hans Jes
sen H ansen; g. 17/11 1931 m. Ingrid  B. H., f. 
M ortensen; udd. i slagteribranchen og sen. v ir
ket i korn- og foderstofbranchen i forskellige 
v irksom heder bl. a. — gennem  16 å r — h. konsul 
C. J. Boserup, Fakse, p rokurist h. købm and H. 
A. Hansen, Sorø 1946-54, derefter d irek tør f. A/S 
H. C. Hansen, Skæ lskør — der om fatter kolo
nial, delikatesser, vinhandel, isenkram , køkken
udstyr, støbegods, korn og foderstoffer, kunst
gødning, b ræ ndsel sam t jern , stål og fittings.

Adr. Vestergade 15, Skælskør.
Firm a: A/S H. C. Hansen, Vestergade 17, Skæ l

skør.

Hansen, Frands, købm and; f. 11/12 1912 i Saks
købing, søn af gårdejer Hans P e te r H ansen; g. 
29/9 1938 m. R uth H., f. Olsen; selvstændig hand
lende i Nykøbing F. 1938-50, overtaget nuvæ ren
de forretn ing  — der om fatter kolonial, v inhan
del, isenkram , køkkenudstyr, m anufaktur, b ræ nd

sel og benzin — i Lundby pr. Nr. Alslev og etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and 1950.

Adr. Lundby pr. Nr. Alslev.
F irm a: Lundby Købm andshandel, Lundby pr. 

Nr. Alslev.

Hansen, F rede Skovbakke, købm and; f. 23/9 
1916 i Reerslev, H olbæk amt, søn af gårdejer 
H ans C hristian H ansen; g. 4/11 1945 m. Vibeke 
H., f. Hansen; udd. i handel en detail h. køb
m and M arius Olsen, Sønderød pr. Ruds Vedby 
1931-35 og sen. kommis h. samme, kommis h. 
købm and Poul Hansen, Ø sterbrogade 53, Kbhvn. 
0 . 1935-37 og besty rer af sammes filial S trand
vejen  35, Kbhvn. 0 . 1937-46, g rundlagt nuvæ ren
de fo rre tn ing  — en udpræ get købm andsvirksom 
hed m. vine, kaffe og konserves s. speciale — i 
Kgs. Lyngby og etabi. sig s. selvstæ ndig køb
m and 1946.

Adr. Engelsborgvej 6, Kgs. Lyngby.
F irm a: Frede Hansen, C hristian X ’s Alle 15, 

Kgs. Lyngby.

H ansen, F rede Theill, forretn ingsfører; f. 3/6 
1923 i K væ rndrup, Svendborg amt, søn af m u
rerm ester A nton M arius H ansen; g. 20/9 1947 m. 
D ora H., f. Jensen; udi. h. købm and M. N. H an
sen, Gislev 1938-42, d erefter kommis1 og sen. dis
ponent bl. a. h. købm and A. Chr. Hansen, Es- 
k ilstrup  og h. købm and Fr. Johansen, M ariager 
sam t h. købm and Carl Rasmussen, Gamby 1944- 
45, fo rretn ingsfø rer i sidstnæ vntes fo rretn ing  — 
der om fatter kolonial, isenkram , m anufaktur, 
korn  og foderstoffer, frø, bygningsm aterialer og 
bræ ndsel — s. 1954.

Adr. Gamby St.
F irm a: Carl Rasmussen, Gamby St.

Hansen, F rederik  Christian, overlæ rer, læ ge- 
aut. talepædagog, handelsskoleforstander; f. 10/8 
1905 i Bøgeskov, Sønderborg amt, søn af sm ede
m ester Carl M arius Hansen; g. 1933 m. Ingeborg 
H., f. Rasm ussen; bestået læ rereksm . fra  H a
derslev Sem inarium  1927, derefter læ re r i L ind
ved pr. B orris, Kolding, Skovbøl og U llerup, 
læ re r  i Å benrå s. 1932, læ re r v. Å benrå H andels
skole s. 1936, fo rstander f. samme s. 1952.

Adr. Skinderbro 15, Åbenrå.
Institu tion : Å benrå Handelsskole, Å benrå.

Hansen, Georg, købm and; f  5/1 1896 i Odense;
g. 29/11 1922 m. L aura H., f. Christensen; m. hu 
struen  — der e r udd. i kolonial h. købm and 
C hristensen, N årup — s. daglig m edarbejder 
overtaget nuvæ rende forretn ing  — der om fatter 
kolonial, isenkram , m anufaktur, trikotage, høn
se- og kyllingefoder, frø og bræ ndsel — i Skyde- 
b jerg  pr. Å rup og etabi. sig s. selvstæ ndig køb
m and 1922.

Adr. Skydebjerg pr. Årup.
F irm a: Georg Hansen, Skydebjerg pr. Årup.

Hansen, Georg Adolf, købm and; f. 17/5 1912 i 
Vridsted, Viborg amt, søn af købm and Georg
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F. C. Hansen
overlæ rer

G. Hansen
købm and

G. A. Hansen
købm and

G. Hansen
købm and

Adolf Hansen; g. 16/5 1937 m. Vibeke H., f. A n
dersen; bestået præ lim inæ reksm . fra  S truer kom 
m unale Realskole 1928, udi. h. købm and Th. B er
thelsen, H jerm  St. 1928-32 og herunder bestået 
handelsm edhjæ lpereksm . fra  S tru e r H andels
skole 1931, kommis h. samme 1932-33 og første
komm is h. købm and A nthon A ndersen, R ekker 
Mølle 1933-34 sam t i Brugsforeningen af 1915, 
H orsens 1934-37, etabi. sig s. selvstændig køb
m and m. fo rretn ing  Niels Ebbesens Gade 9, R an
ders 1937, fly tte t fo rretn ingen — der om fatter 
kolonial og isenkram  — t. nuvæ rende lokaler i 
egen ejendom  i R anders 1942 sam t om dannet 
samme t. moderne tem pobutik 1954.

Adr. Lene B redahls Gade 1, Randers.
F irm a: Georg A. Hansen, Købmand, Niels Eb-

besensgade 24 A., Randers.

Hansen, G erda Lund, købmand; f. 14/7 1907 i 
Bogense, da tte r af købm and L ars C hristian H an
sen; bestået realeksm . fra  Bogense private  R eal
skole 1922, udi. i faderens forretn ing  i Bogense 
1939-43 og sen. disponent i samme, efter fade
rens død 1948 overtaget ledelsen af forretn ingen 
— der om fatter kolonial, delikatesser og v inhan
del sam t frø og indehaves af moderen.

Adr. Algade 103, Bogense.
F irm a: C. Hansen, Købmand, Algade 103, 

Bogense.

Hansen, Gorm, købm and; f. 18/2 1923 i Kbhvn., 
søn af rep ræ sen tan t K ai H ansen; g. 10/5 1949 m. 
L ilian H., f. Sørensen; udi. h. købm and Poul 
Hansen, Ø sterbrogade 53, K bhvn. 0 . 1937-41 og 
herunder bestået handelsm edhjælpereksm . fra  
K øbm andsskolen 1940 sam t sen. frekven tere t 
B ergenholz’ D ekoratørskole i Kbhvn., kommis h. 
samme 1941-43 og h. købm and Axelsen, S trand
vejen  130 D., H ellerup 1943-50, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. forretn ing  Ourøgade 38, 
Kbhvn. 0 . 1950.

Adr. Frdbg. Bredegade 9, Kbhvn. F.
Firm a: Solgårdens K olonial v. Gorm Hansen, 

Ourøgade 38, Kbhvn. 0 .

Hansen, Gorm Christian, købm and; f. 17/10 
1897 i Skårup v. D reslette, Odense amt.

Adr. Østergade 81, Assens.
F irm a: Gorm H ansen, Ø stergade 81, Assens.

Hansen, G unnar Børge, købm and; f. 30/3 1919 i 
Broby, Sorø amt, søn af gårdejer H. C. H ansen;
g. 25/3 1950 m. Liis H., f. Gangelhoff; udd. i f ir 
m aet V. & G. N eergaard  Jacobsen, Sorø 1936-40, 
kommis i samme firm a 1940-41, h. købm and Th. 
Olesen, Jyderup  1941-44 og h. købm and O. N iel
sen, Gentofte 1944-47, overtaget nuvæ rende fo r
retn ing — en udpræ get købm andsvirksom hed m. 
v in  og kaffe s. speciale — i C harlo ttenlund og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1947.

Adr. Ibstrupvæ nget 8, Gentofte.
F irm a: G unnar Hansen, O rdrupvej 141, C har- 

lottenlund.

Hansen, G unner, købmand; f. 23/10 1916 i H il
lersle v sogn, Svendborg amt, søn af gårdejer 
Poul Hansen; g. 24/5 1942 m. K rista  H., f. Jø r
gensen; udi. h. købm and S. Jensen, B robyvæ rk 
1933-35, kommis i forskellige brugsforeninger — 
bl. a. i Refsvindinge, Holme og Rudme — 1935- 
42, selvstændig købm and i Odense 1942-46, ansat 
på Tomm erup H ørfabrik  1946-50, påny etabi. sig 
s. selvstændig købm and m. forretn ing  — om fat
tende kolonial, delikatesser og v inhandel sam t 
frug t — i Odense 1950.

Adr. Brogade 2, Odense.
F irm a: G unner H ansen, Brogade 2, Odense.

Hansen, G unner Daniel, købm and; f. 8/3 1921 
i Kbhvn., søn af købm and F rederik  Hansen; g. 
m. Aase H., f. H jelholt; etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. fo rretn ing  — om fattende kolonial, 
delikatesser og vinhandel1 — i Fåborg 1947, om
bygget og m oderniseret forretn ingen 1955.

Adr. Bøj estræ de 9, Fåborg.
F irm a: G unner Hansen, Købmand, Fåborg.

Hansen, H. C., depotindehaver; f. 18/8 1914 i 
Snesere, P ræ stø  amt, søn af m ejerie jer H. J. 
Hansen; g. 5/11 1939 m. Eva M agdalene H., f. 
Jakobsen; udd. og v irket s. m ejerist bl. a. v.
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G. C. Hansen 
købm and

G. D. Hansen 
købm and

H. C. Hansen 
depotindehaver

G. Hansen
købm and

Statens Forsøgsm ejeri i H illerød, studie- og a r
bejdsophold i Schweiz 1937-38, frekven tere t Da
lum  M ejeriskole 1938-39, indehaver af M asned- 
sund M ejeri 1939-44, af m ejerie t Mørkhøj vej 67, 
Brønshøj 1944 og af m ejerie t Sm edetoften 16, 
K bhvn. NV. 1944-48, sideløbende drevet køb
m andsvirksom hed Sm edetoften 16, Kbhvn. NV. 
1946-54, overtaget C arlsberg B ryggerierne’s depot
f. K astrup og etabi. sig s. selvstæ ndig depotinde
h av er 1954.

Adr. Alleen 58, K astrup.
Firm a: C arlsberg-D epotet v. H. C. Hansen, 

A lleen 58, K astrup.

Hansen, H. L., grosserer; f. 13/12 1885 i B ars
m ark, Å benrå amt, søn af købm and Truels H an
sen; g. 7/8 1914 m. Jud ith  H., f. Søderberg; udd. 
i kolonial i Flensburg, studie- og arbejdsophold 
bl.a. i T yskland og F inland, m edindehaver af 
kolonial en gros firm aet H ansen & Christiansen, 
H aderslev 1913, eneindehaver af samme s. 1915.

Adr. S toregade 42, Haderslev.
Firm a: H ansen & Christiansen, Storegade 42, 

Haderslev.

Hansen, Hans, købm and; f. 7/4 1901 i Vinding 
sogn, Ringkøbing amt, søn af cem entvarefabri- 
kan t Søren P eder H ansen; g. 16/9 1934 m. Irm a

H., f. Nielsen; udi. h. købm and J. Petersen, V ej- 
rup  1915-19, førstekom m is h. købm and Chr. P e
tersen, Mov, H im m erland 1919-23, frekven tere t 
Ju s titsråd  M øller’s H andelshøjskole i Ålborg 
1923-24, p rokurist i K affeforretn ingen »Kronen«, 
Ålborg 1924-29, g rundlagt nuvæ rende forretn ing 
— der om fatter kaffe og kolonial — i Å lborg og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1929.

Adr. Ø sterbro 74, Ålborg.
F irm a: Hans Hansen, Ø sterbro 74, Ålborg.

Hansen, Hans, købmand; f. 26/7 1902 i Røddin- 
ge, Møn, søn af landm and C hristian H ansen; g. 
16/11 1925 m. Sofie H., f. A ndersen; grundlagt 
nuvæ rende forretn ing  — der om fatter kolonial, 
delikatesser, vinhandel, isenkram , køkkenudstyr, 
m anufak tur og benzin — i M ogenstrup og etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and 1925.

Adr. M ogenstrup pr. Lov.
F irm a: M ogenstrup K øbm andshandel, Mogen

strup  pr. Lov.

Hansen, Hans, købmand; f. 10/1 1903 i Svend
borg, søn af købm and M. J. H ansen; g. 22/1 1928 
m. Ingeborg H., f. Pedersen; udi. i faderens for
retn ing  i Åbyskov 1917-21 og sen. kommis i sam 
me, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. fo rre t
ning i Mesinge 1928.

H. L. Hansen H. Hansen
grosserer købm and

H. Hansen 
købm and

H. Hansen 
købm and
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H. Aa. Hansen H. B. Hansen
købm and købm and

H. C. Hansen H. C. Hansen
købm and købm and

Adr. Mesinge.
F irm a: Hans Hansen, Mesinge.

Hansen, Hans Aage, købm and; f. 5/1 1909 i 
G lam sbjerg, Odense amt.

Adr. C hristianslundsvej 55, Nyborg.
F irm a: Aage Hansen, C hristianslundsvej 55, 

Nyborg.

Hansen, Hans Aage, købm and; f. 26/11 1925 i 
K bhvn.; g. 25/11 1950 m. M ary H., f. Johansen; 
udi. h. købm and M adsen Skov, Ansgargade, 
Odense 1939-43 og herunder bestået håndels- 
skoleeksm. fra  Odense H andelsskole 1943, kom 
mis h. grosserer P au l W ilhjelm  (kolonial en 
gros), Odense 1943-45 og h. købm and Axel Jacob
sen, Thorsgade, Odense 1945-46, af tjen t væ rne
plig t og sen. fo rre tte t tjeneste s. korporal 1946- 
48, kommis h. købm and Axel Larsen, F rederiks- 
gade, Odense 1948-49, h. g rosserer B ernhard  
Hansen, Rosenlunden, Odense 1949-50 og h. køb
m and P reben Holm, H øjstrupvej, Odense 1950-52, 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. forretn ing  
— om fattende kolonial, delikatesser, v inhandel 
og sydfrugt — i Odense 1952.

Adr. Irisvej 10, Odense.
F irm a: Aage H ansen, Irisvej 10, Odense.

H ansen, Hans Børge, købm and; f. 18/8 1923 i 
Varde, søn af købm and Svend C hristian H ansen;
g. 29/10 1949 m. Inger H., f. N ørgaard Hansen; 
udi. dels i faderens fo rretn ing  i Sdr. B ork  og 
dels h. købm and J. Frandsen, Nr. Nebel, selv
stændig købm and i Esbjerg 1949-53, derefter be
s ty re r af faderens forretn ing  i Sdr. Bork.

Adr. Sdr. Bork.
F irm a: Sv. H ansen, K olonial & Isenkram , Sdr. 

Bork.

H ansen, Hans C hristian, købm and; f. 6/4 1884 
i Sdr. Nissum Sogn, R ingkøbing amt.

Adr. B inderup pr. Dalager.
F irm a: Chr. Hansen, B inderup pr. Dalager.

H ansen, Hans C hristian, købm and; f. 3/8 1894 
i Vadum, Ålborg amt, søn af sm edem ester K re

sten H ansen; g. 9/4 1916 m. A nna H., f. Rasm us
sen (død); udi. h. købm and Johan  Pedersen, 
Åbybro 1908-12, bestået handelseksm . fra  cand. 
mag. J . F. M øller’s Handelsskole i Ålborg 1913, 
lagerekspedient i M. K ragelund’s Fabriker, Å l
borg 1913-15, overtaget nuvæ rende forretn ing  i 
Å lborg og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1915, udvidet og m oderniseret forretn ingen 1945 
sam t optaget købm and L ionhard t K urdahl s. 
kompagnon i samme 1954; medl. af best. f. Å l
borg H andelsforening af 1879 1923-47, æresm edl. 
af samme s. 1954, medl. af hovedbest. f. K ris te
lig H andelsforening i D anm ark 1945-53.

Adr. U rbansgade 29, Ålborg.
F irm a: Chr. H ansen & Co., Hj. af Borgergade 

og Vendelbogade, Ålborg.

Hansen, Hans Christian, købm and; f. 12/6 1897 
i Rønne, søn af kolonialgrosserer H. J. H ansen; 
udd. i m askinbranchen og sen. v irk e t s. m askin
m ester, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. 
fo rretn ing  i K lem m ensker 1927, indehaver af n u 
væ rende forretn ing  — der om fatter kolonial, 
isenkram , m anufaktur, foderstoffer og bræ ndsel 
— i Rø s. 1929.

Adr. Rø.
F irm a: Røbro K øbm andsforretning v. H. C. 

Hansen, Rø.

Hansen, Hans C hristian, købm and; f.. 11/1 1899 
i Rudkøbing, søn af landm and Johannes A. H an
sen; g. 4/6 1923 m. Ju lie  H., f. H ansen; udi. h. 
købm and Johs. M øller, Humble 1914-18, kommis
h. samme 1918-19, frekven te re t Den fynske H an- 
delsdagskole i Odense 1919-20, kommis i firm aet 
B rdr. Lützhöft’s Eftf., Roskilde 1920-21 og i f ir 
m aet T. G. K røyer, Nakskov 1922-23, etabi. sig 
s. selvstæ ndig købm and m. fo rre tn ing  — om fat
tende kolonial, isenkram  og trikotage — i Fod
slette pr. Humble 1923; genn. 25 å r  form d. f. 
Sydlangelands M usikforening.

Adr. Fodslette pr. Humble.
F irm a: H. C. Hansen, Fodslette pr. Humble.

Hansen, Hans Egon, købm and; f. 16/1 1929 i LI. 
Heddinge, P ræ stø  amt, søn af m øller L aurits
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H. C. Hansen 
købm and

H. J. Hansen
købm and

H. J. Hansen
købm and

H. J. Hansen
købm and

P e te r Hansen; g. 3/11 1951 m. Anne Lise H., f. 
M øller; udd. i handel dels h. købm and Aug. 
Nielsen, LI. Heddinge og dels i St. Heddinge 
M ateria lhandel 1943-46 og herunder bestået han- 
delsm edhjælpereksm . fra  St. Heddinge H andels
skole, kommis h. købm and A lfred Petersen , Jæ 
gersborg Alle 5, C harlottenlund 1946-50 og h. 
købm and Christiansen, Chr. W inthers Vej, 
K bhvn. V. 1950-51, ansat i kolonial en gros f ir
m aet Fr. Christiansen, K om pagnistræ de 14, 
Kbhvn. K. 1951-52, derefter kommis i A/S Kolo- 
nialboden’s afd. GI. Køge Landevej, Kbhvn. 
Vby., besty rer af sammes afd. Frederikssunds- 
vej 37, Kbhvn. NV. s. 1954.

Adr. N ørgårdsvej 6 A., Lyngby.
Firm a: A/S Kolonialboden, Frederikssundsvej 

37, Kbhvn. NV.

Hansen, H ans Jacob, købm and; f. 21/1 1891 i 
H araldsted, Sorø amt, søn af g årdejer L ars H an
sen; g. 6/7 1924 m. K aren H., f. F ischer Petersen; 
overtaget nuvæ rende fo rretn ing  — der om fatter 
kolonial, delikatesser, vinhandel, isenkram , glas 
og porcelæn, korn  og foderstoffer, bygnings
m ateria ler, bræ ndsel og benzin — i Svinninge og 
etabi. sig s. selstæ ndig købm and 1924; revisor i 
N ordvestsjæ llands K øbm andsforening s. 1954; 
medl. af Svinninge m enighedsråd og forligsm and 
i tyendesager i Svinninge.

Adr. Hovedgaden 10, Svinninge.
Firm a: H. I. Hansen, Hovedgaden 10, Svin

ninge.

Hansen, H ans Juul, købm and; f. 16/2 1894 i 
Nr. Lyndelse, Odense amt, søn af gårdejer Ole 
H ansen; g. 24/11 1922 m. H anna H., f. Je rtru m ; 
overtaget nuvæ rende forretn ing  — der om fatter 
kolonial, isenkram , m anufak tur og trikotage — 
i Bellinge og etabi. sig s. selvstændig købm and 
1940.

Adr. Bellinge St.
F irm a: H. Ju u l Hansen, Bellinge St.

Hansen, H ans Jørgen, købm and; f. 2/8 1890 i 
Ansager sogn, Ribe amt, søn af gårdejer Søren

K arsten  H ansen; g. 25/4 1918 m. M ette H., f. 
N ielsen; udi. h. købmand1 P. L. Thomsen, S ten
derup pr. K rogager, overtaget sammes fo rre t
ning og etabi. sig s. selvstændig købm and 1913; 
medl. af best. f. H andelsforeningen af 1929, 
G rindsted, formd. f. S tenderup-K rogager B or
gerforening.

Adr. K rogager St.
F irm a: Jørgen Hansen, Colonial - Isenkram  - 

Foderstoffer, K rogager St.

Hansen, H ans Jørgen, købm and; f. 23/11 1902 i 
Vejle, søn af væ rk fø rer P eder Hansen; g. 17/3 
1934 m. Caroline H., f. K ragsig Christensen; udi.
h. købm and F rederik  Poulsen, Vejle 1918-22, 
kommis h. samme 1922-24 og i Børkop H andels
plads 1924-29, overtaget B rande M ateria lhan
del og etabi. sig s. selvstændig købm and 1929, 
afhæ ndet samme og overtaget nuvæ rende fo r
retn ing  — der om fatter kolonial, isenkram , korn 
og foderstoffer, bygningsm aterialer og bræ ndsel 
— i B renderup 1933.

Adr. B renderup.
F irm a: Jørgen Hansen, »Købmandsgården«, 

B renderup.

Hansen, H ans Jørgen, købm and; f. 26/9 1906 i 
Søby pr. Hammel, Skanderborg amt, søn af køb
m and M arius C hristian H ansen; g. 2/8 1930 m. 
Olga H., f. R antala; udi. dels i faderens fo rre t
ning i T estrup og dels h. købm and Lindhardtsen, 
M unklinde, overtaget købm and A lbrechtsen’s 
fo rretn ing  i Åbyhøj og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1929, fly tte t fo rretn ingen t. boligfor
eningskom plekset »Engparken« i Åbyhøj 1943.

Adr. B jarkevej 3, Åbyhøj.
F irm a: Engparkens Kolonial, Åbyhøj.

Hansen, H ans M arkvard, købm and; f. 2/11 1909 
i Ringe, Svendborg amt, søn af landm and H en
r ik  Hansen; g. 15/12 1936 m. Olga H., f. M ikkel
sen; selvstæ ndig købm and i Bøj den pr. Fåborg 
1937-39 og i Fåborg 1939-40, derefter etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and m. fo rretn ing  — om fatten
de kolonial, delikatesser, v inhandel og køkken
udsty r — i Odense.
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H. M. Hansen
købm and

Adr. Schacksgade 23, Odense.
F irm a: S tjernegården’s K olonial- & Isenkram - 

forretn ing  v. H. M. Hansen, Schacksgade 23, 
Odense.

Hansen, Hans P., købmand, skibsproviante
ringshandler; f. 5/1 1890 i Sønderborg, søn af 
købm and Hans1 P. H ansen; g. 1923 m. Ellen H., f. 
K nudsen; udi. h. isenkræ m m er Chr. K loster, 
Sønderborg, derefter kommis bl. a. i faderens 
skibsprovianteringshandel' i Sønderborg, over
taget samme og etabi. sig s. selvstændig køb
m and og skibsprovianteringshandler 1931.

Adr. Sdr. Havnegade 20, Sønderborg.
F irm a: Hans P. Hansen, Sdr. H avnegade 20, 

Sønderborg.

Hansen, Hans Peder, købm and; f. 9/9 1906 i 
Nr. N ærå, Odense amt, søn af købm and C. C. 
H ansen; g. 15/6 1933 m. Ellen H., f. H ansen; udi.
h. købm and Niels Hansen, Roerslev 1920-25, 
kommis h. købm and R. Rasmussen, Båring 1925- 
31, derefter disponent dels h. købm and L arsen 
og dels h. dennes efterfølger købm and P. M. 
Nielsen, Roerslev, etabi. sig s. selvstændig køb
m and m. fo rretn ing  — om fattende kolonial, 
isenkram , m anufaktur, trikotage, bygningsm ate
ria le r  og bræ ndsel — i Ringe pr. Skamby 1933.

Adr. Ringe pr. Skamby St.
F irm a: P. H ansen, Købmand, Ringe pr. Skam 

by St.

Hansen, Hans Peder, købm and; f. 21/1 1926 i 
Ølgod, Ribe amt, søn af g årdejer Niels H ansen; 
g. 15/3 1953 m. V alborg H., f. K ristensen; bestået 
realeksm . fra  Ølgod kom m unale Realskole 1940, 
udi. dels i H om e Indkøbsforening og dels i 
Hauge Indkøbsforening 1941-45 og herunder be
ståe t handelsm edhjælpereksm . fra  Varde Op
lands H andelsskole 1945, kommis i sidstnæ vnte 
indkøbsforening 1945-46 og førstekom m is sam t 
disponent i B rugsforeningen »Fremtiden«, Nr. 
Åby 1946-53, overtaget nuvæ rende forretn ing  — 
der om fatter kolonial og kaffe — i G renå og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1953; formd. f. 
K.F.U.M. og K. i G renå.

Adr. Østergade 35, Grenå.
F irm a: Hans P. Hansen, Ø stergade 35, Grenå.

H ansen, Hans Peter, købm and; f. 23/4 1894 i 
Refsvindinge, Svendborg amt, søn af gårdejer 
P e te r H ansen; g. 6/2 1935 m. M arie C athrine H., 
f. Pedersen; udi. h. købm and Carl Jensen, Søl- 
linge, overtaget nuvæ rende forretn ing  i M inde
b jæ rg  og etabi. sig s. selvstændig købm and 1935.

Adr. M indebjæ rg pr. K irke Hørup, Als.
F irm a: H. P. Hansen, M indebjæ rg pr. K irke 

Hørup, Als.

Hansen, Hans Peter, købm and; f. 22/4 1911 i 
Sallerup, P ræ stø  amt, søn af uddeler C hristian 
Hansen; g. 21/11 1937 m. M inna H., f. Nielsen; 
udi. i Sallerup B rugsforening 1925-29 og h e r
under bestået handelsskoleeksm . 1929, kommis i 
Ørslev B rugsforening og sen. i G rim strup B rugs
forening 1929-36, etabi. sig s. selvstæ ndig køb
m and m. forretn ing  — om fattende kolonial, isen
kram , trikotage, bræ ndsel og benzin — i Salle
rup 1936; formd. f. B enzinforhandlerforeningen f. 
Sydsjæ lland og Møn sam t medl. af Køng sogne
råd  s. 1950.

Adr. Sallerup pr. Lundby.
F irm a: H. P. Hansen, Sallerup pr. Lundby.

H ansen, Hans Skanderup, købm and; f. 28/2 1907 
i Horsens, søn af m alerm ester Georg H ansen; g. 
9/11 1941 m. R uth S. H., f. Paludan-N ielsen; udi. 
h. købm and K nud Christensen, Horsens 1921-25, 
overtaget forretn ing  i Horsens og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1932, fly tte t forretn ingen t. 
nuvæ rende lokaler i egen ejendom  i Horsens 
1935.

Adr. N ørregade 36, Horsens.
F irm a: H. Skanderup Hansen, N ørregade 36, 

Horsens.

Hansen, H arald, købm and; f. 23/6 1913 i Nr. 
Broby, Svendborg amt, søn af m øbelfabrikant 
Søren H ansen; g. 8/3 1942 m. A nna H., f. Ras
m ussen; udi. h. købm and W einschenck, Nr. B ro
by 1927-31, kommis i B renderup K øbm andsgård 
1931-32 og i Nr. Broby B rugsforening 1932-35, be-
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H. V. Hansen H. Hansen H. Hansen
m argarinefabrikant købm and købm and

H. Hansen
købm and

sty re r af frk . N ielsen’s kolonialforretning i 
G um m erup 1935-38 og førstekom m is i H årby 
B rugsforening 1938-42, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. forretn ing  — om fattende kolonial, 
isenkram  og bræ ndsel — i Vejle pr. A llested 1942.

Adr. Vejle pr. Allested.
F irm a: H arald  Hansen, Vejle pr. Allested.

Hansen, H arald  Johannes, købm and; f. 8/3 1913 
i Stouby, Vejle amt, søn af fisker Søren H an
sen; g. 10/8 1939 m. Helga H., f. Olsen; udi. i 
Stouby B rugsforening 1927-31, overtaget nu
væ rende forretn ing  i H orsens og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1934; medl. af best. f. og 
næ stform d. i Horsens K øbm andsforening sam t 
medl. af H orsens byråd.

Adr. Fr. B ajers Gade 9, Horsens.
Firm a: H arald  Hansen, N ørregade 44, Horsens.

Hansen, H arry  Vangsaa, m argarinefabrikan t; f. 
7/7 1913 i H jortdal, Thisted amt, søn af gårdejer 
C hristian H ansen; g. 14/4 1940 m. K atrine H., f. 
Hansen; v irke t i m ejeribranchen 1930-49, der
efter m argarinem ester h. fab rikan t N. P. P eder
sen, M argarinefabriken »Himmerland«, Hobro, 
forpagtet Morsø M argarinefabrik  1953 og udvidet 
samme t. også a t om fatte honningfabrikation 
1954.

Adr. Nykøbing M.
Firm a: Morsø M argarinefabrik, Nykøbing M.

Hansen, H artm ann, købm and; f. 30/9 1905 i 
Kbhvn., søn af sporvejsfunktionæ r P e te r Lud
vig H ansen; g. 20/12 1925 m. E ster R agnhild H., 
f. Nielsen; udi. h. købm and E. Lavigne, N ørre- 
brogade 205, Kbhvn. N. 1919-23, overtaget sam 
mes forretn ing  og etabi. sig s. selvstæ ndig køb
m and 1935; medl. af best. f. Indkøbsforeningen 
»Prøven«.

Adr. Vennemindevej 27, Kbhvn. 0 .
F irm a: H artm ann Hansen, N ørrebrogade 205, 

Kbhvn. N.

Hansen, H elm er G rauslund, købm and; f. 17/9 
1925 i Houlbjerg, Å rhus amt, søn af gårdejer 
C hristian Laugesen H ansen; g. 9/9 1950 m. Inger-

Lise G. H., f. Jensen; udi. h. købm and Søren
sen, H jerm ind pr. B jerringbro, overtaget køb
m and Z eppernick’s forretn ing  i H jorthede pr. 
B jerringbro  og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1950.

Adr. H jorthede pr. B jerringbro.
F irm a: H elm er G rauslund, H jorthede pr. B je r

ringbro.

Hansen, H elm uth, købm and; f. 13/3 1914 i 
Odense, søn af cigarm ager C arl H ansen; g. 18/10 
1941 m. Elsa H., f. Mitts; grundlagt nuvæ rende 
forretn ing  — der om fatter kolonial, delikatesser, 
vinhandel, isenkram  og m anufak tur — i Odense 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1950, till. 
fo rhandler f. A/S Dansk T ipstjeneste.

Adr. Påskelykkevej 11, Odense.
Firm a: H elm uth Hansen, K olonialforretningen 

»Påskelykken«, Påskelykkevej 11, Odense.

Hansen, H enry, købm and; f. 15/8 1895 i Årup, 
Odense amt, søn af b iografdirektør L ars Peder 
H ansen; g. 23/8 1927 m. Ane K irstine H., f. N iel
sen; udi. h. købm and Niels B irkedal, Ringkø
bing og sen. kommis i Ansager, Hobro, Holstebro 
og Ringkøbing, overtaget nuvæ rende forretn ing 
i Ringkøbing og etabi. sig s. selvstæ ndig køb
m and 1920, fly tte t forretn ingen t. nuvæ rende 
m oderne lokaler i Ringkøbing 1950.

Adr. Tangsvej 32, Ringkøbing.
F irm a H enry Hansen, »Nørrehus«, Ringkøbing.

Hansen, H enry, købm and; f. 22/4 1906 i H olste
bro, søn af købm and Johan  Hansen; g. 15/5 1932 
m. K irstine Pouline H., f. B ilgrav; bestået m el- 
lemskoleeksm., udi. h. købm and H offm eyer’s 
Eftf. (tapet-, m ateria l- og farvehandel), H olste
bro og sen. frekven tere t H andelshøjskolen »Køb
mandshvile« i Rungsted, derefter førstekom m is 
h. købm and K rogh’s Eftf., Lemvig og sen. h. 
farvehand ler H. C. M athiasen, Holstebro sam t i 
F rederik  E riksen’s T apet- og Farvehandel, R an
ders, overtaget nuvæ rende forretn ing  — der om
fa tte r  kolonial sam t tapet- og farvehandel — i 
H olstebro og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1931; medl. af best. f. Holstebro H andelsstands-
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H. E. Hansen
købm and

H. H. Hansen
købm and

J. Hansen
købm and

forening og rep ræ sen tan t f. P rovinshandelsstan
dens U nderstøttelsesforening i Odense, till. næ st- 
form. og sek re tæ r i K olonialhandlerforeningen f. 
Holstebro og Omegn 1937-49.

Adr. Sønderlandsgade 2, Holstebro.
F irm a: H enry Hansen, Sønderlandsgade 2, 

Holstebro.

Hansen, H enry, købm and; f. 17/12 1907 i V. 
Nebel, Ribe amt, søn af gårdejer Søren C hri
stian  H ansen; g. 22/5 1938 m. Magdalene H., f. 
Olesen; udi. h. købm and Chr. Berring, Varde, 
overtaget nuvæ rende forretn ing  i Esbjerg og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1935.

Adr. Islandsgade 17, Esbjerg.
F irm a: H enry Hansen, K olonial & D elikates

ser, Hj. af Islandsgade og K ronprinsensgade, Es
bjerg.

Hansen, H enry Thalund, forretn ingsfører; f. 
13/6 1924 i K ibæk, Ringkøbing amt, søn af land
m and H ans K arl H ansen; g. 18/5 1950 m. H arrie t 
H., f. K røjgaard  Flensborg; udi. h. købm and C. 
H alkjæ r, A ulum  1940-44, frekven tere t Den jyd- 
ske H andelshøjskole i Å rhus 1944-45, kontorist i 
A/S H aderslev Æ gforretn ing 1950, forretn ingsfø
re r  f. samme s. 1953.

Adr. Christine F rederikkevej 5, H aderslev.
F irm a: H aderslev Æ gforretn ing A/S, H aders

lev.

H ansen, Holger, købm and; f. 26/12 1904 i F re 
derikshavn, søn af brødkusk P e te r Hansen; udd. 
i kolonial i firm ae t P. M øller & Co., F rederiks
havn  1919-23, derefter kommis i forskellige fo r
retn inger, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. 
fo rretn ing  — om fattende finere kolonial, delika
tesser og vinhandel sam t m ateria l — i F rede
rikshavn  1929; rev isor i F rederikshavn K olonial
handlerforening s. 1940.

Adr. D anm arksgade 60, F rederikshavn.
F irm a: F rederikshavn  M aterialhandel, F rede

rikshavn.

Hansen, Holger, købm and; f. 21/12 1910 i Nr. 
Alslev, M aribo amt, søn af uddeler Rasmus H an

sen; g. 6/8 1939 m. E lla H., f. Jensen; udi. i Nr. 
Alslev B rugsforening 1924-28, derefter kommis 
og sen. uddeler i samme, overtaget nuvæ rende 
fo rretn ing  — der om fatter kolonial, delikatesser, 
vinhandel, sydfrugter, støbegods og benzin — i 
Nr. A lslev og etabi. sig s. selvstændig købm and 
1949; medl. af best. f. Nr. Alslev H andelsstands
forening.

Adr. Langgade 55, Nr. Alslev.
F irm a: H. Hansen, Langgade 55, Nr. Alslev.

Hansen, Holger, købm and; f. 2/12 1916 i El- 
linge, Svendborg amt, søn af sognefoged R as
mus H ansen; g. 4/6 1944 m. Ellen M arie H., f. 
H ansen; udi. h. købm and Vindeballe, U llerslev 
1931-34, kommis h. købm and K. P. Jeppesen, 
K ertem inde 1934-35 og h. købm and H arald  A n
dersen, Ø ster Hæsinge 1935, kommis i nuvæ ren
de forretn ing i H esselager 1935-39 og besty rer 
af samme 1939-48, overtaget forretn ingen  — der 
om fatter kolonial, isenkram  og støbegods — og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1948; medl. af 
best. f. Ø stfyns Købm andsforening.

Adr. Hesselager.
F irm a: H olger Hansen, Købmand, Hesselager.

H ansen, Hugo, købm and; f. 30/5 1918 i V ind
blæs, R anders amt, søn af boghandler H ans P. 
H ansen; g. 1946 m. Inger H., f. Hansen; udi. i 
Hou B rugsforening 1933-37, derefter kommis i 
D ronninglund B rugsforening og sen. i H arken 
B rugsforening sam t i Aså B rugsforening og h. 
købm ændene E rik  Toft og K nud B. Poulsen, 
Hals, overtaget nuvæ rende forretn ing  i GI. K la- 
rup  og etabi. sig s. sélvstændig købm and 1946.

Adr. GI. K larup pr. K larup St.
F irm a: Hugo H ansen’s Købm andshandel, GI. 

K larup  pr. K larup St.

Hansen, Hugo E jner, købm and; f. 16/8 1906 i 
Tårnby, Kbhvn.s amt, søn af sk ibsproviante
ringshandler Carl Hugo Hansen; g. 2/4 1931 m. 
Tove E ster H., f. B orreschm idt H ansen; udd. i 
handel h. søekviperingshandler Gottlieb P e te r
sen, Holbergsgade 38, Kbhvn. K. 1920-24 og h e r
under bestået handelsm edhjælpereksm . fra  Køb
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mandsskolen i Kbhvn., ekspedient og sen. fo r
v a lte r og po rtner i A/S To-R Radio, Kbhvn. 
1924-51, m. hustruen  — der e r udd. i kolonial — 
s. daglig m edarbejder overtaget nuvæ rende for
retn ing — der e r  grundlagt ca. 1880 og om fatter 
kolonial, delikatesser, vine og frug t m. v. — i 
Kbhvn. og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1951; medl. af D ansk B aptistsam fund.

Adr. Sortedam  Dossering 49, Kbhvn. 0 .
Firm a: Hugo Hansen, Sortedam  Dossering 49, 

K bhvn. 0 .

Hansen, Hugo H annibal, købm and; f. 2/8 1895 
på Frdbg., søn af købm and Th. H ansen; g. 22/1 
1922 m. Olga H., f. Damm; udi. i faderens for
retn ing i Holte 1911-15, dere fte r kommis i sam 
me, selvstæ ndig købm and i Å rhus 1922-26 og sen. 
i H adsten og Skanderborg, etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and m. forretn ing  i Vejle 1934.

Adr. N utzhornsgade 15, Vejle.
F irm a: Hugo Hansen, Ørstedsgade 6, Vejle.

Hansen, Ib Helge Andreas, købm and; f. 23/2 
1915 i Ruds Vedby, H olbæk amt, søn af landpost
bud  Niels Carl Vilhelm Hansen; g. 1/1 1944 m. 
M etha M argrethe H., f. Hansen; udi. dels h. 
købmand Emil A ndersen og dels h. dennes e fter
følger købm and E jner Jensen, Ruds Vedby 1929- 
33, kommis h. sidstnæ vnte 1933-35, h. købm and 
K nud G raulund, Lyngby 1937-39 og h. købmand 
G unnar Iversen, Århusgade 107, Kbhvn. 0 . 1939- 
41, bestyrer af sidstnæ vntes filial Høstvej 13, 
C harlo ttenlund 1941-45, overtaget forretn ingen  i 
Å rhusgade — der e r grundlagt 1935 og om fatter 
kolonial, vin, tobak, frug t og grønt m. m. — og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1945.

Adr. Østbanegade 145, Kbhvn. 0 .
Firm a: N ordhavnsgårdens K olonial v. Ib H an

sen, Å rhusgade 107, Kbhvn. 0 .

Hansen, Jakob P eter Hemmer, chefredaktør; f. 
31/12 1885 i Ålborg, søn af tøm rerm ester Sophus 
H ansen; g. 23/12 1912 m. E lna H. H., f. N iel
sen; efter at have bestået præ lim inæ reksm . udd. 
i kolonial en gros og sen. bestået handelseksm . 
fra  Ju s titsråd  M øller’s Handelshøjskole i Ålborg, 
ansat v. dagbladet N ordjylland 1909, redaktions
sek re tæ r v. samme 1911, ansat v. Jy llands
posten  1913, jydsk redaktør af Dansk H andels
blad 1917, chefredaktør v. samme s. 1919; foretaget 
flere stud ierejser bl. a. t. F rankrig , Holland, 
Belgien og Schweiz; i to perioder medl. af Åby 
sogneråd; for sin indsats f. købm andsstanden 
tilde lt D anm arks, Norges og Finlands købm ands
organisationers hæ derstegn i guld.

Adr. Åbyhøj.
Firm a: D ansk H andelsblad, Fenrisvej 11, Åby

høj.

Hansen, Jeff, købmand; f. 26/11 1903 i T jæ re
borg, Ribe amt, søn af g årdejer H erm an H an
sen; g. 15/5 1930 m. Marie K irstine H., f. Bech; 
udi. i Langeskov B rugsforening 1918-22, kommis 
i forskellige brugsforeninger — bl. a. i Gudum-

holm, K alvslund og A rrild  — 1922-30, grundlagt 
nuvæ rende forretn ing  — der om fatter kolonial 
og isenkram  — i T jæ reborg  og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1930; rev isor i T jæ reborg 
E lek tric ite tsv æ rk , i T jæ reborg  Sygekasse og i 
T jæ reborg  Idræ tsforening.

Adr. S tationsvej, Tjæ reborg.
Firm a: Je ff Hansen, S tationsvej, T jæ reborg.

H ansen, Jens, købmand; f. 16/9 1889 i Ringe, 
Svendborg amt, søn af m urer Lars Hansen; g. 
1918 m. A nna H., f. L arsen; udd. i H erringe 
1920-23, etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo r
retn ing — om fattende kolonial, isenkram , m anu
fak tu r og bræ ndsel — i H erringe 1924.

Adr. H erringe pr. Rudme.
Firm a: Jens Hansen, H erringe pr. Rudme.

H ansen, Jens, købm and; f. 30/8 1906 i Ørum 
Sdl., Viborg amt, søn af købm and A nders H an
sen; g. 26/1 1929 m. G erda H., f. N ymann; udi. i 
faderens fo rre tn ing  i Viborg 1922-26, overtaget 
samme og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1928.

Adr. St. Set. Mikkels Gade 14, Viborg.
Firm a: Jens Hansen, St. Set. Mikkels Gade 14, 

Viborg.

Hansen, Jens, købm and; f. 12/4 1927 i Roskilde, 
søn af uddeler Ole Madsen Hansen; g. 7/12 1952 
m. Bodil H., f. Hansen; udi. dels i H edegårde
nes B rugsforening i Roskilde og dels i Senge
løse B rugsforening 1940-44, kommis i Je rnbane
funktionæ rernes B rugsforening i Å rhus 1944-47 
og i H ovedstadens Brugsforening i Kbhvn. 1947 
-48, fo rre tte t tjeneste i hæ ren  bl. a. s. overser
gent 1948-52, overtaget Nyhuse Købm andshandel 
— om fattende kolonial og isenkram  — i H ille
rød og etabi. sig s. selvstændig købm and 1952.

Adr. Grønnegade 3, H illerød.
F irm a: Nyhuse Købmandshandel, H illerød.

Hansen, Jens Claudius, købmand, skibsprovi
an teringshandler; f. 10/4 1905 i M arstal, Æ rø, søn 
af skibsfører Jens Clausen Hansen; g. 25/6 1933 
m. M inna H., f. Pedersen; udd. i kolonialbran
chen i M arstal 1919-23, frekven tere t K øbm ands
skolen i Kbhvn. 1926-27, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. fo rretn ing i Skæ lskør 1931; m ed
stifte r af og formd. f. Skæ lskør og Omegns Køb
m andsforening 1947-53, till. formd. f. best. f. A/S 
D am pskibsselskabet »Skjælskør«.

Adr. S trandgade 16, Skælskør.
F irm a: Jens C. Hansen, S trandgade 16, Skæ l

skør.

Hansen, Jens Jul, købm and; f. 28/12 1896 i 
Thyregod, Vejle amt, søn af købm and H. E. 
H ansen; g. 20/5 1923 m. Ane K irstine H., f. P eder
sen; udi. i faderens forretn ing  i Thyregod 1911- 
15, frekven te re t Den jydske Handelshøjskole i 
Å rhus 1915, kommis h. købm and N. P. Nielsen, 
Ringkøbing 1915-16, disponent i faderens fo rre t
ning i Thyregod 1917-37 og forpag ter af samme
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J. C. Hansen
købm and

J. M. Hansen
købm and

J. M. Hansen
købm and

J. P. Hansen
købm and

1937-44, overtaget forretn ingen og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1944; medl. af best. f. Øst- 
jydsk H andelsforening og f. Thyregod B orger- 
og H åndvæ rkerforening, till. medl. af Thyregod 
sogneråd.

Adr. Thyregod.
F irm a: J. Ju l Hansen, Thyregod.

Hansen, Jens M arius, lektor, handelsskole- 
forstander; f. 4/11 1909 i Holbæk, søn af over
m ontør A. P. Hansen; g. 1937 m. A nitta E. H., f. 
Hemmingsen; student (Stenhus Kostskole) 1930, 
cand. mag. 1936, bestået handelsfaglæ rereksm . 
1943, ad junkt v. Nakskov kom m unale G ym na
sium 1938, lek tor s. 1949, læ re r v. Nakskov tek 
niske Skole 1938-49, forstander f. Nakskov H an
delsskole s. 1950; fo rfa tte r t. »Den lollandske 
Landbostands Sparekasse 1870-1945«, »Errindlev- 
O lstrup Sogne 1872-1947«, »Landmændenes A n
delseksportslagteri 1897-1947«, »Nakskov H an
delsskole 1896-1946«, »Vestlollands L andbofor
ening 1847-1947« og »Nakskov A ndelsm ejeri 1901 
-51« m. fl. sam t t. adskillige artik le r i dagblade 
og tidsskrifter; medl. af best. f. S tiftsm useet f. 
L olland-Falsters Stift.

Adr. Lavendelvej 2, Nakskov.
Institu tion: Nakskov Handelsskole, Nakskov.

Hansen, Jens M athias, købm and; f. 4/10 1897 i 
Varde, søn af sk ræ dder Hans Hansen; g. 1923 
m. H elene H., f. H ansen; udi. h. købmand Hans 
Nielsen, Varde 1911-15 og herunder bestået han- 
delsm edhjælpereksm . fra Varde H andelsskole 
1914, kommis i forskellige forre tn inger — h e r
under bl. a. førstekom m is h. købmand H. Th. 
Nissen, A nsager — 1915-23, g rundlagt nuvæ ren
de forretn ing  — der om fatter kolonial og isen
kram  — i G redstedbro og etabi. sig s. selvstæ n
dig købmand 1923, bestyrer af A/S Ribe Dis- 
contobank’s filial i G redstedbro s. 1945; medl. af 
Je rnved  sogneråd 1933-46 — herunder genn. 2 år 
kom m unekasserer og genn. 10 å r formd. f. so
cialudvalget.

Adr. Gredstedbro.
Firm a: J. Hansen, Gredstedbro.

H ansen, Jens M øller, købm and; f. 29/4 1883 i 
Gylling, Å rhus amt, søn af gårdejer Mads P eter 
H ansen; g. 25/9 1912 m. Alma M. H., f. N ygaard; 
udi. dels h. købm and Fr. C hristensen og dels h. 
dennes efterfø lger købm and A nton Hansen, V ej
le 1898-1902, kommis h. sidstnæ vnte 1902-05 og i 
F rands Jensen’s V inhandel, Å rhus 1905-06 sam t 
h. købm and Carl Sørensen, O dder 1906-09, etabi. 
sig s. selvstændig købm and m. fo rretn ing i Gyl
ling 1909; medl. af best. f. Hads H erreds K øb
m andsforening 1914-50, kasserer i samme 1914- 
40 og formd. 1940-50, æresm edl. af foreningen s. 
1954.

Adr. Gylling.
F irm à: J. M øller Hansen, Gylling.

H ansen, Jens P., købmand; f. 17/10 1914 i Vek- 
sø, F rederiksborg amt, søn af landm and Niels 
Ole H ansen; g. 15/12 1935 m. H erdis E lisabeth H., 
f. Nielsen; udd. i kolonial1 i B rederød 1929-33 og 
herunder bestået handelsm edhjælpereksm . fra  
F rederiksvæ rk  H andelsskole 1932, derefter kom 
mis i Bondeskov, Øm, K ulhuse og K agerup, 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. forretn ing 
H illerødgade 28, K bhvn. N. 1935; tidl. medl. af 
best. f. Foreningen af faglæ rte Købm ænd i D an
m ark, medl. af rep ræ sentan tskabet f. samme s. 
1951.

Adr. Ørholm gade 2, Kbhvn. N.
F irm a: »Kolonialmagasinet«, H illerødgade 28, 

Kbhvn. N.

Hansen, Jens Peder, købm and; f. 7/2 1908 i 
V issenbjerg, Odense amt, søn af landpostbud 
V ilhelm Hansen; g. 29/11 1937 m. Else M argre
the H., f. Jensen; overtaget nuvæ rende fo rre t
ning — der om fatter kolonial, isenkram , m anu
fak tu r, trikotage, frø  og bræ ndsel — i Speds- 
b jerg  pr. H olm strup og etabi. sig s. selvstændig 
købmand.

Adr. Spedsbjerg pr. Holmstrup.
F irm a: J. P. Hansen, Spedsbjerg pr. Holm

strup.

Hansen, Jens Peter, købm and; f. 19/10 1902 i 
Humble, Svendborg amt, søn af gårdejer Hans
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J. Hansen 
fabrikant, grosserer

J. P. Hansen
købm and

J. B. Hansen
købm and

J. S. H ansen 
købm and

H ansen; g. 10/6 1927 m. A nna H., f. Nielsen; 
overtaget nuvæ rende fo rre tn ing  — der om fatter 
kolonial, isenkram  og m anufak tur sam t korn og 
foderstoffer — i H ennetved pr. Lindelse og etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and 1927; kom m unal
revisor i Lindelse sam t b randd irek tø r f. og rev i
sor i Ø stifternes B randforsikring.

Adr. H ennetved pr. Lindelse.
F irm a: Jens P e te r Hansen, H ennetved pr. 

Lindelse.

Hansen, Jens P eter, købm and; f. 31/1 1904 i 
Å kirkeby, Bornholm , søn af bageri- og m ølleri
e jer Hans H ansen; g. 25/10 1936 m. N anna H., f. 
Jensen; udi. i P edersker Brugsforening, B orn
holm  1921-25, derefter kommis i forskellige 
brugsforeninger på Bornholm  og i Jy lland  og 
sen. kontorassistent i D.D.P.A.s afdeling i Røn
ne sam t — genn. 12 å r  — kommis i Frederikssund 
B rugsforening, frekven tere t Den danske A ndels
skole i M iddelfart 1931, overtaget købm and Rej- 
k jæ r’s forretn ing  — om fattende kolonial, isen
k ram  og bræ ndsel sam t medicinudsalg f. H el
singe Apotek — i Vejby og etabi. sig s. selv
stæ ndig købm and 1944.

Adr. Hovedgaden, Vejby.
F irm a: J. P. Hansen, Hovedgaden, Vejby.

Hansen, Johannes, købm and; f. 19/4 1888 i 
B renderup, Odense amt, søn af snedkerm ester 
Jørgen Hansen; g. 1913 m. Anna H., f. Rasm us
sen; udi. h. købm and F rederik  Hansen, Bred 
1902-06, derefter kommis i forskellige fo rre tn in 
ger, selvstæ ndig købm and i Tomm erup 1917-19, 
indehaver af nuvæ rende forretn ing  i Fåborg s. 
1919; genn. ca. 20 å r me dl. af best. f. K øbm ands
foreningen f. Fåborg og Omegn — heraf genn. 
5 å r  formd. f. samme.

Adr. Assensvej 1, Fåborg.
F irm a: Johs. Hansen, Assensvej 1, Fåborg.

Hansen, Johannes, fabrikant, grosserer; f. 8/1 
1920 i Seest, Ribe amt, søn af gårdejer C hristian 
Hansen; g. 11/7 1947 m. C hristine M aria H., f. 
Steffensen; udd. i kolonial h. købm and M orten 
Schultz, Kolding 1934-38, kommis h. samme 1938

-43, lagerforvalter i Fyns Æ geksport, Kolding 
1943-44, kommis h. købm and V estergaard F rand 
sen, Kolding 1944-45 og i firm ae t Carlo P e te r
sen, Ribe 1945-47, overtaget grosserer Ejn. A n
dersen’s agen turforretn ing  — om fattende bl. a. 
oplag f. A/S Vejle M argarinefabrik  sam t kon
serves og bageriartik ler en gros — i Kolding og 
etabi. sig s. selvstæ ndig grosserer 1947, side
løbende grundlagt Kolding Salatfabrik  1951; 
medl. af best. f. A/S Vejle M argarinefabrik.

Adr. Sydbanegade 6, Kolding.
F irm a: Johs. Hansen, B læsbjerggade 38 A., 

Kolding.

Hansen, Johannes, købmand; f. 8/2 1921 i Bev- 
toft, H aderslev amt, søn af gårdejer Jens S. 
Hansen; g. 22/7 1944 m. B etty H., f. Nielsen; 
overgået fra  anden branche, overtaget nuvæ ren
de forretn ing  i B rørup og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1944.

Adr. Søndergade 50, B rørup.
F irm a: Johs. Hansen, K olonial & Vine, Brørup.

H ansen, Johannes Børge, købm and; f. 4/4 1920 
i U lstrup, P ræ stø  amt, søn af gårdejer Jens H an
sen; g. 28/5 1943 m. Else H., f. Pedersen; udi. dels 
h. købm and Poul Arnskov, St. Heddinge 1936- 
37 og dels i H øjerup Brugsforening 1937-40, fre 
kven tere t Den danske A ndelsskole i M iddelfart 
1940-41, kommis i Trørød Brugsforening 1941, i 
D alby B rugsforening 1941-42 og i Ulse B rugs
forening 1942-43, etabi. sig s. selvstændig køb
m and m. fo rretn ing  — om fattende kolonial, 
frug t og grøntsager — i R ingsted 1943.

Adr. Tinggade 22, Ringsted.
F irm a: Johs. Hansen, Tinggade 22, Ringsted.

Hansen, Johannes Olaf, købmand; f. 3/9 1920 i 
Refsvindinge, Svendborg amt, søn af landm and 
K arl Emil Hansen; g. 4/6 1950 m. A ndrea H., f. 
C hristensen; udi. i T runderup B rugsforening 
1936-40, kommis i Nr. Lyndelse B rugsforening 
— og herunder af tjen t væ rneplig t — 1940-43 og 
i S tenstrup Brugsforening 1943-46, etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and m. forretn ing  — om fatten-
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J. Hansen 
depotindehaver

J. S. H. Hansen
kontorchef

K. Hansen
købm and

K. E. B. Hansen
købm and

de kolonial, isenkram  og støbegods — i S ten
strup  1946.

Adr. Svendborgvej 2, S tenstrup St.
F irm a: J. O. Hansen, Svendborgvej 2, S ten

strup  St.

Hansen, Johannes Peter, overlæ rer, handels
skoleforstander; f. 23/11 1896 i Stubbekøbing, 
søn af postpakm ester Hans Jørgen Hansen; be
stået realeksm . 1912 og læ rereksm . 1917, ansat 
v. V iborg kom m unale skolevæsen s. 1918, till. 
læ re r v. Viborg H andelsskole s. 1918, fo rstan 
der f. samme s. 1940; tidl. formd. f. fæ lleslæ rer
råd e t i Viborg sam t formd. f. Viborg L æ rerkreds, 
medl. af V iborg byråd  1943-46.

Adr. Set. L auren tii Løkke, Viborg.
Institu tion : Viborg Handelsskole, Viborg.

Hansen, Johannes Severin, købm and; f. 17/9 
1916 i Vorbasse, Ribe amt, søn af gårdejer Hans 
N ielsen H ansen; g. 18/5 1950 m. G udrun H., f. 
Enevoldsen; udi. h. købm and Lunde, Vorbasse 
1930-34, kommis i forskellige forre tn inger — 
bl. a. i T jæ reborg  Brugsforening og h. købm and 
N. H. Lunde, E sbjerg — 1934-50, overtaget nu 
væ rende forretn ing  — der om fatter kolonial og 
isenkram  — i E sbjerg og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1950.

Adr. Ingem anns Alle 69, Esbjerg.
Firm a: J. S. Hansen, K olonial & Isenkram , 

D arum vej 37, Esbjerg.

Hansen, Julius, depotindehaver; f. 27/8 1904 i 
Bogense, søn af blikkenslagerm ester F rederik  
H ansen; g. 11/12 1937 m. M arie H., f. Nielsen; 
udd. i kolonial h. købm and M arius Rasmussen, 
Bogense 1919-23, grundlagt nuvæ rende agen tu r
fo rretn ing  — der om fatter oplag f. A/S De dan
ske Spritfabrikker, f. A/S M argarine-Com pag- 
n ie t og f. A/S K affesurrogatfabrikken »Dan
mark« sam t sennep, eddike og fløde en gros — i 
Bogense og etabi. sig s. selvstæ ndig depotinde
h av er 1932; medl. af D.B.U.s domm erudvalg.

Adr. Adelgade, Bogense.
F irm a: Ju lius Hansen, Bogense.

Hansen, Jørgen Erland, købm and; f. 18/2 1911 i 
Slagslunde, F rederiksborg  amt, søn af købm and 
P e te r H ansen; g. 15/10 1939 m. Ingrid  H., f. Juh l; 
udi. dels i faderens fo rretn ing  i Slagslunde og 
dels h. købm and Johs. Olsen, Esrum  1925-28, 
kommis h. købm and Carl Hansen, F rederiks
væ rk  sam t frekven tere t H andelshøjskolen »Køb
mandshvile« i R ungsted 1928-29, derefter dispo
nent i faderens forretn ing  — om fattende kolo
nial og blandet handel, korn og foderstoffer 
sam t bræ ndsel — i Slagslunde, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. forretn ing  — om fattende 
ren  kolonial — v. Buresø 1939; formd. f. G rund
ejerforeningen »Klokkekilde« i Slagslunde 1949- 
54 sam t kom m unalrevisor i Slagslunde s. 1954.

Adr. Slagslunde pr. Ølstykke.
F irm a: P e te r H ansen, Slagslunde pr. Ølstykke.

Hansen, Jørgen H artvig, købm and; f. 1/6 1921 i 
Kbhvn.

Adr. Eskildsgade 13, Kbhvn. V.
F irm a: J. H artvig Hansen, Eskildsgade 13, 

Kbhvn. V.

H ansen, Jørgen Sevald H arald, kontorchef; f. 
18/4 1894 i Løt, Jerslev  sogn, H jørring  amt, søn 
af husm and og vejm and Jens C hristian H ansen; 
g. 1/8 1922 m. M artha H., f. H offm ann P etersen; 
udd. i handel i forskellige købm andsforretn in
ger 1908-15, fo rre tte t m ilitæ rtjeneste  1915-18, f re 
kven tere t Den jydske H andelshøjskole i Å rhus 
1918-19, p rokurist og bogholder i træ last- og 
bygningsbranchen 1919-26 sam t detailhandler 
1926-27, handelsrepræ sentan t i firm aet B rdr. Ju - 
stesen, Kbhvn. 1927-44 og forretn ingsfører i A/S 
P. E. A ndersen’s K affebræ nderi, Kbhvn. 1944- 
49, iøvrigt drevet revisions- og bogføringsfor
retn ing  s. 1924, kontorchef i D anm arks aktive 
H andelsrejsende, F æ llesrepræ sentationen f. dan
ske H andelsrejsende- og H andelsrepræ sentan t
foreninger s. 1949; medl. af best. f. H andelsrej
sende- og R epræ sentantforeningen af 1887 1936- 
40 og f. Danske H andelsrepræ sentanters Lands
forbund 1937-46, m edstifter af og formd. f. D an
ske H andelsrepræ sentanters U nderstøttelses-Sel
skab 1938-48, medl. af udvalget f. Sam m enslut-
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ning af sam tlige handelsrejsende- og repræ sen
tan tforen inger i D anm ark 1943-46, dere fte r medl. 
af F æ llesrepræ sentationen f. danske H andels
rejsende- og H andelsrepræ sentantforeninger, 
medl. af direktionen f. samme 1948, kontorchef 
s. 1949, deltager i de la tinsk-am erikanske lan
des handelsrej sende-kongres i Buenos Aires 
1950, iøvrigt medl. af best. f. Sam m enslutningen 
af G rossister i H usholdningsartikler 1947-49 sam t 
medl. af rep ræ sentan tskabet f. Den konservative 
V ælgerforening f. Kbhvn. og Frd'bg.

Adr. P e te r Bangs Vej 91, Kbhvn. F.
O rganisation: D anm arks aktive H andelsrejsen

de, R ådhusstræ de 17, Kbhvn. K.

Hansen, Jørgen Sloth, købm and; f. 19/12 1903 i 
V. Hæsinge, Svendborg amt, søn af husm and Jø r
gen H ansen; g. 7/1 1934 m. M arie S. H., f. Ras
mussen; overtaget nuvæ rende forretn ing  — der 
om fatter kolonial, delikatesser, vinhandel, isen
kram , køkkenudstyr og m anufak tur — i Ande- 
rup  pr. Søhus og etabl. sig s. selvstændig køb
m and 1934.

Adr. A nderup pr. Søhus.
Firm a: Jørgen Sloth, A nderup pr. Søhus.

Hansen, K aj, købm and; f. 1/9 1904 i Helsinge, 
F rederiksborg  amt, søn af købm and Carl Vil
helm  H ansen; g. 8/6 1930 m. Else H., f. Petersen; 
udd. i kolonialbranchen h. købm and Hansen, 
Melby 1918-22, bestået handelsskoleeksm . 1923, 
kommis i Kbhvn. 1923-26, bogholder og p rokurist 
i autom obilfirm a i F rederiksvæ rk  1926-30, etabl. 
sig s. selvstæ ndig købm and m. forretn ing — op
rindelig  om fattende ren  kolonial, men sen. ud
videt m. korn og foderstoffer sam t bræ ndsel, 
træ last og bygningsm aterialer og s. 1950 m. spe
cialafdeling f. isenkram  og støbegods — i Farum  
1930; medl. af best. f. Foreningen af Landkøb
m æ nd i F rederiksborg  am t s. 1939 og genn. ca. 
10 å r medl. af best. f. F arum  H åndvæ rker- og 
Handelsforening, brandinspektør i F arum  s. 1938 
og kom m unalrevisor i F arum  s. 1940, till. medl. 
af udvalget f. F arum  H andelsskole sam t medl. af 
best. f. A/S N ordsjæ llands Dam pvaskeri.

Adr. F arum  Hovedgade 34, Farum .
Firm a: Kaj Hansen, Købmand, F arum  Hoved

gade 34, Farum .

Hansen, K aj Egon Blomstrøm, købm and; f. 
21/12 1913 i Sandager, Odense amt, søn af skræ d
derm ester R. F. Chr. H ansen; g. 27/9 1942 m. 
M artine B. H., f. Bæk; udi. h. købm and Jørgen 
Hansen, Ø rsted 1929-33, derefter kommis i fo r
skellige fo rre tn inger bl. a. i Gelballe B rugsfor
ening sam t frekven tere t Den danske Andels
skole i M iddelfart, etabl. sig s. selvstændig køb
m and m. fo rretn ing  — om fattende kolonial, isen
kram , m anufaktur, trikotage sam t hønse- og kyl- 
lingefoder — i Barløse pr. Sandager 1942, fly tte t 
forretn ingen t. egen nybygget ejendom  i B ar
løse pr. Sandager 1950; formd. f. Barløse Sogns 
Sygekasse.

Adr. Barløse pr. Sandager.

Firm a: K. B lom strøm  Hansen, Barløse pr. 
Sandager.

Hansen, K aj Eskild, købm and; f. 15/9 1908 i 
Kbhvn., søn af kusk u. K bhvn.s komm une Niels 
P e te r Hansen; g. 10/11 1929 m. Emmy Oda H.,
f. Jahnsen ; udd. i m øllerfaget i A/S Toldbod
m øllen i K bhvn. 1922-26 og sen. v irket i faget t. 
1947, etabl. sig s. selvstændig købm and m. fo r
retn ing B jelkes Alle 48, K bhvn. N. 1947, afhæ n
det samme og overtaget nuvæ rende forretn ing 
— der om fatter kolonial, vine, tobakker og frug t 
m. v. — F. F. U lriks Gade 13, Kbhvn. 0 . 1949.

Adr. Mågevej 46, Kbhvn. N.
F irm a: K. E. Hansen, F. F. U lriks Gade 13, 

Kbhvn. 0 .

Hansen, K aj Fogedgaard, købmand; f. 27/7 
1911 i Ringe, Svendborg amt, søn af snedker
m ester P eder Hansen; g. 12/5 1938 m. Bodil Ca
th rine  F. H., f. C hristensen; udd. i kolonial h. 
købm and H. M. Hansen, Ringe 1926-30, derefter 
kommis i forskellige fo rre tn inger bl. a. h. køb
m and Anton Nielsen, T ranebjerg  M ateria lhan
del, Samsø sam t h. købm and Møllmann, L ej
bølle, overtaget nuvæ rende forretn ing — der 
om fatter kolonial, isenkram  og m anufak tur — i 
Lejbølle og etabl. sig s. selvstæ ndig købm and 
1936, ombygget og m oderniseret forretn ingen t. 
m oderne tem po-butik  1953; kom m unalrevisor i 
Bøstrup s. 1937.

Adr. Lejbølle.
F irm a: K. Fogedgaard Hansen, Lejbølle.

Hansen, K aj Lund, købm and; f. 2/11 1915 i 
Bogense, søn af købm and C. Hansen; g. 1945 m. 
Else H., f. Skovgaard1 Pedersen; udd. i kolonial 
og g rovvarer dels h. købm and C. Hansen, Bo
gense og dels i firm aet Elias B. Muus, K erte
m inde 1930-34, bogholder i korn- og foderstof
firm aet N. P. Madsen, K appendrup 1935-38, der
e fter disponent i faderens forretn ing  i Bogense, 
overtaget samme og etabl. sig s. selvstændig 
købm and 1946.

Adr. Set. A nna Gade 1, Bogense.
F irm a: C. Hansen, Set. A nna Gade 1, Bogense.

Hansen, K aj Oluf, købmand; f. 14/9 1910 i B ro
by, Sorø amt, søn af gårdejer Hans C hristian 
H ansen; g. 8/6 1943 m. Rena H., f. Olsen; over
taget nuvæ rende forretn ing  — der om fatter ko
lonial, delikatesser, vinhandel, isenkram  og 
bræ ndsel — i H olm strup og etabl. sig s. selv
stæ ndig købm and 1943.

Adr. H olm strup pr. Jyderup.
F irm a: Kaj O. Hansen, H olm strup pr. Jyderup.

Hansen, K arl, købm and; f. 25/9 1906 i Måre, 
Svendborg amt, søn af sporvejsfunktionæ r L. P. 
Hansen; g. 22/10 1933 m. Vera H., f. B jørn; over
taget svigerfaderen købm and Emil B jørn’s fo r
retn ing i Horsens og etabl. sig s. selvstændig 
købm and 1936; formd. f. og kasserer i G arder-

541



K. O. Hansen
købm and

K. E. Hansen
købm and

K. Hansen
købm and

K. Hansen
købm and

foreningen f. H orsens og Omegn sam t medl. af 
best. f. De danske F orsvarsbrødre’s Horsens afd.

Adr. Slotsgade 34, Horsens.
Firm a: Emil B jørn, Slotsgade 34, Horsens.

Hansen, K arl, købmand; f. 27/12 1911 i Fangel, 
Odense amt, søn af købm and M arius Hansen;
g. 27/10 1937 m. Ellen H., f. Jørgensen; udi. i 
faderens forretn ing i V erninge 1926-30, derefter 
kommis og sen. disponent i samme, overtaget 
forretn ingen — der om fatter kolonial, isenkram , 

• m anufaktur, m arkfrø, hønsefoder og bræ ndsel —
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1949.

Adr. Verninge pr. K narreborg.
F irm a: Verninge Købm andsgård, V erninge pr. 

K narreborg.

Hansen, K arl Emil, købm and; f. 3/6 1922 i Ryn
keby, Odense amt, søn af gårde je r Lauritz H an
sen; g. 12/10 1946 m. Lilly Solveig H., f. H ansen; 
udi. h. købm and Svend A agaard, Nyborg 1937- 
41 og herunder bestået handelsskoleeksm. fra  Ny
borg Handelsskole 1940, kommis h. købm and 
Frantsen , Langeskov 1941-43, h. købmand Skytte, 
H jallese 1943-44 og i Rynkeby B rugsforening 
1944-47, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. fo r
retn ing  — om fattende kolonial, delikatesser og 
vinhandel — først Oluf Bagers Gade og sen. 
D am husvej, Odense 1947.

Adr. Damhusvej 24, Odense.
F irm a: K. E. Hansen, D am husvej 24, Odense.

Hansen, Keld, købmand; f. 1/10 1912 i N æst
ved, søn af købm and Emil Hansen; g. 19/10 1941 
m. G rethe H., f. Lygum; udi. i faderens fo rre t
ning i Næstved 1927-30 og h erunder bestået han
delsskoleeksm. fra  N æstved H andelsskole 1930, 
kommis og sen. disponent i samme 1930-46, over
taget forretn ingen — der om fatter finere kolo
nial, delikatesser og vinhandel — og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1946.

Adr. Ringstedgade 27, Næstved.
F irm a: Keld Hansen, R ingstedgade 27, N æ st

ved.

Hansen, Knud, købmand; f. 26/4 1907 i Århus, 
søn af købm and M. Hansen; g. 31/12 1939 m. Lilli
H., f. Steffensen; udi. h. købm and S. Madsen, 
H jorte M aterialhandelen, Å rhus 1921-25, over
taget forretn ing i Gødvad pr. Silkeborg og etabi. 
sig s. selvstændig købmand 1939, afstået samme 
1944 og overtaget nuvæ rende forretn ing i H or
sens 1945.

Adr. Å boulevarden 4, Horsens.
F irm a: K nud Hansen, Å boulevarden 4, H or

sens.

Hansen. Knud, købmand; f. 4/5 1907 i Slagelse, 
søn af rangerm ester Simon H ansen; g. 24/3 1932 
m. Johanne H., f. Jensen; udi. h. købm and Bo- 
navent, Slagelse 1922-26 og herunder bestået 
handelsskoleeksm . fra  Slagelse H andelsskole 
1925, komm is h. samme 1926-29 og h. købm and 
Johs. A ndreasen, Ruds Vedby 1929-32, overtaget 
købm and B onavent’s forretn ing  — om fattende 
kolonial, isenkram , bræ ndsel og benzin — i S la
gelse og etabi. sig s. selvstændig købm and 1932; 
medl. af best. f. og sek re tæ r i K øbm andsforenin
gen f. Slagelse og Omegns. 1944.

Adr. K alundborgvej 39, Slagelse.
F irm a: K nud Hansen, K alundborgvej 39, S la

gelse.

Hansen, Knud, købm and; f. 23/5 1912 i S kæ r
bæk, Tønder amt, søn af købm and Hans Fr. 
H ansen; udi. i faderens forretn ing  i Skæ rbæ k 
1927-30, ekspedient h. isenkræ m m er M. C. C hri
stiansen, Tønder 1930-32, frekven tere t Bergen- 
holz’ D ekoratørskole i Kbhvn. 1935 og H andels
højskolen »Købmandshvile« i Rungsted 1936, 
derefter kommis h. købm and Wøtz, Hundige pr. 
Greve S trand og sen. h. købm and P e te r A nder
sen, Vedbæk, disponent i faderens forretn ing  
i Skæ rbæ k 1937-46, overtaget samme — der til
lige d river som m erfilial i Lakolk på Rømø — og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1946.

Adr. Storegade 47, Skæ rbæ k.
F irm a: H. F. Hansen, Storegade 47, Skæ rbæ k.

Hansen, Knud, købm and; f. 1/5 1921 i N ordrup- 
vester, Sorø amt, søn af m ejeribestyrer Hans
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P eter Hansen; g. 16/10 1945 m. K etty  H., f. John
sen; udi. i Gimlinge Brugsforening 1936-39, kom
mis i Skørpinge B rugsforening 1939-41 og re jse
v ikar f. U ddelerforeningen 1941-42, kommis og 
sen. disponent h. købm and Carl Jensen, Slagelse 
1942-50, overtaget købm and V oetm ann’s fo rre t
ning — om fattende kolonial, isenkram , grovva
rer, bræ ndsel, bladhandel og legetøj og m. due- 
og fuglefoder s. speciale — i Slagelse og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1950.

Adr. B redegade 56, Slagelse.
F irm a: K nud Hansen, Bredegade 56, Slagelse.

Hansen, K nud Helbech, købmand; f. 21/10 1897 
i Randers, søn af købm and Carl H ansen; g. 10/6 
1923 m. A nna M arie H., f. Jensen; udi. h. køb
m and M arius Petersen, R anders 1912-16 og h er
under bestået handelsm edhjælpereksm . fra  Ran
ders Handelsskole 1916, lagerekspedient og kon
torassistent i firm aet B rdr. Justesen, Randers 
1916-17, frekven tere t Den jydske H andelshøj
skole i Å rhus 1917-18, førstekom m is h. købm and 
Carl Hansen, R anders 1920-27, derefter etabi. sig 
s. selvstændig købm and m. fo rretn ing  i Århus, 
afhæ ndet samme og overtaget nuvæ rende kolo
nialforretn ing  i Mørke 1932; medl. af best. f. 
D jurslands H andelsforening sam t kasserer i 
M ørke Sogns Sygekasse og i Mørke Vandværk.

Adr. Mørke.
F irm a: K nud1 Hansen, Mørke.

Hansen, Knud Henry, købmand; f. 22/3 1914 i 
Gadevang pr. Nøddebo, F rederiksborg  amt, søn 
af arbejdsm and A nders H ansen; g. 20/2 1938 m. 
Erna H., f. Johansen; udi. h. købm and1 Hg. Hef
ting, H am m ersholt pr. H illerød 1929-33 og h er
under bestået handelsskoleeksm . fra  H illerød 
Handelsskole, kommis h. samme 1933-34, h. køb
m and Svend Nielsen, Sm idstrup S trand  sam t h. 
købm and K nudsen, Borsholm pr. Saunte 1934-35 
og h. købmand Chr. Sørensen, Rungsted Kyst 
1935-37, etabi. sig s. selvstændig købmand m. for
retn ing Sdr. Banevej 16, H illerød 1937, afhæ ndet 
samme 1942 sam t overtaget forretn ingen Bakke- 
gade 30, H illerød 1940, efter at have afhæ ndet

sidstnæ vnte overtaget nuvæ rende forretn ings
ejendom  i H vidovre 1945; tidl. medl. af rep ræ 
sentantskabet f. Foreningen af faglæ rte Køb
m ænd i D anm ark sam t medl. af best. f. Hvidovre 
Handelsforening.

Adr. R isbjergvej 29, Kbhvn. Vby.
Firm a: Kn. Hansen, R isbjergvej 29, Kbhvn. 

Vby.

Hansen, K nud Johannes, kom m unelæ rer, han
delsskoleforstander; f. 27/4 1921 i Nakke, Rørvig 
sogn, H olbæk amt, søn af m ejeribesty rer Otto, 
H ansen; g. 22/11 1952 m. Else H., f. M årup Ras
mussen; bestået præ lim inæ reksm . 1938 og læ- 
rereksm . 1942, frekven tere t D anm arks L æ rerhø j
skole 1948-49 sam t iøvrig t H andelshøjskolen i 
K bhvn., læ re r v. K bhvn.s komm unes børnehjem  
»Spanager« 1942-43, derefter læ re r v. Tølløse 
Centralskole, fo rstander f. Tølløse Handelssko
le; formd. f. læ re rråd e t v. Tølløse Centralskole, 
kom m unalrevisor i Tølløse og kasserer f. Tøl
løse Boldklub.

Adr. Nygade 22, Tølløse.
Institu tion: Tølløse Handelsskole, Tølløse.

Hansen, K nud Otto, købm and; f. 7/11 1930 i 
Tomm erup, Odense amt, søn af skotøjshandler 
A lfred H ansen; g. 23/8 1953 m. Lise H., f. Hau- 
gaard; udi. h. købm and Charles C hristiansen, 
Tom m erup 1945-49, derefter af tjen t væ rnepligt, 
etabi. sig s. selvstændig købm and m. forretn ing 
i K ertem inde 1952.

Adr. Havnegade 11, K ertem inde.
F irm a: K nud Otto Hansen, Havnegade 11, K er

tem inde.

Hansen, K resten Breum, købm and; f. 16/11 1920 
i B orbjerg sogn, Ringkøbing amt, søn af sm ede
m ester M artin M arinus H ansen; g. 18/11 1945 m. 
Else B. H., f. Borum; udi. h. købm and L. E rich
sen, Ryde og sen. førstekom m is i Fabjerg  B rugs
forening, overtaget nuvæ rende forretn ing  i 
S tru e r og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1951.

Adr. B jerggade 42, S truer.
Firm a: K. Breum  Hansen, Bjerggade 42, S truer.
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K. O. Hansen K. B. Hansen
købm and købm and

K. L. Hansen L. Hansen
købm and købm and

H ansen, K ristian, viceskoleinspektør, handels
skoleforstander; f. 8/9 1906 i V alsgård, Ålborg 
amt, søn af sygehusportør Jen s  H ansen; g. 4/8 
1934 m. Lykke H., f. Bigiet; bestået læ rereksm . 
1924, derefter ansat i Hobro, læ re r v. Hobro 
H andelsskole s. 1934, fo rstander f. samme s. 
1954; ungdom snævnets tilsynsførende m. aften- 
og ungdom sskoleundervisningen i Hobro sam t 
læ re r  v. C.F.s gruppeførerskole i Hobro.

Adr. Skovvej 12, Hobro.
Institu tion: Hobro Handelsskole, Hobro.

H ansen, K ristian  Lyhne, købm and; f. 10/9 1906 
i T istrup, Ribe amt, søn1 af arbejdsm and Niels 
K ris tian  Hansen; g. 12/10 1931 m. Irene L. H., f. 
H ansen; udi. h. købm and N. Knudsen, N orden
skov 1921-25 og herunder bestået handelsm ed- 
h jæ lpereksm . fra  Esbjerg Oplands H andelsskole 
1924, derefter førstekom m is1 h. samme t. 1932, 
overtaget nuvæ rende forretn ing  — der om fatter 
kolonial og isenkram  — i Filskov og etabl. sig 
s. selvstændig købm and 1933; medl. af og kas
serer i Filskov sogneråd s. 1950.

Adr. Filskov.
F irm a: C. Lyhne Hansen, Filskov.

Hansen, L aurentius Erasm i, købm and; f. 21/8 
1905 i Borup, Sorø amt, søn af m anufak tu rhand
le r L aurentius E rasm i H ansen; g. 23/4 1933 m. 
H elene Elise H., f. Støvhase; udd. i m anufak tur 
dels h. faderen  og dels h. købm and Fr. Jensen, 
Crome & G oldschm idt A/S, Fakse 1919-23, kom 
mis h. sidstnæ vnte 1923-24 og h. købm and Aug. 
Olsen, Hørsholm 1924-25, studie- og arbejdsop
hold i Canada 1926-28, derefter m ejerie jer i He
dehusene, T åstrup og G lostrup t. 1940, b rødfor
hand ler i G lostrup 1940-46, etabl. sig s. selvstæ n
dig købm and m. forretn ing  — en udpræ get køb
m andsvirksom hed om fattende kolonial og b lan 
det handel og m. vine og tobakker s. speciale — 
i G lostrup 1946.

Adr. Sofielundsvej 9, G lostrup.
F irm a: L aurentius E. Hansen, Sofielundsvej 9, 

G lostrup.

H ansen, Laurids, købm and; f. 27/4 1895 i F a
ster, Ringkøbing amt, søn af gårdejer L aurids 
H ansen; g. 19/5 1946 m. Dagny H., f. M ikkelsen; 
udi. h. købm and M errild, K ibæk, overtaget nu 
væ rende forretn ing  i K ibæ k og etabl. sig s. selv
stændig købm and 1926.

Adr. Kibæk.
F irm a: L aurids Hansen, K olonial & Isenkram , 

K ibæk.

Hansen, Laurits, købm and; f. 20/3 1918 i Skal
bjerg, Odense amt, søn af gårdejer A nders H an
sen; udi. i V ejstrup B rugsforening 1936-40, der
e fter frekven tere t Den danske Andelsskole i 
M iddelfart og sen. kommis i forskellige brugs
foreninger bl. a. i M iddelfart B rugsforening, 
etabl. sig s. selvstæ ndig købm and m. forretn ing
— om fattende kolonial, isenkram , m anufaktur, 
frø, hønse- og kyllingefoder sam t bræ ndsel — i 
S kalbjerg  1950.

Adr. Skalbjerg St.
F irm a: L aurits Hansen, S kalbjerg  St.

Hansen, Laurits, købmand; f. 10/9 1920 i Vis
senbjerg, Odense amt, søn af bagerm ester Aksel 
Hansen; g. 13/10 1945 m. A nna H., f. Poulsen; 
udi. i Melby B rugsforening 1936-40, derefter fre 
kven tere t Den danske Andelsskole i M iddelfart 
og sen. kommis bl. a. i Gelsted Brugsforening, 
etabl. sig s. selvstæ ndig købm and m. fo rretn ing
— om fattende kolonial, isenkram , m anufaktur, 
trikotage og bræ ndsel — i Lunghøj pr. Gelsted 
1945; kasserer i Å rup og Omegns H andelsfor
ening.

Adr. Lunghøj pr. Gelsted.
F irm a: L aurits Hansen, Lunghøj pr. Gelsted.

Hansen, Lorens H enrik, købm and; f. 13/4 1924 i 
Nr. Ønlev, Å benrå amt, søn af landm and Hans 
Jørgen  H ansen; g. 22/3 1951 m. M athia H., f. 
W estergaard; bestået realeksm . 1942, udd. i b lan 
det landhandel h. købm and H. J. Thomsen, B ars
m ark  1943-47, kommis h. samme 1947-48, h. køb
m and O. Filskov, K ollund 1948-50 og h. købm and 
H. H. Jensen, H aderslev 1950-54, fo rpagtet køb-
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L. Hansen L. H. Hansen L. Hansen M. Hansen
købm and købm and købm and købm and

m and J. P etersen ’s fo rretn ing  i Fj elstrup  og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1954.

Adr. Fj elstrup.
F irm a: L. H. Hansen, S. W. P etersen ’s Eftf., 

F j elstrup.

Hansen, Lytje, købm and; f. 19/10 1911 i Å ben
rå, søn af gæ stgiver Friederich  H ansen; g. 16/8 
1936 m. M arie H., f. Schm idt; udi. h. købmand
I. A. Schmidt, Å benrå 1926-30, frekven tere t Den 
jydske H andelshøjskole i Å rhus 1931-32, grund
lagt nuvæ rende kolonial-, v in - og delikatesse
forretn ing  i Å benrå og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1932.

Adr. K linkbjerg  2, Åbenrå.
Firm a: L ytje Hansen, K linkbjerg  2, Å benrå.

Hansen, Magnus, købm and; f. 8/4 1903 i St. 
Brøndum, Ålborg amt, søn af gårdejer Hans Th. 
H ansen; g. 26/11 1933 m. M ary H., f. K jeldsen; 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1928 og s. så
dan drevet fo rre tn ing  dels i St. B røndum  1928- 
33 og dels i Dokkedal 1933-44, indehaver af nu
væ rende forretn ing  — der om fatter kolonial, 
isenkram  og bygningsm aterialer sam t korn og 
foderstoffer — i Mou s. 1944.

Adr. Mou.
F irm a: M agnus Hansen, Mou.

Hansen, M agnus Ole, købm and; f. 22/1 1900 i 
Horsens.

Adr. Adelgade 18, Horsens.
Firm a: M. Hansen, Adelgade 18, Horsens.

Hansen, M argrethe, købmand, sk ibsproviante
ringshandler; f. 19/6 1894 i Kbhvn., d a tte r af 
købm and Carl P e te r Jensen; g. 23/4 1924 m. kof- 
fa rd ikap ta jn  Viggo E rhard  H ansen; udi. i fade
rens fo rretn ing  i Kgs. Enghave 1909-12, derefter 
kommis i samme og sideløbende videreudd. i 
tysk  og engelsk, ansat i firm ae t Scheitel & Co., 
Kbhvn. 1914-19, selvstændig kioskejer i Kbhvn.
1919-22, etabi. sig s. selvstændig købm and m. 
fo rretn ing  Borgbjergsvej 60 — tidl. Enghave
vej 260, Kbhvn. SV. 1922.

Adr. B orgbjergsvej 60, Kbhvn. SV.

Firm a: M. Hansen, B orgbjergsvej 60, Kbhvn. 
SV.

Hansen, Marie, købm and; f. 7/12 1888 i H avn- 
drup, Svendborg amt, d a tte r af købm and Mads 
Hansen; udi. i faderens forretn ing  i H avndrup 
1904-08, derefter m edhjæ lper i samme, overtaget 
forretn ingen  — der h a r  v æ re t i slægtens eje 
genn. m ere end 70 å r og om fatter kolonial, isen
kram , m anufaktur, hønse- og kyllingefoder sam t 
b ræ ndsel — og etabi. sig s. selvstændig købm and 
efter foræ ldrenes død henholdsvis 1921 og 1922.

Adr. H avndrup pr. P ederstrup.
F irm a: M arie Hansen, H avndrup pr. P eder

strup.

Hansen, M arinus, købm and; f. 27/3 1907 i Vej- 
rup, Ribe amt, søn af g årdejer A ndreas K lausen 
Hansen; g. 3/11 1929 m. E sther H., f. Olesen; udi.
h. købm and K. J. Klit, G rim strup pr. Esbjerg, 
selvstændig købm and i Holsted 1929-32 og i 
Troldsknæ  pr. Ribe 1932-47, overtaget nuvæ ren
de kolonial- og tobaksforretning og etabi. sig s. 
selvstændig købm and i Ribe 1947.

Adr. G rønnegade 25, Ribe.
F irm a: M arinus Hansen, Sønderportsgade 21, 

Ribe.

Hansen, M arius, købm and; f. 14/6 1899 i H ørs
lev, Å rhus amt, søn af gårdejer C hristian P eter 
H ansen; g. 1931 m. M argrethe H., f. L arsen  (død 
1943), g. 1947 m. Ju lie H., f. Poulsen; grundlagt 
nuvæ rende forretn ing  v. Sabro K orsvej pr. M un- 
delsstrup og etabi. sig s. selvstændig købm and 
1930.

Adr. Sabro K orsvej pr. M undelstrup.
Firm a: Sabro K orsvej’s K øbm andshandel pr. 

M undelstrup.

Hansen, M artin, købmand; f. 24/2 1901 i B jæ rt, 
Vejle amt, søn af m urerm ester F rederik  Hansen; 
g. 30/5 1930 m. Ellen H., f. Jensen; udi. h. køb
m and From , K olding 1916-20, kommis h. køb
m and Modin, Gørlev 1920-31, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. forretn ing  — om fattende 
kolonial, delikatesser, v inhandel og bræ ndsel —
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M. Hansen
købm and

M. K. Hansen
købm and

N. Aa. L. Hansen
købm and

N. P. Hansen
købm and

i Høng 1931; næ stform d. i Løve H erreds H an
delsforening s. 1935.

Adr. Hovedgaden 1, Høng.
F irm a: M artin Hansen, Hovedgaden 1, Høng.

Hansen, Max K jæ r, professor, dr. rer. pol.; f. 
21/2 1896 i Oksbøl, Ribe amt, søn af ren tie r J. H. 
H ansen; g. 30/11 1922 m. Ebba K. H., f. Rix; stu 
dent (Esbjerg) 1913, cand. polit. 1919, studieop
hold i Østen 1920-21, økonomisk m edarbejder v. 
De Ferslew ’ske Blade 1921-24, studieophold v. 
Kölns U niversitet 1924-25, dr. rer. pol. (Köln) 
1925, docent i driftsøkonom i v. H andelshøjsko
len i Kbhvn. s. 1925, professor i erhvervsøkono
mi s. 1937, leder af In s titu tte t f. Salgsorganisa
tion og Reklam e v. H andelshøjskolen i Kbhvn.
s. 1933, udgiver af tidsskrifte t »Det danske M ar
ked« s. 1942, tilde lt Nordisk R eklam eforbund’s 
guldm edaille 1933; formd. f. best. f. Louis P e te r
sen’s Legat og f. A/S Im form a, Institu t f. M ar
kedsundersøgelse, sam t medl. af best. f. A/S J. 
Chr. P etersen ’s Papirhandel, f. A/S Läkarol og
f. H arlang og Toksvig Fondet; fo rfa tte r t. »Hvi
de M ænd i Østen« (1922), »Danm ark som Eks
portland« (1923), »Industriens Udvikling i D an
mark« (1925), »Alm. Bedriftsøkonomi« (1928), 
»Moderne Erhvervsproblem er« (1928), »A rbejds
løshedsproblem et i Danmark« (1929), »Større Salg 
— B edre Service« (1930), »Salg og Reklame« 
(1930), »Det industrielle Marked« (1936), »Detail
salget« (1937), »Organisation« (1945), »Afsætnings
økonomi« (1946), »Håndbog i Kontororganisation« 
(1947), »Reklamens O rganisation og Teknik« 
(1948), »Reklam eforbruget i Danmark« (1949), 
»Afsætningsøkonomi« I (1951), »Den danske T ræ 
lasthandel« (1951), »Afsætningsøkonomi« II (1952) 
og »Detailhandelens Vinduesreklam e« (1952) sam t
t. økonomiske a rtik le r i tid sskrifter og dagblade; 
dekorationer: R. og Fi.H.R.31.

Adr. T rianglen 4, Kbhvn. 0 .
Institu tion: H andelshøjskolen i Kbhvn., J u 

lius Thomsens Plads 10, Kbhvn. V.

Hansen, M etha K athrine, købm and; f. 15/11 
1920 i Jerne, Ribe amt, d a tte r af arbejdsm and 
Søren Nissen Vogensen; g. 10/3 1951 m. købmand

Thomas P e te r H ansen; m edhjæ lper i æ gtefæ l
lens fo rretn ing  i E sbjerg 1948-54, efter købm and 
Th. Hansens død 1954 overtaget og v idereført 
forretn ingen  s. selvstæ ndig købmand.

Adr. Storegade 147, Esbjerg.
F irm a: Th. Hansen, Kolonial, S toregade 147, 

Esbjerg.

Hansen, M ette B randt, købmand; f. 22/12 1912 i 
Lading, Å rhus amt, d a tte r af gårdejer B randt 
Jensen; udi. h. købm and Simonsen, Torrild, 
grundlagt nuvæ rende forretn ing i Å rhus og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1939.

Adr. V esterbrogade 28, Århus.
F irm a: M. B randt Hansen, V esterbrogade 28, 

Århus.

H ansen, Mogens, købmand; f. 29/7 1925 i Oden
se, søn af kom m unaldirektør Søren Hansen; g. 
18/11 1951 m. G rethe H., f. K øster; bestået m el- 
lem skoleeksm. 1940, udd. i kolonial h. købm and 
L. A ndersen, Odense 1943-46, aftjen t væ rneplig t 
v. L ivgarden 1947-48, kommis i firm aet Brdr. 
Justesen, Odense 1948-49 og h. købm and Ove 
Gedde, Odense 1949-50, grundlagt nuvæ rende 
fo rre tn ing  — der om fatter kolonial, delikatesser, 
v inhandel og frug t — i Odense 1951.

Adr. Lisesmindevej 14, Odense.
F irm a: Mogens Hansen, Lisesmindevej 14, 

Odense.

Hansen, Niels Aage Lang, købmand; f. 12/1 
1906 i K alundborg, søn af tjen e r V aldem ar H an
sen; g. 27/9 1936 m. Helene L. H., f. Jensen; udi. 
h. købm and P e te r Skafte, K alundborg 1920-24 og 
herunder bestået handelsskoleeksm . fra  K alund
borg Handelsskole 1923, kommis i firm aet Poul 
Nielsen & Co., K alundborg 1924-26 og h. køb
m and P e te r Skafte, K alundborg 1927-36, etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and m. forretn ing — om
fattende kolonial, delikatesser, vinhandel og 
sydfrugt — i K alundborg 1936; medl. af best. f. 
K alundborg K øbm andsforening 1940-46.

Adr. V alentin Jensens Vej 13, Kalundborg.
F irm a: Lang Hansen, V alentin Jensens Vej 13, 

K alundborg.
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N. T. Hansen O. Hansen
købm and købm and

O. H ansen O. Hansen
købm and købm and

Hansen, Niels Børge, kontorchef i H andels
m inisteriet, cand. jur., R.; f. 29/11 1910 i Kbhvn.

Adr. Jæ gersborg  Alle 17, C harlottenlund.
Institu tion: H andelsm inisteriet, Slotsholmsgade 

10, Kbhvn. K.

Hansen, Niels Jørgen, købmand; f. 9/12 1929 i 
Søby v. Hammel, Århus amt.

Adr. Skelund St.
Firm a: N. J. Hansen, Købmand, Skelund St.

Hansen, Niels Peter, købmand, skibsproviante
ringshandler; f. 3/7 1906 i Bro, Als, Sønderborg 
amt, søn af handelsgartner Chr. H ansen; g. 5/11 
1939 m. D orthea H., f. N ielsen; udd. i kolonial h. 
købm and K nud G jerum , Fåborg 1920-24, kom
mis h. købm and Johan Juh ler, Sønderborg 1924- 
25 og i A ugustenborg B rugsforening 1930-39 sam t 
ansat på K iksfabriken »Alsia« i Sønderborg 1925- 
27 og 1928-30, fo rpag ter af skibsm æ gler Ryh- 
m ann’s forretn ing  i Augustenborg 1939-41, over
taget samme — der om fatter kolonial og skibs
proviantering  — sam t den tilhørende ejendom 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1941.

Adr. Augustenborg.
Firm a: N. P. Hansen, Augustenborg.

Hansen, Niels Thorvald, købm and; f. 10/10 1911 
i Esbjerg, søn af lagerforvalter Hans Søren H an
sen; g. 18/9 1938 m. A nna A ndrea H., f. Jensen; 
bestået mellem skoleeksm., udi. h. købm and C. 
Schønnemann, Esbjerg og herunder bestået han- 
delsm edhjælpereksm . fra  Esbjerg Handelsskole, 
derefter — genn. 2 å r  — førstekom m is h. skibs
provianteringshandler J. Steffensen, Esbjerg og 
sen. — genn. 10 å r — førstekom m is h. skibspro
vian teringshandler Anthon C hristensen & Co., 
Esbjerg, overtaget nuvæ rende forretn ing  — der 
om fatter kolonial og foderstoffer — i S taby pr. 
U lfborg og etabi. sig s. selvstændig købm and 1946.

Adr. S taby pr. Ulfborg.
Firm a: N. Th. Hansen, Staby pr. Ulfborg.

Hansen, Norman, købm and; f. 28/11 1923 i Ny
sted, søn af m alerm ester M artin Hansen; g. 8/7

1950 m. Else H., f. Olsen; bestået realeksm . fra 
Nysted Realskole 1938, udi. h. købm and Jørgen
sen, Nysted 1938-42 og h eru nd er bestået handels- 
skoleeksm. fra  N ysted H andelsskole 1940, kom
mis h. samme 1942-44, h. købm and Chr. P eder
sen’s Eftf., Lynæs 1944-49 og h. købm and Linde
skov, H illerød 1949-50, overtaget købm and Poul 
Jensen’s fo rretn ing  — en udpræ get kolonialfor
retn ing m. v ik tualieafdeling — i H illerød og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1951; medl. af 
best. f. H illerød og Omegns Købm andsforening 
s. 1953.

Adr. H olmegårdsvej 17, H illerød.
Firm a: N orm an Hansen, H olmegårdsvej 17, 

Hillerød.

Hansen, Offe, købm and; f. 9/10 1908 i Falslev, 
R anders amt, søn af g årdejer Jens P e te r H an
sen; g. 1936 m. Ellen H., f. V rangstrup; udi. h. 
købm and V. Skaarup, Hobro 1923-27, derefter 
kommis i forskellige forretn inger, g rundlagt nu 
væ rende kolonialforretning i egen ejendom  i 
Hadsund og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1933.

Adr. Hadsund.
Firm a: Offe Hansen, Hadsund.

Hansen, Olaf, købm and; f. 23/7 1906 i Hørby 
sogn, Holbæk amt, søn af landm and K arl Val
dem ar H ansen; g. 7/6 1931 m. Christine M arie 
H., f. Skouboe; udi. dels i Udby Brugsforening
1920-22 og dels i Nr. Jernløse B rugsforening 
1922-24, besty rer af købm and Jacob Jensen’s fo r
retn ing Prinsessegade 14, Kbhvn. K. 1924-25 og 
af sammes forretn ing  Haderslevgade 43, Kbhvn. 
V. 1925-26. kommis h. hørkræ m m er Steensbøl, 
Istedgade 50, Kbhvn. V. 1926-27 sam t 1929-38, 
d revet frug t- og grøntforretn ing Blågårdsgade 
51, Kbhvn. N. 1927-29, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. fo rretn ing  — om fattende kolonial, 
delikatesser, vine og tobakker sam t fru g t og 
grønt m. v. — Guldbergsgade 25, Kbhvn. N. 1938.

Adr. G uldbergsgade 25, Kbhvn. N.
Firm a: Olaf Hansen, Guldbergsgade 25, Kbhvn. 

N.
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O. Hansen O. A. Hansen
repræ sentant købm and

O. Hansen O. Hansen
købm and købm and

H ansen, Ole, købm and; f. 14/8 1926 i Slagelse, 
søn af købm and M arius H ansen; g. 15/3 1952 m. 
H erdis H., f. Olsen; bestået realeksm . fra  S la
gelse Realskole 1942, udd. i kolonialbranchen i 
A/S B. Bennetzen, Slagelse 1943-46 og herunder 
bestået handelsskoleeksm . fra  Slagelse Handels^- 
skole 1945, derefter komm is i faderens fo rre t
ning i Slagelse, disponent i samme — der om fat
te r  kolonial og delikatesser sam t vinhandel og 
bræ ndsel — s. 1952.

Adr. Løvegade 44, Slagelse.
F irm a: M arius Hansen, Løvegade 44, Slagelse.

Hansen, Oluf, købm and; f. 5/5 1905 i K irkerup, 
Roskilde amt, søn af parcellist Ole P e te r H an
sen; udi. i G rundsølille B rugsforening 1921-24, 
kommis i B jæ verskov Brugsforening 1924-28, 
drevet vognm andsforretning 1928-46, etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and m. fo rretn ing  — om fatten
de kolonial og b landet handel — i Solrød S trand  
1946.

Adr. Solrød S trand.
F irm a: Oluf Hansen, Solrød Strand.

Hansen, Orla, rep ræ sentan t; f. 31/7 1921 i 
Kbhvn., søn af politiassistent Hans P e te r H an
sen; g. 10/3 1946 m. Inge H., f. Hansen; efter at 
have bestået realeksm . fra Set. Jørgens G ym na
sium i Kbhvn. ansat i A/S De Danske S pritfa
b rikker 1938, rejsende t. selskabets kunder øst f. 
S torebæ lt — m. undtagelse af Kbhvn. og n æ r
meste omegn — s. 1945.

Adr. K jæ rstrupvej 6, Kbhvn. Vby.
F irm a: A/S De Danske Spritfabrikker, H avne

gade 29, Kbhvn. K.

Hansen, O rla Aksel, købm and; f. 7/8 1910 i 
Lundby, P ræ stø  amt, søn af postbud Johan  H an
sen; g. 28/6 1945 m. G rethe H., f. Møller; udi. h. 
købm and1 E rik  Gissleman, Lundby 1925-29 og 
herunder bestået handelsskoleeksm . fra  N æstved 
H andelsskole 1929, kommis h. købm and J. P. L a r
sen, H am m er 1930-33, h. købm and Oluf A nder
sen, Langebæk 1933-37 og h. købm and A rthu r F. 
Hansen, Viemose 1937-41, overtaget købm and E. 
A ndersen’s forretn ing — om fattende kolonial, de

likatesser, vinhandel, isenkram , bræ ndsel og 
benzin — i GI. K alvehave og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1941; medl. af best. f. K alve
have Sogns Turistforening og formd. f. I/S K al
vehave Idræ tsplads.

Adr. K alvehave.
F irm a: Orla Hansen, K alvehave.

Hansen, Oscar, købm and; f. 15/11 1895 i Assens, 
søn af skræ dderm ester Anton H ansen; g. 30/5 
1920 m. Ingrid H., f. Søderlund; udi. h. købm and
J. Bentzen, Odense 1911-15, kommis h. samme
1915- 18 og herunder indkaldt t. sikringsstyrken
1916- 18, overtaget forretn ingen — der om fatter 
kolonial, delikatesser og vinhandel — og etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and i Odense 1918; medl. 
af best. f. K øbm andsforeningen f. Odense og 
Omegn s. 1921, næ stform d. i samme s. 1943, h an 
delskyndigt medl. af Østre L andsret s. 1945.

Adr. N ørrebro 7 C., Odense.
F irm a: Oscar Hansen, N ørrebro 7 C., Odense.

Hansen, Oscar, købmand; f. 16/8 1907 i Slagel
se, søn af cigarm ager Oluf H ansen; g. 8/9 1932 m. 
Ellen H., f. Pedersen; udi. h. købm and M arius 
Hansen, Slagelse 1921-25, kommis og sen. dispo
nent h. købm and A lfred Olsen, Frdbg. pr. Sorø 
1925-44, overtaget købm and Egon P etersen ’s fo r
retn ing — om fattende kolonial, delikatesser og 
vinhandel sam t bræ ndsel — i Slagelse og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1944.

Adr. Hellig A nders’ Vej 15, Slagelse.
F irm a: Oscar Hansen, Hellig A nders’ Vej 15, 

Slagelse.

H ansen, Oscar, købm and; f. 4/5 1915 i Bred, 
Odense amt, søn af købm and Jul. H ansen; g. 
14/1 1940 m. Johanne H., f. Pedersen; udi. h. 
købm and P. Rasmussen, Skelbjerg 1931-35, etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and m. forretn ing  — om
fattende kolonial, isenkram  og frø — i Bred 1936; 
medl. af best. f. Å rup og Omegns K øbm andsfor
ening.

Adr. Bredgade 25, B red St.
F irm a: Oscar Hansen, Bredgade 25, Bred St.
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O. Hansen O. Hansen P. Hansen P. Hansen
købm and depotindehaver depotindehaver købm and

Hansen, Osvald, købm and; f. 29/4 1903 i Es
bjerg, søn af m askinm ester Ole H ansen; g. 1934 
m. Ellen M argrethe H., f. Jensen; udd. i kolo
nial 1919-23, g rundlagt nuvæ rende kolonial- og 
delikatesseforretn ing i F redericia og etabl. sig 
s. selvstæ ndig købm and 1932; medl. af best. f. 
H andelsforeningen af 1892, F redericia 1936-54.

Adr. N ørrebrogade 50, Fredericia.
Firm a: Osvald Hansen, N ørrebrogade 50, F re 

dericia.

Hansen, Otto, depotindehaver; f. 27/5 1925 i 
Roskilde, søn af uddeler O. M. H ansen; g. 7/4 
1951 m. Else M arie H., f. Gliim; udi. i Hede
gårdenes B rugsforening, Roskilde, overtaget 
C arlsberg B ryggerierne’s depot i Nysted og 
etabl. sig s. selvstændig depotindehaver 1951.

Adr. Skansevej 1, Nysted.
F irm a: Carlsberg-D epotet, Nysted.

Hansen, Otto Willemoes, købm and; f. 12/1 1907 
i Kbhvn., søn af overpolitibetjent Ju lius F erd i
nand Hansen; g. 17/7 1932 m. Emma Jensine H.,
f. K nutzon; udi. i H ovedstadens Brugsforening
1921-25 og herunder bestået handelsskoleeksm . 
fra  K øbm andsskolen i K bhvn. 1924, kommis i 
forskellige afdelinger af Hovedstadens B rugsfor
ening 1925-28, selvstændig købm and m. fo rre t
ning M ariegade 1, Kbhvn. 0 . 1928-31 og m. fo r
retning Frederikssundsvej 53, Kbhvn. NV. 1931- 
35 sam t m. forretn ing  Jagtvej 12, Kbhvn. N. 1935- 
52, overtaget nuvæ rende forretn ing  — der om
fa tte r kolonial og isenkram  sam t frug t og grønt 
— og etabl. sig s. selvstæ ndig købmand i Tårnby 
1952; tidl. medl. af best. f. og kasserer i F orenin
gen af faglæ rte K øbm ænd i D anm ark sam t medl. 
af best. f. A/S K øbm ands C entralen f. Kbhvn.

Adr. Løjtegårdsvej 77, Tårnby pr. K astrup.
Firm a: »Købmandshuset« v. Otto Hansen, Løj

tegårdsvej 77, Tårnby pr. K astrup.

Hansen, Ove, købmand; f. 4/3 1928 i Ørsted, 
Odense amt.

Adr. Thurøgade 9, Odense.
Firm a: Ove Hansen, Thurøgade 9, Odense.

Hansen, Peder Oluf, købmand; f. 11/3 1896 i 
Andåks, H olbæk amt, søn af gårdejer Ole H an
sen; g. 28/5 1933 m. Inger H., f. Engelbrecht; 
udd. i kolonial h. købm and R. M. Johansen, Ny
købing S. 1911-15, kommis h. samme 1915, h. køb
m and Johs. Nielsen, K oloniallageret »Gamma«, 
H. C. Ø rsteds Vej, Kbhvn. V. 1915-18, h. købmand 
Steger, Holte 1918-19 og h. købm and Oscar Hvidt, 
C harlottenlund 1919-26, overtaget nuvæ rende for
retn ing — der e r g rundlagt 1919 og om fatter fi
nere kolonial sam t vine m. m. — B ernstorffsvej 
158, H ellerup og etabl. sig s. selvstændig købm and 
1926.

Adr. H øeghsm indeparken 5, Hellerup.
Firm a: P. Oluf Hansen, B ernstorffsvej 158, 

H ellerup.

Hansen, Peter, depotindehaver, vognm and; f. 
31/3 1905 i Hønkys, Å benrå amt.

Adr. Ø stergade 5, Rødekro.
Firm a: Tuborg’s Depot, Rødekro.

Hansen, Peter, købmand; f. 1/4 1908 i Eltang, 
Vejle amt, søn af overpostbud Johan A. H an
sen; g. 15/5 1932 m. Marie H., f. Rasmussen; udd. 
i kolonial h. købm and J. N. Fensholt, Kolding 
1924-28, kommis i m oderens forretn ing i Kol
ding 1928-32, grundlagt nuvæ rende kolonial- og 
delikatesseforretning i ejendom skom plekset »Pa
læet« i K olding og etabl. sig s. selvstændig køb
m and 1932.

Adr. Fynsvej 93, Kolding.
Firm a: P e te r Hansen, Fynsvej 93, Kolding.

Hansen, Peter, købmand; f. 30/5 1908 i B ier
sted, H jørring  amt, søn af gårdejer C hristian 
H ansen; g. 5/4 1940 m. A nna Sigrid H., f. Møller; 
etabl. sig s. selvstændig købm and 1940 og s. så
dan drevet fo rretn ing N ørregade 56, B rønderslev 
1940-43, G rønnegården, Brønderslev 1943-47 og 
Færøgade 36, Å lborg 1947-48, indehaver af nu 
væ rende forretn ing  i Ålborg s. 1948.

Adr. V esterbro 19, Ålborg.
Firm a: V esterbro Kolonialhandel, Ålborg.
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P. Hansen 
forretningsbestyrer

P. J. Hansen
købm and

P. Hansen
købm and

P. Hansen
købm and

Hansen, Peter, forretn ingsbestyrer; f. 28/3 1909 
i Sundsm ark, Sønderborg amt, søn af m øllekusk 
P eter Hansen; g. 6/7 1935 m. K aren H., f. P e te r
sen; udd. i kolonialbranchen h. købm and Lorenz 
Hansen, Hundslev, Als 1924-28, kommis h. køb
mand Frode Petersen, B renderup, Fyn 1928-30 og 
h. købm and S. Hesselberg, U lstrup 1931-33, la 
gerchef i Danske Købmænds H andels-A ktiesel- 
skab’s Odense afd. 1933-53, d erefter fo rretn ings
fører i sammes Å benrå afd.; medl. af best. f. 
Foreningen af A rbejdsledere i D anm ark 1942-53.

Adr. Fuglsang 11, Åbenrå.
Firm a: Danske Købmænds H andels-A ktiesel

skab, K linkbjerg  4, Åbenrå.

Hansen, Peter, købmand; f. 4/9 1911 i Fårhus, 
Å benrå amt, søn af købm and Thomas H ansen;
g. 29/6 1934 m. Sophie H., f. Rubusch; udi. dels
h. købm and K arl Hansen, N ordborg og dels h. 
købm and A. Skov, H aderslev, disponent i fade
rens kolonial-, m anufak tur- og isenkram forret- 
ning i Padborg 1930, m edindehaver af samme s. 
1938.

Adr. Padborg.
F irm a: Thomas Hansen & Søn, Padborg.

Hansen, P eter Jacobsen, købm and; f. 29/11 
1908 i Ø ster Højst, Tønder amt, søn af bygm ester 
N. R. H ansen; g. 18/10 1947 m. M artha H., f. 
Jurgensen; udi. h. købm and Jens N. M ahler, 
Ø ster H øjst 1923-27, kommis h. samme 1927-29, 
h. købm and Lausten, Broballe 1929 og h. køb
m ændene Bernh. Hansen og P e te r M ahler, Ø ster 
H øjst 1929-30, selvstændig købmand' i D aler- 
Østerby 1931-37, overtaget købm and C. N issen’s 
forretning — om fattende blandet landhandel — 
og etabi. sig s. selvstændig købm and i Sølsted 
1937.

Adr. Sølsted pr. Visby.
F irm a: Sølsted V arehus v. P. J. Hansen, Søl

sted pr. Visby.

Hansen, P eter Michael, købm and; f. 27/10 1931 
i Thorning, Viborg amt, søn af gårdejer Bene
dikt Jacobsen; g. 6/11 1952 m. Nancy H., f. Mo

gensen; udi. h. købm and Evald Duch, Thorning 
1946-50, overtaget købm and Chr. G rønbech’s ko
lonial- og delikatesseforretning i Viborg og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1952.

Adr. St. Set. Hans Gade 10, Viborg.
Firm a: P eter M. Hansen, St. Set. Hans Gade 

10, Viborg.

Hansen, P eter Thorvald, købm and; f. 6/6 1906 
i T jæ reby, Sorø amt.

Adr. Assensgade 14, Kbhvn. 0 .
F irm a: Thorvald Hansen, S trandboulevarden 

133, K bhvn. 0 .

Hansen, P eter Viggo Gotfred, købmand; f. 
12/6 1905 i Tybjerg, P ræ stø  amt, søn af land
m and P e te r H ansen; g. 21/9 1940 m. Emma Ma
rie H., f. Holm; udd. v. landvæ sen bl. a. på 
R avnstrup t. 1921 og sen. v irket v. forskelligt 
arbejde i provinsen t. 1927, derefter ansat på 
F abrikken »Micrometer« i Kbhvn., form and på 
samme 1930-44, etabi. sig s. selvstændig køb
mand m. fo rretn ing  Folkvarsvej, Kbhvn. F. 1944, 
afhæ ndet samme og overtaget nuvæ rende fo r
retn ing — der om fatter kolonial og b landet han 
del, vine, tobakker og frug t m. v. — Lands
kronagade 69, Kbhvn. 0 .

Adr. Lange M üllers Gade 17, Kbhvn. 0 .
F irm a: »Koloniallageret« v. Viggo Hansen, 

Landskronagade 69, Kbhvn. 0 .

Hansen, P eter W illiam, købm and; f. 11/9 1913 
i H åstrup, Vejle amt, søn af g årdejer Hans C hri
stian Hansen; g. 9/4 1939 m. M arie H., f. Søren
sen; udi. i Å gård B rugsforening 1931-34, fre 
kventeret Den danske Andelsskole i M iddelfart 
1935, derefter kommis i G uderup B rugsforening 
og sen. i Jernvedlund  Brugsforening sam t i B rø
rup B rugsforening, overtaget købm and E rnst 
Sandfeldt’s fo rretn ing i Snoghøj og etabi. sig s. 
selvstændig købmand 1939.

Adr. Snoghøj pr. F redericia.
F irm a: Snoghøj H andelshus v. P e te r W. H an

sen, Snoghøj pr. F redericia.
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S. H ansen S. Hansen
købm and depotindehaver

P. V. Hansen P. V. Hansen
købm and købm and

Hansen, Poul, købm and; f. 14/8 1905 i Kbhvn., 
søn af vognstyrer Hans H ansen; g. 10/5 1931 m. 
K aren Louise H., f. Nielsen; udi. h. købm and P. 
Rasmussen, Skalbjerg 1920-24, kommis h. sam 
me 1924-26, dere fte r komm is i forskellige andre 
fo rre tn inger og sen. fo rretn ingsfører og dispo
nent bl. a. i Skalbjerg  H andelshus, etabi. sig s. 
selvstændig købm and m. fo rre tn ing  — om fatten
de kolonial, isenkram , trikotage, frø og b ræ nd
sel — i V issenbjerg pr. Bred 1945; medl. af best,
f. Å rup og Omegns K øbmandsforening.

Adr. Østergade 35, V issenbjerg pr. Bred.
Firm a: K øbm andsforretningen »Fuglesang« v. 

Poul Hansen, V issenbjerg pr. Bred.

Hansen, Poul, købm and; f. 15/10 1918 i Rek
kende, Præ stø  amt, søn af gårdejer P eter H an
sen; g. 6/9 1947 m. M artha H., f. Sm edegaard; 
udi. i Ørslev Brugsforening 1934-38, kommis i 
Dame Brugsforening på Møn 1938-39, i Tåsinge 
B rugsforening 1939-40, i Svæ rdborg B rugsfor
ening 1940-42 og i Landsled Brugsforening 1942- 
45, frekven tere t Den danske Andelsskole i Mid
delfart 1939, i kompagni m. købm and Larsen 
etabi. sig s. selvstændig købm and m. forretn ing 
i Ringsted 1945, ophævet kom pagniskabet og 
overtaget købm and Bülow’s forretn ing — om fat
tende kolonial og b landet handel — i R ingsted 
1947; medl. af best. f. K øbm andsforeningen f. 
R ingsted og Omegn 1950-54.

Adr. Set. Knuds Gade 46, Ringsted.
Firm a: Poul Hansen, Set. K nuds Gade, 46, 

Ringsted.

Hansen, Poul, forretn ingsbestyrer; f. 14/7 1920 
i Terslev, Sorø amt, søn af sadelm ager Jens 
Hansen; g. 27/1 1946 m. Edith H., f. P e jte r; udi. 
h. købm and A. C. Nielsen, Ørslev St. 1935-39 og 
herunder bestået handelsskoleeksm . 1938, kom
mis h. købm and C. E. Nielsen, H am m er 1939-40, 
h. købm and Dalhoff Jensen, K irke Eskilstrup 
1940-43 og h. købm and R ichard  Pedersen, T år
bæ k 1944-45, besty rer af købm and M ortensen’s 
fo rretn ing — der om fatter kolonial, delikatesser, 
vinhandel og køkkenudstyr — i T årbæ k s. 1945.

Adr. T årbæ k S trandvej, Tårbæk.

F irm a: T årbæ k K øbm andshandel, Tårbæ k 
S trandvej, Tårbæ k.

Hansen, Poul, købm and; f. 1/11 1922 i Svend
borg, søn af købm and M arius Hansen; g. 24/2 
1946 m. Ragna H., f. Jensen; udd. i isenkram  en 
gros i firm ae t V. F. Petersen , Svendborg 1939- 
42 og sideløbende frekven tere t Svendborg H an
delsskole, ekspedient i samme 1942-45 og sen. 
bl. a. h. isenkræ m m er Axel B randt, Odense 
sam t — genn. 8 å r  — i A/S Hans K nudsen’s 
Je rn -  & Stålforretn ing, Svendborg, overtaget 
faderens kolonialforretning i Svendborg og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1954.

Adr. Nyborgvej 111, Svendborg.
Firm a: Poul Hansen, Nyborgvej 111, Svend

borg.

Hansen, Poul Erik, købm and; f. 6/12 1919 i 
M enstrup, P ræ stø  amt, søn af uddeler E inar 
Hansen; g. 11/3 1945 m. Jenny  E lisabeth H., f. 
H ansen; udi. i M enstrup Brugsforening 1935-39, 
kommis i samme 1939-41 og h. købm and Alf H. 
Glæsel, B agsvæ rd 1942-43 sam t frekven tere t 
K øbm andsskolen i Nykøbing F. 1941-42, etabi. 
sig s. selvstændig købm and m. forretn ing  i S la
gelse 1944, afhæ ndet samme og overtaget køb
m and E inar A ndersen’s forretn ing  — om fattende 
kolonial, delikatesser, vinhandel, isenkram , køk
kenudstyr, støbegods og bræ ndsel — i M ern 
1948; medl. af best. f. M ern H åndvæ rker- og 
B orgerforening og f. M ern Forsam lingshus.

Adr. Mern.
F irm a: Poul E. Hansen, Mern.

Hansen, Poul Snabe, købm and; f. 2/10 1898 i 
Houe, Ringkøbing amt, søn af gårdejer P eder 
M arinus Hansen; udi. h. købm and L. B. Bech- 
gaard, Lemvig 1912-16, kommis h. samme 1916- 
18 og herunder bestået handelsm edhjælpereksm . 
fra  Lemvig H andelsskole 1917, kommis h. køb
m and Ephraim  Jensen, Lemvig 1920-34, over
taget sammes forretn ing — om fattende kolonial, 
korn og foderstoffer sam t m arkfrø og gødning 
— og etabi. sig s. selvstæ ndig købmand 1934,
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fly tte t forretningen1 t. nuvæ rende lokaler i Lem 
vig 1935.

Adr. Ø sterbrogade 27, Lemvig.
F irm a: Poul Snabe Hansen, Østergade 7, Lem 

vig.

Hansen, Poul V erner, købm and; f. 10/8 1916 i 
U bberud, Odense amt, søn af vejm and Hans 
V erner H ansen; g. 12/8 1945 m. M artha H., f. 
Tofte; udi. h. købm and E rnst B randrup, Ø rbæk 
1931-35 og herunder bestået handelsskoleeksm . 
fra  Ringe H andelsskole 1933, kommis h. samme 
1935-40, beskæ ftiget bl. a. v. tørveproduktion 
1940-41 og rep ræ sen tan t f. R atin-Selskabet 1941- 
42, kommis h. købm and Hoffm ann, F jellebro 
1942-43 og besty rer h. købm and Jørgensen, F je l
lebro 1943 sam t h. købm and Hj. Frise, Lyngby 
1944-45, selvstændig købm and i T runderup 1945- 
46 og kommis i firm ae t Chr. Petersen, Ringsted 
1946-47, etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo r
retn ing  Georgsgade, Odense 1947, indehaver af 
nuvæ rende forretn ing  — der om fatter kolonial, 
delikatesser og vinhandel — i Odense s. 1954.

Adr. Jens Juels Vej 1, Odense.
F irm a: Poul V. Hansen, Jens Juels Vej 1, 

Odense.

Hansen, Poul Vilhelm, købm and; f. 29/9 1920 
i Brovst, Thisted amt, søn af skom agerm ester 
M artin  P eder H ansen; g. 9/4 1950 m. M argrethe 
E lisabeth H., f. Nielsen; udi. i B rovst B rugs
forening 1934-38 og herunder bestået handels- 
m edhjæ lpereksm . fra  B rovst Handelsskole 1937, 
d erefter bl. a. førstekom m is i V ester H ornum  
B rugsforening pr. Års, overtaget nuvæ rende ko
lonialforretn ing i Ålborg og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1948.

Adr. Ryesgade 6, Ålborg.
F irm a: Poul Hansen, K olonialforretning, R yes

gade 6, Ålborg.

Hansen, R ichard, m ineralvandsfabrikant; f. 
16/9 1910 i H araldsted, Sorø amt, søn af m ine
ralvandsfab rikan t C hristian Hansen; g. 14/11 1937 
m. Emmy H., f. Andersson; udd. i faderens v irk 
som hed — R ingsted M ineralvandsfabrik — i 
Ringsted, besty rer af samme 1934-48, overtaget 
virksom heden — der om fatter frem stilling af 
»Frisco«-m ineralvand sam t af citronvand og ap- 
polinaris — og etabi. sig s. selvstæ ndig m ineral
vandsfabrikan t 1948.

Adr. Set. Knuds Gade 16, Ringsted.
F irm a: Ringsted M ineralvandsfabrik, R ing

sted.

Hansen, R ichard Julius, depotindehaver; f. 
20/12 1909 i Gedser, M aribo amt, søn af depot
indehaver Jens P e te r H ansen; g. 12/10 1934 m. 
Else H., f. H ansen; udd. t. søs i sejlskibe, væ rne
pligtig i m arinen bl. a. om bord i kongeskibet 
»Dannebrog« 1930, ekstram atros v. D.S.B. på ru 
ten: G edser-W arnem ünde 1931-45, overtaget Tu
borg’s Depot f. G edser efter faderen  og etabi. 
sig s. selvstændig depotindehaver 1947; bådm and

v. redningsvæ senets station i Gedser s. 1938, 
bådform and v. samme 1940-50, derefter opsyns
m and v. redningsstationen.

Adr. Langgade 91, Gedser.
F irm a: Tuborg’s Depot, Gedser.

Hansen, Sigurd, købm and; f. 31/10 1885 i H orn
borg, Skanderborg amt, søn af landm and R. 
H ansen; g. 12/4 1913 m. O tta H., f. B ruun; udi. 
i Espe Brugsforening 1905-09, uddeler i Gestelev 
B rugsforening 1909-13 og i F errits lev  B rugsfor
ening 1913-19, selvstæ ndig købm and i E llested 
1919-31, derefter etabi. sig s. selvstændig køb
m and m. forretn ing — om fattende kolonial, isen
kram , frø og bræ ndsel — i K narreborg.

Adr. K narreborg.
F irm a: Sigurd H ansen, K narreborg .

Hansen, Sigurd, købm and; f. 28/4 1892 i H um b
le, Svendborg amt, søn af kusk Rasmus H ansen;
g. 26/4 1919 m. H anne H., f. H ansen; overtaget 
nuvæ rende forretn ing — der om fatter kolonial, 
isenkram ' og m anufak tu r — i H esselbjerg pr. 
Humble og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1922; genn. ca. 15 å r medl. af best. f. Lange- 
lands H andelsforening.

Adr. H esselbjerg pr. Humble.
F irm a: Sigurd H ansen, H esselbjerg pr. H um b

le.

H ansen, Sigurd, depotindehaver; f. 30/4 1913 i 
Lyngå, Å rhus amt, søn af gårde je r E rhard  H an
sen; g. 18/7 1937 m. Agnes H., f. S tahlhut; udd. 
i b landet landhandel h. købm and Carl Larsen, 
H adsten 1929-33, komm is h. samme 1933-34 og 
selvstæ ndig købm and i U lstrup St. 1934-42, der
e fter overtaget Carlsberg B ryggerierne’s depot 
i Give og etabi. sig s. selvstændig depotinde
haver, a fs tået samme og overtaget Carlsberg 
B ryggerierne’s depot i F redericia 1944.

Adr. Vendersgade 22, Fredericia.
F irm a: C arlsberg-D epotet, Fredericia.

Hansen, Sigvald, købm and; f. 21/3 1912 i G rind
sted, Ribe amt, søn af landm and Niels H ansen;
g. 22/11 1936 m. Olga H., f. A ndersen; udi. h. køb
m and Holger A ndersen, G rindsted 1930-33, der
e fter kommis h. købm and Jørgen  Hansen, K rog
ager, overtaget forretn ing  i K arstoft og etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and 1936, afstået samme 
og overtaget nuvæ rende forretn ing  i Vejle 1950.

Adr. B leggårdsgade 14, Vejle.
F irm a: Sigvald Hansen, B leggårdsgade 14, V ej

le.

Hansen, Svend, købm and; f. 2/1 1902 i Sdr. 
N ærå, Odense amt, søn af bagerm ester F rede
rik  H ansen; g. 9/2 1930 m. Else H., f. Jensen; 
udi. h. købm and L. Rasmussen, Sdr. N ærå 1916- 
20, d erefter kommis bl. a. i V ester Hæsinge 
Købm andsgård, etabi. sig s. selvstæ ndig køb
m and m. fo rretn ing  — om fattende kolonial, 
m anufaktur, trikotage, korn og foderstoffer, frø, 
bygningsm aterialer og bræ ndsel — i O rte pr.
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S. Hansen 
købm and

S. Hansen 
købm and

S. Hansen 
købm and

S. Aa. Hansen
købm and

B red 1930; formd. f. Å rup og Omegns Køb
mandsforening.

Adr. O rte pr. Bred.
Firm a: O rte K øbm andsgård, Orte pr. Bred.

Hansen, Svend, købm and; f. 24/7 1906 i H ylle- 
holt sogn, P ræ stø  amt, søn af arbejdsm and Niels 
Hansen; g. 22/9 1929 m. Else H., f. Larsen; udi.
h. købm and Kaj Petersen, Fakse 1920-24, kom
mis i LI. Heddinge B rugsforening 1924-25 og h. 
købm and Lars Hansen, Tappernøje 1925-29, over
taget sidstnæ vntes forretn ing  — om fattende ko
lonial og b landet handel — og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1929.

Adr. Tappernøje.
Firm a: Svend H ansen’s K øbm andshandel, Tap

pernøje.

Hansen, Svend, købm and; f. 4/8 1911 i St. 
Brøndum, Ålborg amt, søn af gårdejer Hans Th. 
Hansen; g. 13/8 1939 m. Elly H., f. Johnsen; udd. 
og v irke t i m ejeribranchen, overtaget fo rre t
ning — om fattende kolonial, isenkram , m anu
fak tu r og bygningsm aterialer sam t korn  og fo
derstoffer — i D okkedal og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1944, ombygget og m odernise
re t fo rretn ingen t. tem po-butik  1954.

Adr. Dokkedal.
F irm a: Svend Hansen, Dokkedal.

Hansen, Svend Aage, købm and; f. 12/6 1899 i 
Kbhvn., søn af b ryggeriarbejder H ans P eter 
H ansen; g. 9/7 1943 m. M artha H., f. K jeldsen; 
bud i firm aet Tutein & Koch, Kbhvn. 1913-15 og 
m askinarbe jder 1916, udd. s. m ejerist på forskel
lige m ejerier 1916-21 sam t v irke t s. sådan t. 
1933, iøvrig t frekven tere t D alum  M ejeriskole, 
selvstæ ndig m ejerie jer m. m ejeriudsalg H enrik 
Ibsens Vej 45, Kbhvn. F. 1933-44, overtaget nu
væ rende forretn ing  — der om fatter kolonial, vin 
og frug t m. v. — F. F. U lriks Gade 21, Kbhvn. 
0 . og etabi. sig s. selvstændig købm and 1944.

Adr. V andtårnsvej 37, Søborg.
Firm a: Svend Hansen, F. F. U lriks Gade 21, 

Kbhvn. 0 .

Hansen, Svend Aage, købm and; f. 17/4 1907 i 
Nyborg, søn af vognm ester Hans C hristian F re 
derik  H ansen; g. 31/3 1949 m. G rethe H., f. He- 
degaard; udi. h. købm and Viggo Ju u l C hristen
sen, Nyborg 1921-25 og herunder frekven tere t 
N yborg Handelsskole, derefter kommis i forskel
lige fo rretn inger og sen. rep ræ sen tan t sam t 
iøvrigt af tjen t væ rneplig t v. flyvertropperne, 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. forretn ing 
— om fattende alt i kolonial — i Svendborg 1949; 
medl. af best. f. og sek re tæ r i Svendborg og 
Omegns K øbm andsforening.

Adr. M øllergade 106, Svendborg.
F irm a: Svend A. Hansen, M øllergade 106, 

Svendborg.

Hansen, Svend Aage, overlæ rer, købm ands
skoleforstander; f. 9/1 1911 i F rejlev, Ålborg 
amt, søn af inspektør Johannes Hansen; g. 18/6 
1938 m. K aren Ingrid  H., f. Hansen; bestået 
læ rereksm . 1933, iøvrigt studeret i F rankrig , fo r
stander f. K øbm andsskolen’s G røndalsvænge Af
deling; beskikket censor i handels- og salgs
læ re v. handelsm edhjæ lpereksm ., medl. af cen
sorudvalget f. Kbhvn., de sjæ llandske am ter, 
M aribo og Bornholm s am ter sam t Fæ røerne, 
till. pædagogisk vejleder f. læ rerkand idater v. 
handelsf aglæ rereksm .

Adr. Fuglsang Alle 122, Brønshøj.
Institu tion: K øbm andsskolen’s G røndalsvænge 

Afdeling, Brønshøj.

Hansen, Svend Aage, købm and; f. 24/4 1915 i 
Svanninge, Svendborg amt, søn af lagerform and 
M arius H ansen; g. 31/5 1941 m. Anna H., f. Jø r
gensen; udd. og v irket v. en gros virksom hed i 
Fåborg, overtaget nuvæ rende forretn ing  — der 
om fatter kolonial, isenkram , trikotage og b ræ nd
sel — i Svanninge og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1943.

Adr. Svanninge pr. Millinge.
Firm a: Svend A. Hansen, Købmand, Svannin

ge pr. Millinge.

Hansen, Svend Aage, købmand, skibsprovian
teringshandler; f. 21/7 1929 i Ballen, Samsø, søn

Dansk Købm andsstand. 36 553



S. Aa. Hansen S. K. Hansen S. O. Hansen S. Hansen
købm and købm and disponent redaktør

af købm and Rasmus S. H ansen; udi. i Ballen 
B rugsforening 1943-47, kommis h. købm and C. 
C. Christensen, F jerritslev  1948-49, h. købm and 
Leo C hristensen, Å lborg 1949-50 og h. købm and 
A. Sloth, Ålborg 1950, kommis i faderens fo rre t
ning i Ballen 1950-51 og 1954-55 sam t chauffør i 
BP O lie-Kom pagniet A/S, Samsø 1951-54, etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and m. fo rretn ing  — 
om fattende kolonial, delikatesser, vinhandel, 
skibsproviantering, isenkram , glas og porcelæn
— i Kolby Kås på Samsø 1955.

Adr. Kolby Kås, Samsø.
F irm a: M. G ylling’s Skibsproviantering 

v. Svend Aage H ansen, Kolby Kås, Samsø.

Hansen, Svend Holger, brygger; f. 10/5 1907 i 
H orslunde, M aribo amt, søn af brygger H olger 
H ansen; g. 24/5 1943 m. E rna H., f. Poulsen; udd. 
i bryggerbranchen h. faderen  på H orslunde 
B ryggeri 1921-25 sam t videreudd. på forskellige 
bryggerier og m alte rie r i T yskland 1925-30, der
e fter brygger på Horslunde B ryggeri, overtaget 
samme s. eneindehaver 1947 og udvidet virksom 
heden m. frem stilling af m ineralvande 1949.

Adr. Horslunde.
F irm a: Horslunde Bryggeri & M ineralvands

fabrik , Horslunde.

Hansen, Svend K ristian , købm and; f. 26/12 1907 
i Skårup, Svendborg amt, søn af vejm and Jo 
hannes H ansen; g. 27/8 1933 m. A strid  H., f. J ø r 
gensen; udi. dels h. købm and A nholm -Nielsen 
og dels h. købm and Th. Ollerup, Skårup 1921-25 
og herunder bestået handelsskoleeksm . fra  
Svendborg H andelsskole 1925, kommis i K væ rn
drup B rugsforening og sen. i B jerreby  B rugsfor
ening 1925-32, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
m. forretn ing  Nyborgvej 77, Odense 1933, fly tte t 
forretn ingen  — der om fatter kolonial, delikates
ser, vinhandel, isenkram , køkkenudstyr og frug t
— t. Nyborgvej 85, Odense 1938, till. forhandler 
f. A/S D ansk T ipstjeneste; formd. f. H.O. 46 1946- 
49 sam t distrik tskonsulent u. c iv ilforsvaret 1940- 
45.

Adr. Nyborgvej 85, Odense.
F irm a: S. Kr. Hansen, Nyborgvej 85, Odense.

Hansen, Svend Olav, disponent; f. 21/6 1919 i 
Espe, Svendborg amt, søn af købm and Jens H an
sen; g. 1949 m. Edel H., f. H auschildt O ttesen; 
udd. i faderens fo rre tn ing  i H erringe 1934-38 og 
sideløbende frekven te re t Ringe Handelsskole, 
førstekom m is h. købm and A nker Carstensen, 
G lam sbjerg 1947-48, derefter disponent i fade
rens fo rretn ing  — der om fatter kolonial, isen
kram , m anufak tur og bræ ndsel — i H erringe.

Adr. H erringe pr. Rudme.
F irm a: Jens Hansen, H erringe pr. Rudme.

Hansen, Svend Ove L aurits Læssøe, grosserer, 
købm and; f. 10/12 1909 i Odense, søn af købmand 
Hans Jacob H ansen; g. 15/8 1937 m. Thora L. H., 
f. Jacobsen; bestået realeksm . fra  Nr. A lle’s sko
le i Kbhvn. 1926 og sen. frekven tere t B lågård Se
m inarium  t. 1929, derefter udd. i handel i fade
rens virksom hed t. 1934, i kom pagni m. faderen  
grundlagt nuvæ rende forretn ing  — en udpræ get 
købm andsvirksom hed m. finere kolonial sam t 
vine og kaffe s. speciale — i C harlottenlund og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1934, erhvervet 
grossererborgerskab 1940 og overtaget agenturet 
f. Comptoire du V erra Croix i Belgien 1946, ene
indehaver af virksom heden s. 1947.

Adr. Gentoftegade 54 A., Gentofte.
F irm a: H. I. H ansen & Søn v. Svend Læssøe 

Hansen, O rdrupvej 53 A., C harlottenlund.

Hansen, Søren, redak tør; f. 14/6 1905 i Egtved, 
Vejle amt, søn af ren tie r Niels L. H ansen; g. 1949 
m. M ary H., f. Fallesen; korrespondent t. fo r
skellige provinsblade 1925-28, m edarbejder v. 
D agbladet »Børsen« 1928-36 og v. »N ationaltiden
de« 1936-47, derefter m edarbejder — m. erhvervs
stof herunder spørgsm ål vedrørende detail og en 
gros handel s. speciale — v. »Politiken«; medl. 
af fo rretn ingsudvalget f. Kbhvn.s Journalis tfo r
bund.

Adr. Ø sterbrogade 29, Kbhvn. 0 .
Firm a: »Politiken«, Rådhuspladsen, Kbhvn. V.

Hansen, Søren, købmand; f. 6/11 1914 i Yding, 
Vejle amt, søn af tøm rerm ester P e te r H ansen;
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g. 11/10 1942 m. Annelise H., f. N ielsen; udi. h. 
købm and Jensen, H atting 1930-34, kommis i 
Them  B rugsforening 1934-36 sam t i B rørup 
B rugsforening og sen. i B ram drupdam  B rugs
forening og i E je r B rugsforening 1936-39, drevet 
detailfo rretn ing  i Å rhus 1939-44 og i Saksild 
1944-45, indehaver af »Missionshotellet« i Sla
gelse 1945-46 og v æ rt f. H åndvæ rker- og Indu
striforeningen i Skanderborg 1946-47, overtaget 
købm and Fogh’s forretn ing  — om fattende b lan
det landhandel — i Viborg og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1947.

Adr. N ørrem øllevej 61, Viborg.
Firm a: Søren Hansen, N ørrem øllevej 61, Vi

borg.

Hansen, Søren K arsten, købm and; f. 30/5 1924 
i K rogager, Ribe amt, søn af købm and Hans Jø r
gen Hansen; g. 30/7 1950 m. H erdis M arie H., f. 
Sejersen; udi. i faderens forretn ing  i K rogager 
og herunder bestået handelsm edhjælpereksm ., 
overtaget nuvæ rende forretn ing  i S truer og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1950, ombyg
get og udvidet fo rretn ingen 1952; medl. af best, 
f. K olonialhandlerforeningen f. S truer og Om
egn.

Adr. Vestergade 45, S truer.
Firm a: Søren K. Hansen, V estergade 45, 

S truer.

Hansen, Tage, købmand; f. 17/1 1906 i Århus, 
søn af købm and P e te r T. H. Hansen; g. 4/4 1936 
m. Ju lie H., f. Sønderskov Sørensen; udi. h. køb
m and K jæ r, Kolby, Samsø 1920-24, kommis h. 
købm and J . C. Nielsen, H edensted 1924-26, h. 
købmand, Niels Thomsen, Jernved lund  1926-29,
h. købm and Søndergaard, True 1929-31 sam t 
1932-34 og i faderens fo rretn ing  i Å rhus 1931-32 
sam t 1934-38, overtaget forretn ing i B rabrand  og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1938, afhæ n
det samme og overtaget nuvæ rende forretn ing  i 
Å rhus 1950.

Adr. Schleppegrellsgade 7, Århus.
Firm a: Tage Hansen, Ole Rømers Gade 76, 

Århus.

Hansen, Tage B ernhard, købm and; f. 12/5 1927 
i Uggerslev, Odense amt, søn af gårdejer Aksel 
Hansen; g. 10/11 1951 m. Inge H., f. Jørgensen; 
udi. h. købm and V. Andersen, Skamby 1941-45 og 
herunder bestået handelsskoleeksm . fra  O tterup 
H andelsskole 1944, kommis h. købm and Sv. H an
sen, O rte 1945-46 og h. købm and Scheffmann, 
Odense 1946-51, overtaget sidstnæ vntes forretn ing 
— om fattende kolonial, delikatesser, vinhandel 
og frug t sam t parfum eri — og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1951.

Adr. V estergade 86, Odense.
F irm a: Scheffm ann’s K olonialforretning, Ve

stergade 86, Odense.

Hansen, Thorkild, købm and; f. 6/4 1914 i F re 
dericia, søn af assurandør F. V. H ansen; g. 25/8 
1939 m. E sther H., f. A rent; udi. h. købm and Jo 
hannes Hansen, Teknisk M aterialhandel, F rede
ric ia  1930-34, fo rre tte t tjeneste  i hæ ren  1934-38, 
overtaget købm and J. C. S toyer’s fo rretn ing  i 
Å rhus og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1939.

Adr. Skovvangsvej 214, Århus.
F irm a: Thorkild  Hansen, Tordenskjoldsgade 89, 

Århus.

Hansen, Thorvald, købm and; f. 24/9 1885 på 
Frdbg.

Adr. Præ støvej 190, Næstved.
Firm a: Th. Hansen, P ræ støvej 190, Næstved.

Hansen, Thorvald, købm and; f. 18/11 1894 i 
Gudme sogn, Svendborg amt, søn af skom ager 
Jens P eter H ansen; g. 15/1 1919 m. M athilde H., 
f. Olsen; selvstæ ndig købm and i Kbhvn. 1923-24 
og i G lostrup 1924-27, d erefter etabi. sig s. selv
stændig købm and m. fo rretn ing  i Husum.

Adr. Islevhusvej 77, Brønshøj.
F irm a: Th. Hansen, Islevhusvej 77, Brønshøj.

Hansen, Tommy, købmand; f. 12/10 1925 i K or
sør, søn af ru teb ile je r Thorkild  Hansen; g. 29/3 
1948 m. Sigrid H., f. A ndersen; bestået realeksm . 
1942, udi. i K orsør Brugsforening 1942-46, etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and m. fo rretn ing  —
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om fattende kolonial, delikatesser og v inhandel 
sam t bræ ndsel — i Slagelse 1948.

Adr. S trandvejen  60, Slagelse.
F irm a: Tommy Hansen, S trandvejen  60, S la

gelse.

Hansen, V. Aksel, købm and; f. 30/11 1905 i 
Skrøbelev, Svendborg amt, søn af sm edem ester 
C hristen Hansen; udi. h. købm and H. C. Ben- 
d ixen’s Eftf., Rudkøbing 1920-24, derefter kom 
mis h. samme og sen. i N ysted t. 1927 sam t be
sty re r h. købm and Mørk Hansen, Spodsbjerg 
1927-31, selvstændig købm and i Rudkøbing 1931- 
33, etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo rre t
ning — om fattende kolonial, isenkram  og triko 
tage — i E llested 1934; medl. af G islev-Ellested 
komm unes sogneråd sam t formd. f. F jellerup- 
E llested E lektricitetsselskab og tillidsmd. f. 
Ø stifternes B randforsikring.

Adr. Ellested St.
F irm a: Ellested K øbm andsforretning v. V. 

Aksel Hansen, E llested St.

Hansen, Vagn, købm and; f. 13/8 1920 i Udby, 
Holbæk amt, søn af læ rer Jens Johan  P e te r 
H ansen; g. 20/9 1947 m. Vera K irstine H., f. N iel
sen; bestået præ lim inæ reksm . fra  K arise K ost
og Realskole 1938, udi. h. købm and H. P. Larsen, 
Holbæk 1938-42 og herunder bestået handelssko- 
leeksm. fra  H olbæk Handelsskole 1940, v æ rne
pligtig i m arinen 1942, kommis h. købm ændene 
Iversen, Kbhvn., P. A. Lyck, H olbæk og T. T ren- 
tem øller, Holbæk 1942-44 sam t i kolonial en gros 
firm ae t Olaf Rasmussen, H olbæk 1944-48, etabi. 
sig s. selvstændig købm and m. forretn ing  — om
fattende kolonial, delikatesser, vinhandel, isen
kram , køkkenudstyr, trikotage, bræ ndsel og ben
zin — i Mårsø 1948; medl. af best. f. købm ands
foreningen f. Holbæk og Omegn s. 1952.

Adr. Mårsø pr. Mårsø St.
F irm a: Vagn Hansen, Mårsø pr. Mårsø St.

Hansen, Vagn, købmand; f. 27/12 1923 i Eskil- 
strup, M aribo amt, søn af korn- og foderstof
handler M arius H ansen; g. 28/7 1946 m. M ary 
H., f. Jensen; udi. h. købm and I. C. Schultz,

N ykøbing F. 1939-43, kommis h. samme 1943-45, 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. forretn ing 
— om fattende kolonial, delikatesser, vinhandel, 
trikotage og bræ ndsel — i N æstved 1946, ud 
videt og m oderniseret forretn ingen  t. selvbetje
ning 1954; sek re tæ r i N æstved K øbm andsfor
ening 1951-54, derefter næ stform d. i samme, 
medl. af best. f. L andsforeningen »Den person
lige F riheds Værn«s N æstved1 afd.

Adr. Skyttem arksvej 50, Næstved.
F irm a: Vagn Hansen, Skyttem arksvej 50, 

Næstved.

Hansen, Verner, købmand; f. 5/11 1923 i Sand
by, M aribo amt, søn af skovfoged Johannes H an
sen; g. 6/6 1948 m. Liscy H., f. Olsen; udi. h. 
købm and G reen’s Eftf., Sakskøbing 1938-42 og 
herunder bestået handelsskoleeksm . fra  Sakskø
bing Handelsskole 1941, kommis h. købm and 
H einrichs, Gedser 1942-52 og sideløbende om 
som m eren drevet selvstæ ndig købm andsforret
ning i M arielyst 1950-54, overtaget købm and 
V. J. Pedersen’s fo rretn ing — om fattende kolo
nial, delikatesser og v inhandel sam t sæ rsk ilt 
v iktualieafdeling  — i Sakskøbing og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1954.

Adr. Vestergade 25, Sakskøbing.
F irm a: V esterport K øbm andsforretning, Ve

stergade 25, Sakskøbing.

Hansen, Vigel Christian, købm and; f. 18,12 1906 
i Tobøl, Ribe amt, søn af købm and Vigel C hri
stian H ansen; g. 22/5 1931 m. Elna H., f. Jø rgen
sen; bestået præ lim inæ reksm . 1922 og handels- 
eksm. 1923, udi. dels i faderens forretn ing  i Hals 
og dels i firm aet Pedersen & Christensen, Ålborg, 
overtaget faderens forretn ing  i Hals og etabi. sig 
s. selvstændig købm and 1931, afhæ ndet fo rre tn in 
gen 1937, derefter disponent i samme og boghol
der v. Hals Fiskeauktion t. 1941, grundlagt K or
sør Fiskeauktion 1941 og etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. forretn ing  i K orsør 1953; medl. af 
best. f. L andsforeningen t. K ræ ftens Bekæm pel- 
se’s K orsør afd. og f. Foreningen »Norden«s K or
sør afd. sam t f. K orsør Boldklub.

Adr. Tårnborgvej 12, Korsør.
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Firm a: Vigel Chr. Hansen, T årnborgvej 12, 
Korsør.

Hansen, Viggo, viceskoleinspektør, handels
skoleforstander; f. 24/6 1901 i V esterm arie, B orn
holm, søn af gårdejer Hans M orten H ansen; g. 
18/10 1925 m. Dagny Agnes Sonja H., f. Johan
sen; bestået læ rereksm . fra  Jonstrup  S tats
sem inarium , læ re r og sen. overlæ rer sam t vice
skoleinspektør v. Neksø kom m unale skolevæsen 
s. 1929, till. fo rstander f. Neksø Handelsskole; 
formd. f. læ re rråd e t i Neksø sam t f. Neksø Læ 
rerkreds, fl. a. tillidshverv.

Adr. Ferskesøstræ de 15, Neksø.
Institu tion: Neksø H andelsskole, Neksø.

Hansen, Viggo, købm and; f. 29/1 1905 i T årn
borg sogn, Sorø amt, søn af skovløber Niels C hri
stian  Hansen; g. 5/10 1933 m. M eta H., f. G rev- 
sen; udd. i kolonial og m ateria l h. købm and 
K eldgaard Lauritzen, K orsør 1919-23, etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and og m ateria list m. fo rre t
ning — om fattende kolonial, delikatesser, v in
handel, m aterial, parfum eri og sygeplejeartik ler 
— i K orsør 1928.

Adr. D yrhaugesvej 17, Korsør.
F irm a: Viggo Hansen, M aterialhandel, Nygade 

10, Korsør.

Hansen, Viggo, købm and; f. 6/10 1924 i K rarup, 
Svendborg amt, søn af landm and Hans Peder 
H ansen; udi. i Sallinge B rugsforening 1940-44, 
kommis i K rarup  B rugsforening 1944-46, derefter 
af tjen t væ rneplig t og sen. frekven tere t L. M. 
K iæ r’s H andelsskole i Odense t. 1948, kommis i 
U bberud B rugsforening 1948-50 og i Langtved 
B rugsforening 1950-51, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. forretn ing — om fattende kolonial, 
isenkram , trikotage og bygningsm aterialer — i 
B ernstorffsm inde pr. H ågerup 1951.

Adr. B ernstorffsm inde pr. H ågerup St.
F irm a: Viggo Hansen, B ernstorffsm inde pr. 

H ågerup St.

Hansen, W alter S., købm and; f. 4/7 1917 i 
F lensburg, søn af skibsbygger Søren Hansen; g.

28/11 1945 m. K irstine H., f. B rodersen; udd. i 
kolonial og skibsproviantering h. købm and Johs. 
Jacobsen, G råsten 1933-37, kommis h. samme
1937-38, h. skibshandler og købm and Th. F ryden- 
dahl Petersen , Hvide Sande 1939-40 sam t 1942- 
43, h. skibshandler P. Skov, F rederikshavn  1940- 
42 og h. skibshandler Uffe Kunøe, Å benrå 1943- 
45, overtaget købm and Nis Schm idt’s forretn ing 
— om fattende kolonial og b landet handel — i 
Hønkys og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1946.

Adr. Hønkys pr. Rødekro.
F irm a: W alter S. Hansen, Hønkys pr. Rødekro.

Hansen, Willy, købm and; f. 8/5 1907 i Ganløse, 
F rederiksborg  amt, søn af postbud Hans P eter 
Hansen; g. 27/4 1930 m. T hora H., f. Pedersen; 
udi. i Uvelse Brugsforening 1921-25, frekven tere t 
H andelshøjskolen »Købmandshvile« i Rungsted 
1925-26, kommis h. købm and P eter Hansen, 
Slagslunde 1926-30, selvstændig købm and i Hørs
holm  1930-36, overtaget købm and Søderberg’s for
retn ing — om fattende kolonial, isenkram , korn 
og foderstoffer, gødning, bræ ndsel og bygnings
m ateria ler — og etabi. sig s. selvstændig køb
m and i Ganløse 1936.

Adr. Ganløse pr. Måløv.
F irm a: W illy Hansen, Ganløse pr. Måløv.

Hansen, Willy, købm and; f. 15/1 1918 i Tapper
nøje, P ræ stø  amt, søn af stald forpag ter Hans 
A lbert Hansen; g. 25/6 1945 m. G erda H., f. Chri
stensen; udi. h. købm and Hemmingsen, Lov 1933- 
37, kommis i Skafterup B rugsforening 1937-39 og 
i S jæ llerup B rugsforening 1940-44, af tjen t v æ r
nepligt 1939-40, fo rretn ingsbestyrer i Fakse 1944- 
45, etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo rre t
ning — om fattende kolonial og isenkram  — i 
Køge 1945.

Adr. K øbenhavnsvej 66, Køge.
Firm a: W illy Hansen, K øbenhavnsvej 66, Køge.

H arder, Poul, købm and; f. 25/8 1912 i Rudkø
bing; etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo r
re tn ing  — om fattende finere kolonial sam t kaffe
ris te ri — i Nykøbing F. 1942.

557



J. Harrestrup A. C. Hartmann K. Hartmann F. Hasdahl
købm and købm and købm and købm and

Adr. Langgade 22, Nykøbing F.
F irm a: Poul H arder, Langgade 22, Nykøbing F.

H ardt, Jens, købm and; f. 19/3 1905 i Åbøl, H a
derslev amt.

Adr. Stepping.
F irm a: Jens H ardt, Stepping.

H arrestrup , E dvard Toft, købm and; f. 12/10 1918 
i M ejrup, R ingkøbing amt, søn af gårdejer Mo
gens C hristian H arrestrup ; g. 23/3 1945 m. A strid  
H., f. B jerre; udi. h. købm and M. H. Colstrup, 
Holstebro, derefter førstekom m is i S ir og sen. i 
Humlum, V inderup og H olstebro sam t — genn. 
3 å r  — forretn ingsbestyrer i V ejrum , etabi. sig 
s. selvstæ ndig købm and m. fo rre tn ing  i R anders 
1947, afs tået samme og overtaget nuvæ rende fo r
retn ing  i B orbjerg  1948; medl. af best. f. Kolo
n ialhandlerforeningen f. Holstebro og Omegn.

Adr. B orbjerg  pr. Holstebro.
F irm a: Edv. H arrestrup , Købmand, B orbjerg 

pr. Holstebro.

H arrestrup , Johannes, købm and; f. 5/3 1914 i 
Nr. Felding, R ingkøbing amt, søn af gårdejer 
C hresten Mogensen H arrestrup ; g. 22/10 1944 m. 
R uth H., f. Laustsen; udi. h. købm and K nud Chr. 
Olesen, Skave pr. Holstebro, derefter førstekom 
mis h. købm and M. H. Colstrup,. H olstebro og h. 
købm and Aage Jensen, Nr. Felding sam t h. køb
m and Svend Gade, S ir pr. Holstebro og sen. la 
gerekspedient i A/S Chr. Hansen, Holstebro sam t 
kontorassistent i A/S Chr. Petersen , H olstebro 
og sluttelig  — genn. 9 år — førstekom m is og 
bogholder h. købm and H arry  Petersen, H olste
bro, overtaget nuvæ rende fo rre tn ing  i H olste
bro og etabi. sig s. selvstændig købm and 1950.

Adr. S truervej 56, Holstebro.
F irm a: Johs. H arrestrup , Købmand, S truervej 

16, Holstebro.

H artm ann, Anton C hristian, købm and; f. 1/8 
1881 i Rødding, H aderslev amt, søn af kornhand
le r A. C. H artm ann; g. 24/7 1908 m. Anna H., f. 
Lauridsen; udd. i m anufak turbranchen  h. køb
m and Johs. Ohl, K iel 1895-98, m edarbejder i fa

derens kornhandel i Rødding 1898-1902 og fo r
pag ter af vind- og vandm øllen i Rødding 1903- 
10, overtaget købm and Oluf F riis’ m anufak tu r
handel i Stepping og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1911, efter genforeningen om dannet 
fo rretn ingen  t. kolonialhandel og overdraget 
samme t. sønnen — købm and Kynde H artm ann — 
1951; medl. af Stepping komm unes kornnæ vn.

Adr. Stepping.
F irm a: Kynde H artm ann, Stepping.

H artm ann, F rederik  Wilhelm, købm and; f. 2/6 
1915 i Nykøbing F., søn af m u rer Aksel C hri
stian  P e te r H artm ann; g. 5/7 1942 m. Rigm or H., 
f. G øttsche; bestået realeksm . fra  Nykøbing F. 
Realskole, udi. h. købm and I. C. Schultz, Ny
købing F., overtaget nuvæ rende forretn ing  i 
Ikast og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1954.

Adr. Bredgade 54, Ikast.
F irm a: F. H artm ann, K olonial- & M ateria l

handel', Ikast.

H artm ann, Kynde, købm and; f. 7/3 1909 i Rød
ding, H aderslev amt, søn af købm and A nton 
C hristian H artm ann; g. 6/7 1941 m. Anne Ca
th rine  H., f. Schultz; udd. i kolonialbranchen h. 
købm and Oscar Christensen, Kolding 1926-30, 
m edarbejder og disponent i faderens forretn ing  
i Stepping s. 1931, overtaget samme — der om
fa tte r  kolonial og b landet handel og p.t. s tå r 
overfor m odernisering t. delvis selvbetjening — 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1951.

Adr. Stepping.
F irm a: Kynde H artm ann, Stepping.

H artset, Svenn Børge, købm and; f. 6/2 1920 i 
Kbhvn., søn af skibsfører Johannes Jensen; be
stået præ lim inæ reksm . fra  Kbhvn.s U niversitet 
1937, derefter udd. dels v. bankiervirksom hed i 
veksellererfirm a og dels v. kontorvirksom hed i 
D.F.D.S. sam t sideløbende frekven tere t K øb
m andsskolen i Kbhvn. og bestået handels- 
eksm. fra  samme 1940, væ rnepligtig  v. søvæ rnet 
og sen. besty rer af m oderen fru  Helga H artse t’s 
købm andsforretning Set. K jelds Gade 23, Kbhvn. 
0 . 1941, overtaget samme og etabi. sig s. selv-
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A. Hauerslev S. Haugaard
købm and købm and

If. E. Haugsted G. Have
købm and købm and

stændig købm and 1943, afhæ ndet forretn ingen  og 
grundlagt ny købm andsforretning V endersgade 
18, Kbhvn. K. 1945.

Adr. V endersgade 18, Kbhvn. K.
Firm a: Svenn H artset, V endersgade 18, Kbhvn. 

K.

H asdahl, Frithiof, købm and; f. 7/11 1906 i 
Korsør, søn af skibsm askinm ester H. P. Has
dahl; g. 14/7 1935 m. Ingrid  H., f. Nielsen; udd. 
i kolonial i Ruds Vedby 1922-26, kommis i sam 
me by 1926-27 og 1929, frekven tere t K øbm ands
skolen i Kbhvn. 1927-28, studie- og arbejds
ophold i H am burg 1928-29, kommis h. købm and 
Petersen  Munk, Sorø 1929-31 og h. købm and Jø r
gen Degn, R ingsted 1931-33, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. fo rretn ing  GI. Kongevej 
164, Kbhvn. V. 1933, afs tået samme og grundlagt 
nuvæ rende forretn ing  i Vanløse 1937; medl. af 
repræ sen tan tskabet f. C entral-O rganisationen af 
K øbm andsforeninger f. Kbhvn. og Omegn 1950 
-55.

Adr. K ærholm en 1, Vanløse.
Firm a: F rith io f H asdahl, H yltebjerg  Alle 1, 

Vanløse.

Haslund, H arald, købm and; f. 29/11 1924 i Gun- 
derup sogn, Å lborg amt, søn af chauffør P eter 
Emil Haslund; g. 12/7 1950 m. K etty  H., f. Pe
dersen; bestået mellem skoleeksm. fra  D anm arks
gades Skole i Ålborg 1940, udi. h. købm and A. 
Christensen, Ålborg 1941-45 og herunder be
ståe t handelsm edhjæ lpereksm . fra  F æ rgem an’s 
Handelsskole i Ålborg 1943, kommis h. købm and 
G. R. Ovesen, Hasseris, Å lborg 1945-46, aftjen t 
væ rneplig t 1946-48, førstekom m is h. købm and 
Rich. Nielsen, Hasseris, Å lborg 1948-50, grund
lag t nuvæ rende fo rretn ing  — der om fatter kolo
nial, delikatesser og vinhandel — i Ålborg og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1950.

Adr. Samsøgade 25, Ålborg.
Firm a: H arald  Haslund, Samsøgade 25, Ål

borg.

Haslund, Thorvald Nielsen, købm and; f. 5/9 
1905 i Voer, R anders amt, søn af gårdejer M ar-

tinus H aslund; g. 26/4 1931 m. Agnes H., f. Aa- 
gaard; udi. h. købm and C. O. G randjean, Ran
ders 1919-23 og sen. kommis h. samme t. 1924, 
derefter ansat på Justesen’s kemiske F abrikker i 
Randers, overtaget købm and A. Esbensen’s fo r
retn ing i Å rhus og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1931; medl. af best. f. Trøjborg H andels
og H åndvæ rkerforening.

Adr. W illemoesgade 2, Århus.
F irm a: Th. Haslund, W illemoesgade 2, Århus.

Hauen, Niels, købm and; f. 2/7 1891 i M ariager, 
søn af k irkebetjen t N. H auen; g. 8/2 1920 m. 
Sigrid  H., f. Vinge; udi. h. købm and Th. Jensen, 
M ariager, g rundlagt nuvæ rende fo rre tn ing  — 
der om fatter kolonial, isenkram  og boghandel — 
i H am pen og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1924.

Adr. H am pen St.
F irm a: N. Hauen, H am pen St.

H auerslev, Axel, købm and; f. 26/1 1913 i Lerup, 
H jørring  amt, søn af gårdejer Niels P eter 
H auerslev; g. 11/8 1940 m. Ida H., f. P ilgaard; 
udi. i A rentsm inde B rugsforening 1929-33 og 
h erunder bestået handelsm edhjæ lpereksm . fra  
B rovst H andelsskole 1932, førstekom m is i sam 
me 1933-37, frekven tere t Den danske Andels
skole i M iddelfart 1937-38, kommis i Rørbæ k 
B rugsforening pr. Hobro sam t i K irkedal B rugs
forening pr. B onderup 1938-40, overtaget nu 
væ rende fo rre tn ing  — der om fatter kolonial, 
delikatesser og vinhandel — i Å lborg og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1940; medl. af Set. 
M arkus sogns m enighedsråd, Å lborg og sekretæ r 
f. samme sam t medl. af g rupperådet f. K.F.U.M. 
spejderne i Set. M arkus sogn, Ålborg, medl. af 
arbejdsudvalget f. Indre Missions K redsen i 
S tor-Å lborg.

A dt. Vangs Alle 4, Ålborg.
Firm a: Axel H auerslev, S jæ llandsgade-68, Ål

borg.

H augaard, Svend, købm and; f. 30/6 1907 i Gis
lev, Svendborg amt, søn af el-væ rksbestyrer 
Søren P. N ielsen; g. 18/10 1928 m. K irstine H.,
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E. Hedegaard
købm and

K. Hedegaard
købm and

G. B. Hedekær
købm and

E. Heinrichs
købm and

f. A ndersen; udi. i F rørup  B rugsforening 1921- 
24, kommis i samme 1924-25, derefter kommis i 
N ørreby B rugsforening og sen. i Gestelev B rugs
forening sam t iøvrigt gennem gået handelsskole- 
uddannelse, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
m. fo rretn ing  — om fattende kolonial, isenkram  
og trikotage — i Refsvindinge 1928; kasserer f. 
Østfyns K øbm andsforening sam t f. Refsvindinge 
Sportsforening.

Adr. Refsvindinge.
F irm a: Svend H augaard, Købmand, R efsvin

dinge.

Hauge-Rasm ussen, H enry, fo rretn ingsfører; f. 
8/2 1913 i Århus, søn af fab rikan t A. M. Rasm us
sen; g. 26/9 1943 m. Elly H.-R., f. Pedersen; udd. 
i kolonial h. købm and Hans Steen, Å rhus 1927- 
31, ansat i Å rhus K oloniallager 1931-34, selvstæ n
dig købm and i Å rhus 1934-45, derefter repræ sen
ta n t f. A/S S thyr & K jæ r’s Sønderborg afd., fo r
re tn ingsfører i samme s. 1952.

Adr. H elgolandsgade 24, Sønderborg.
F irm a: S thyr & K jæ r A/S, Jernbanegade 11, 

Sønderborg.

H augsted, Hans Egon, købm and; f. 30/8 1922 i 
K irkeby, Svendborg amt, søn af arbejdsm and 
Mads Haugsted; g; 1/12 1951 m. R uth H., f. O ver- 
gaard; udi. i Godthåb B rugsforening, Æ røskøbing
1938-42, kommis i samme 1942-43 og i forskellige 
andre brugsforeninger — bl. a. i Rodskov B rugs
forening pr. Løgten — 1943-51, overtaget nuvæ 
rende forretn ing — der om fatter kolonial og 
isenkram  sam t depot f. A/S Kosangas og hånd
købsudsalg f. M ariager Apotek — i D albyover 
og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1951.

Adr. Dalbyover.
F irm a: Hans Haugsted, Købmand, Dalbyover.

Have, G unnar, købm and; f. 5/3 1913 i H elt
borg, Thisted amt, søn af købm and Johannes 
Have; g. 29/12 1942 m. Ingrid  H., f. Pedersen; 
udi. h. købm and B ertel Dige, Thorup 1929-33, 
komm is h. samme 1933-34, h. købm and A xel Sø
rensen, Husby 1935-37 og h. købm and Chr. E. 
Larsen, H alvrim m en 1937-43, overtaget købm and

Carl Bang’s fo rretn ing  — om fattende kolonial, 
isenkram , foderstoffer og bygningsm aterialer — 
i H om um  og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1943; medl. af best. f. og kasserer i V esthim m er- 
lands H andelsforening s. 1951, medl. af best. f. 
A/S Å lborg Foderstofim port s. 1954, tidl. till. 
medl. af best. f. H ornum  E lvæ rk og f. H ornum  
B orgerforening.

Adr. Hornum.
F irm a: G unnar Have, Hornum.

H edegaard, Elias, købm and; f. 19/9 1888 i Bor
bjerg, R ingkøbing amt, søn af gårde je r E rik A n
dersen H edegaard; g. 29/4 1921 m. Severine H.,
f. Jensen; overgået fra  anden branche, overtaget 
nuvæ rende forretn ing  — der tidligere var b rugs
forening — i Skave og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1926, ombygget og m oderniseret fo r
retn ingen 1951.

Adr. Skave pr. Holstebro.
F irm a: E. H edegaard, Skave pr. Holstebro.

H edegaard, K urt, købm and; f. 5/8 1921 i Thi
sted, søn af købm and P. H edegaard; g. 10/5 1945 
m. N ina H., f. F randsen; udi. h. købm and A n
dreas Nielsen, S jørring  1935-39, grundlagt fo rre t
ning i Ålborg og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1947, afstået samme 1951 og overtaget nu 
væ rende forretn ing  i Å rhus 1952.

Adr. Skovvejen 44 B., Århus.
F irm a: K lintegårdens K olonialforretning, Å r

hus.

H edekær, G unnar Brunø, købm and; f. 19/7 1911 
i K ertem inde, søn af skræ dder A nders H edekær;
g. 5/6 1939 m. M arie H., f. N ielsen; udi. h. køb
m and K. P. Jeppesen, K ertem inde, grundlagt nu
væ rende fo rretn ing  i K ertem inde og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1937; medl. af best. f. K er
tem inde K olonialhandlerforening.

Adr. Langgade 14, K ertem inde.
F irm a: G unnar H edekær, K ertem inde.

H eegaard, Axel Sigurd Poulsen, købm and; f. 
28/7 1909 i U lstrup, V iborg amt, søn af m u rer
m ester Niels Poulsen H eegaard; g. 12/9 1937 m.
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I. Heintzelmann
købm and

J. A. Helbo
købm and

C. C. Hellesøe
købm and

E. Hempel
købm and

A nna H., f. Sørensen; udd. dels h. købm and I. C. 
Lund, Langå t. 1926 og dels h. købm and Carl Ni- 
colaisen, Linå pr. Laven t. 1927, derefter kommis 
t. 1930, studie- og arbejdsophold i Canada 1930- 
31, rep ræ sen tan t f. M argarinefabriken »Gotha«, 
Å rhus 1931-32 og kontorassistent på U lstrup Ma
skinfabrik  1932-34, frekven tere t K øbmandsskolen 
i Kbhvn. 1934-35, bogholder i A/S Em drup Damp
vaskeri & Sodafabrik 1935-40 og sideløbende d re
vet konfek tureforretn ing  på B ispebjerg 1937-40, 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. forretn ing  
Islevholm  2, Husum  1940, afstået samme og over
taget nuvæ rende fo rretn ing  — der om fatter ko
lonial og vine m. m. — i H ellerup 1944.

Adr. LI. S trandvej 1 A., Hellerup.
Firm a: A xel H eegaard, S trandvejen  114, H elle

rup.

Heidem ann, Lauritz, købm and; f. 22/8 1891 i 
H jørring, søn af res tau ra tø r Thomas P. Heide- 
m ann; g. 16/9 1918 m. C athrine H., f. C hristen
sen; udd. i kolonial h. købm and C. Christensen, 
Farsø, i kom pagni m. svogeren købm and Ruby 
C hristensen overtaget sam m es forretn ing  — om
fattende kolonial, isenkram , korn og foderstof
fer, gødning og bræ ndsel — og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1917; medl. af best. f. V esthim- 
m erlands H andelsforening s. 1943, formd. f. sam
me s. 1945, medl. af hovedbest. f. C entral-O r
ganisationen af K øbm andsforeninger i Jy lland  
s. 1947 og af best. f. De fem  nordjydske H an
delsforeninger s. 1943, medl. af tilsynsrådet f. 
Farsø Sparekasse s. 1945, fl. a. tillidshverv.

Adr. Farsø.
F irm a: C hristensen & Heidemann, Farsø.

Heiden, A lpha Eureka, købm and; f. 25/1 1898 i 
Odense, da tte r af te lefonarbejder L auritz Hoffen
setz H ansen; g. 20/6 1920 m. købm and Aksel P e
te r  Heiden; efter æ gtefæ llens død 1945 overtaget 
og v idereført sammes forretn ing  i Kbhvn. s. 
selvstændig købmand.

Adr. Sallingvej 72, Kbhvn. F.
F irm a: »Koloniallageret«, V iktoriagade 6,

K bhvn. V.

Heilskov, Niels Peter, købm and; f. 5/2 1899 i 
Nykøbing M., søn af købm and Jens Heilskov; g. 
21/3 1940 m. Ingeborg H., f. Jørgensen; udd. i ko
lonial dels h. købm and Oulund, Ribe 1913-14 og 
dels i faderens forretn ing  i Nykøbing M. 1915-18, 
studie- og arbejdsophold i U.S.A. 1920-22, m ejeri
e je r i Brønshøj 1932-35 og 1951-54 sam t drevet 
kem ikalievirksom hed i Kbhvn. 1935-37 og ansat 
i A/S D ansk Folkeforsikringsanstalt, Kbhvn. 
1937-51, etabi. sig s. selvstændig købm and m. 
fo rretn ing  — om fattende kolonial og b landet 
handel — i O rdrup 1954.

Adr. O rdrup Jagtvej 22, C harlottenlund.
Firm a: O rdrup K øbmandshus, O rdrup Jagtvej 

22, C harlottenlund.

H eineth, C hristian Emil, købm and; f. 27/11 
1909 i A rnborg sogn, Ringkøbing amt, søn af 
skovrider G odtfred H eineth; g. 12/5 1940 m. Vita 
H erdis H., f. B rink; student 1928, derefter udd. i 
firm ae t C. & I. Schou’s Eftf., Holstebro og sen. 
kommis h. købm and Rehkopff, Esbjerg sam t h. 
købm and Huus, Nakskov, overtaget nuvæ rende 
fo rretn ing  i H olstebro og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1936.

Adr. Slotsvæ nget 4, Holstebro.
F irm a: Chr. H eineth, N ørregade 42, Holstebro.

H einrichs, Ernst, købm and; f. 2/10 1907 i Ged
ser, M aribo amt, søn af tjen e r P au l H einrichs; 
g. 8/12 1935 m. Else H., f. Larsen; udd. i kolo
n ial h. købm and S. V. H endriksen, G edser 1921- 
24 og herunder bestået handelsskoleeksm . fra 
Nykøbing F. H andelsskole 1923, kommis h. sam 
me 1924-35, overtaget nuvæ rende forretn ing  — 
der om fatter kolonial, delikatesser, vinhandel, 
glas og porcelæn, parfum eri og bræ ndsel — i 
G edser og etabi. sig s. selvstæ ndig købmand 
1935; medl. af best. f. K øbm andsforeningen f. 
F a ls te r s. 1947.

Adr. Gedser.
F irm a: E rnst Heinrichs, Gedser.

Heintzelm ann, Ib, købm and; f. 5/5 1920 i Ve- 
sterø, Læsø, søn af m askinm ester C hristian
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H eintzelm ann; g. 17/6 1945 m. Else H., f. Jensen; 
udi. h. købmand, kgl. hofleverandør A. Moes- 
gaard, St. Kongensgade 73, Kbhvn. K. 1934-38 og 
herunder bestået handelsm edhjæ lpereksm . fra  
Købm andsskolen 1937, ansat v. Kongens B ryg
hus 1938-42 og i A/S Chr. D yhrberg (røgede va
re r og konserves en gros), Kbhvn. 1942-43, be
s ty re r af pap ir en gros firm aet Ju lius B ertelsen, 
Nr. Voldgade 104, Kbhvn. K. 1943-51, overtaget 
nuvæ rende fo rre tn ing  P e te r Bangs Vej 77, 
Kbhvn. F. og etabi. sig s. selvstændig købm and 
1951; medl. af best. f. L uftvæ rns-A rtilleri F or
eningen s. 1949, formd. f. samme s. 1950.

Adr. A gertoften 2, Gentofte.
F irm a: M. P eetz’s Eftf. v. Ib H eintzelm ann, 

P e te r Bangs Vej 77, Kbhvn. F.

H ejgaard, G unnar Laursen, købm and; f. 15/7 
1898 i Stødou, R anders amt, søn af gårdejer Jens 
L aursen H ejgaard; g. 26/4 1929 m. N anna H., f. 
C hristensen; bestået realeksm . fra  Odder R eal
skole 1914, udd. s. m ejerist 1915-19 og herunder 
frekven tere t D alum  M ejeriskole, m ejerist på 
D øjringe M ejeri 1919-22, fo rpag ter af F redens
borg M ælkeforsyning 1922-24, b esty re r af S loth’s 
M ejeri 1924-25 og af H erringløse M ejeri 1925-29, 
d erefter etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. 
fo rretn ing  i K bhvn.; genn. en årræ kke formd. f. 
og sek re tæ r i N ørrebros Handelsforening, cen
sor v. K øbmandsskolen, fl. a. tillidshverv.

Adr. T ranevej 5, Kbhvn. NV.
Firm a: G unnar H ejgaard, Tranevej 5, Kbhvn. 

NV.

Helbo, Jens A ndreas, købm and; f. 10/7 1910 i 
Aulum, Ringkøbing amt, søn af gårdejer P eder 
Pedersen; g. 10/4 1941 m. E llen M argrethe H., f. 
Sørensen; udi. h. købm and Bang, H erning 1926-30 
og herunder bestået handelsskoleeksm . fra  H er
ning H andelsskole 1929, kommis i B randborg 
B rugsforening 1930-31 sam t dels i Gødding og 
dels i L indved B rugsforening 1931-33, derefter 
re jsev ika r i forskellige brugsforeninger, over
taget købm and Jacob H ansen’s forretn ing  — om
fattende kolonial og frug t — i Roskilde og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1935; formd. f. Ros
kilde E rhvervsforening 1939.

Adr. Set. Olsgade 5, Roskilde.
F irm a: J. Helbo, Set. Olsgade 5, Roskilde.

H elgestrup, C hristian Frederik , købm and; f. 
28/10 1896 i Gladsakse, Kbhvn.s amt, søn af land
m and C hristen Olsen; g. 30/11 1919 m. Alma H.,
f. Sørensen; udi. h. købm and Nielsen B utrup, 
H auser Plads, Kbhvn. K. 1911-15 og herunder be
stået handelsskoleeksm . 1914, uddeler i B røndby
øster B rugsforening 1919-22, i kompagni m. køb
m and Jens O. Jensen selvstæ ndig købm and i 
H avreholm  1922-26, etabi. sig s. selvstændig køb
m and m. forretn ing  — om fattende kolonial, isen
kram , korn  og foderstoffer sam t bræ ndsel — i 
Laveskov pr. Nivå 1926.

Adr. GI. S trandvej 195, Laveskov pr. Nivå.
F irm a: C hristian F. H elgestrup, Laveskov pr. 

Nivå.

Hellesøe, Carl C hristian, købm and; f. 28/5 1923 
i Jels, H aderslev amt, søn af købm and Johan H el
lesøe; g. 20/5 1950 m. Anna M arie H., f. M øller; 
udi. h. købm and Asmus Jørgensen, H aderslev
1939-42, grundlagt nuvæ rende kolonial- og deli
katesseforretn ing i Kolding og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1953.

Adr. H aderslev vej 75 A., Kolding.
F irm a: Carl Hellesøe, H aderslevvej 75 A., Kol

ding.

Hellesøe, Johan, købm and; f. 24/10 1888 i Jels, 
H aderslev amt, søn af skom agerm ester C. A. H el
lesøe; g. 24/10 1923 m. K ristine H., f. Jørgensen; 
udd. i kolonial h. broderen købm and Chr. H elle
søe, Jels 1905-09, besty rer af sam mes filial i Møl
by 1909-10 og indehaver af samme 1910-12, 
g rundlagt nuvæ rende kolonialforretning i egen 
nybygning og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
i Jels 1913; genn. en årræ kke formd. f. Je ls sko
lekom mission sam t kasserer i I/S Jens Voldby, 
Jels.

Adr. Jels.
F irm a: Johan Hellesøe, Jels.

Hellesøe, Johannes, disponent; f. 18/10 1927 i 
Jels, H aderslev amt, søn af købm and Johan H el
lesøe; udd. i kolonial h. købm and P eter Jensen’s 
Eftf., H aderslev 1945-48, disponent i faderens ko
lonialforretn ing i Jels s. 1952.

Adr. Jels.
F irm a: Johan Hellesøe, Jels.

H eltborg, Aage Mulvad, købm and; f. 5/10 1919 
i Århus, søn af rep ræ sen tan t C hristian H eltborg;
g. 16/11 1946 m. K irsten  H., f. Nielsen; bestået 
mellem skoleeksm. fra  Åby Realskole 1934, der
efter ansat på grosserer P. B aum gaard’s kontor 
i Århus, udi. h. købm and Chas E. Petersen, Å r
hus 1934-37 og herun der bestået handelsskole
eksm. fra  Å rhus Handelsskole, derefter kommis 
og sen. førstekom m is h. samme t. 1944, overtaget 
nuvæ rende forretn ing  — der er en udpræ get 
købm andsvirksom hed m. vin og konserves s. 
speciale — i Å rhus og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1944.

Adr. Hans Broges Gade 14, Århus.
F irm a: Aage M. Heltborg, H ans Broges Gade 

14, Århus.

Hemmingsen, Børge, depotindehaver; f. 19/8 
1912 i Nykøbing F., søn af depotindehaver C hri
stian Hemmingsen; g. 16/5 1937 m. Oda H., f. 
C hristensen; kusk v. C arlsberg-D epotet i Nykø
bing F. 1932-46, dere fte r ansat i faderens v irk 
somhed — A/S N ykøbing F. B ryghus’ Depot — 
i M aribo, overtaget samme — der om fatter di
s trik te t : H illested-Skørringe-Slem m inge-K rårup- 
R eersnæ s-H ejringe-S tokkem arke-Ø stofte — og 
etabi. sig s. selvstæ ndig depotindehaver 1951; 
medl. af best. f. H unseby Jagtforening.

Adr. Refshalevej 13, Maribo.
F irm a: Nykøbing F. B ryghus’ Depot, Maribo.
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B. Hendriksen K. Henningsen C. Henriksen E. H. M. Henriksen
salgschef købm and købm and købm and

Hempel, Else, købm and; f. 26/7 1913 i Vinding, 
Vejle amt, d a tte r af slagterm ester C. Holt; g. 
23/12 1941 m. købm and G. O. Hempel; etabl. sig 
s. selvstæ ndig købm and m. forretn ing  — i hvil
ken æ gtefæ llen er m edarbejder — i T årnby 1950.

Adr. C astor Alle 14, T årnby pr. K astrup.
F irm a: E. Hempel, Castor Alle 14, T årnby pr. 

K astrup.

H em stra, Poul, købmand; f. 13/9 1907 i Kbhvn., 
søn af købm and Carl C. M. H em stra; g. 26/4 1936 
m. Hedvig H., f. P etersen; udi. h. faderen  køb
m and C arl H em stra, Fæ lledvej 18, Kbhvn. N. 
1922-26 og herunder bestået handelsm edhjæ lper- 
eksm. fra  Købm andsskolen 1925, komm is h. sam 
me 1926-29, etabl. sig s. selvstæ ndig købm and m. 
forretn ing  Enghavevej 152, Kbhvn. SV. 1929.

Adr. Enghavevej 152, Kbhvn. SV.
Firm a: Poul H em stra, Enghavevej 152, Kbhvn. 

SV.

H endriksen, Børge, salgschef; f. 2/2 1922 i 
Kbhvn., søn af væ rk fø rer H olger A lfred P eter 
H endriksen; g. 1943 m. Lizzi H., f. Pedersen; 
læ rling  og kontorassistent i A/S P. Rønning & 
G jerløff, Kbhvn. 1936-41, bogholder og p rokurist 
i A. H. G jerløff’s kemiske F abrikker, Kgs. Lyngby
1941-45, derefter sek re tæ r i A/S Plum rose, 
Kbhvn., salgschef i A/S Plum rose, Odense s. 1951.

Adr. P aludan  M üllers Vej 3, Odense.
Firm a: Plum rose A/S, Havnegade 19, Odense.

H enker, Otto, købmand; f. 27/11 1916 i Som
m ersted, H aderslev amt, søn af portør Otto H en
ker; g. 29/11 1952 m. P au la  H., f. K ristensen; udd. 
og v irket s. m ejerist på forskellige m ejerier, an
sat i A/S Odense ny M argarinefabrik  1948-54, 
overtaget svigerfaderen købm and K ristensen’s 
fo rretn ing  — om fattende kolonial, delikatesser 
og v inhandel — i Odense og etabl. sig s. selv
stændig købm and 1954.

Adr. Reventlowsvej 36, Odense.
Firm a: Otto H enker, Reventlowsvej 36, Oden

se.

Henningsen, Jens, købm and; f. 12/7 1918 i Ku- 
strup, Odense amt.

Adr. E jbygade 47, Odense.
Firm a: J. Henningsen, Ejbygade 47, Odense.

Henningsen, K arl, købm and; f. 16/4 1914 i Løjt 
K irkeby, Å benrå amt, søn af købm and Jen s J. 
Henningsen; g. 10/3 1946 m. Jenny  H., f. Mor
tensen; udd. i kolonial og b landet handel dels i 
m oderens forretn ing  i L øjt K irkeby og dels h. 
købm and Laur. Sørensen, C hristiansfeld 1928-32, 
frekven tere t Ju s tits råd  M øller’s H andelshøjskole 
i Å lborg 1933-34, kommis h. købm and J. Jørgen
sen, Å benrå 1934-36 og h. købm and Johs. Poul
sen, Å benrå 1936-38 sam t bl. a. h. købm and H. 
Jacobsen, GI. Skagen 1938-39, ansat v. De for
enede C onservesfabriker i Skagen 1939-48, for- 
pag tet m oderens forretn ing  i Løjt K irkeby og 
etabl. sig s. selvstændig købm and 1948.

Adr. L øjt K irkeby.
F irm a: K arl H enningsen, L øjt K irkeby.

H enriksen, B ent Møller, købm and; f. 18/8 1925 
i Endrup, Ribe amt, søn af kioskejer Hans Møl
le r  H enriksen; g. 26/11 1949 m. Agnes H., f. Jep 
sen; bestået mellem skoleeksm. fra  E sbjerg S tats
skole 1941, udi. i E sbjerg og Omegns B rugsfor
ening 1941-45 og h erunder bestået handelsm ed- 
h jæ lpereksm . fra  Esbjerg Handelsskole 1944, 
førstekom m is i E ndrup B rugsforening 1945-47, 
frekven tere t A ndelsskolen »Konsum« i Vesterås, 
Sverige sam t Den danske Andelsskole i M iddel
fa r t 1947, førstekom m is i T istrup B rugsforening 
1947-50, overtaget nuvæ rende forretn ing  — der 
om fatter kolonial og isenkram  — i Bram m inge 
og etabl. sig s. selvstændig købmand 1950; medl. 
af best. f. og sek re tæ r i Bram m inge H andels
standsforening s. 1954.

Adr. Ribevej 8, Bramm inge.
F irm a: B ent H enriksen, Købmand, Storegade 

16, Bramm inge.

H enriksen, Carl, købmand, skibshandler; f. 
11/3 1914 i Erresø, Vejle amt.

Adr. Assens.
Firm a: Carl H enriksen, Assens.
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J. Henriksen 
statsaut. varem æ gler

F. V. Henriksen
købm and

G. Henriksen
købm and

K. Henriksen
købm and

H enriksen, C hristian, købm and; f. 26/5 1896 i 
Svallerup, H olbæk amt, søn af landm and Carl 
H enriksen; g. 12/3 1922 m. M ary H., f. Skotte; 
udi. h. købm and E. Dahl, B regninge pr. Svebølle 
1910-15, derefter kommis h. købm and C. D. P e
tersen, Svinninge og sen. h. købm and Ludvig 
Theisen, Nakskov, uddeler i Tillitze B rugsfor
ening 1922-32, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
m. forretn ing  — om fattende finere kolonial, de
likatesser og vinhandel — i Sakskøbing 1932; 
medl. af best. f. Sakskøbing H andelsstandsfor
ening s. 1934 og f. M idt- og Ø stlollands Køb
m andsforening s. 1950, fl. a. tillidshverv.

Adr. Torvet 4, Sakskøbing.
F irm a: C. H enriksen, Torvet 4, Sakskøbing.

H enriksen, E rik  H enry Maxel, købm and; f. 
5/10 1912 i Gladsakse, Kbhvn.s amt, søn af a r 
bejdsm and A rvid H enriksen; g. 21/3 1940 m. E rna 
H., f. Sørensen; udd. i kolonial h. købm and B er
telsen, Sæden S trand, Esbjerg 1926-30 og h e r
under bestået handelsskoleeksm . fra  Esbjerg 
H andelsskole 1929, kommis i Seem -Varm ing 
Brugsforening 1930-32, i Ølstykke B rugsforening 
1932-35, i Helsinge Brugsforening 1935-38 og i 
L illerød B rugsforening 1939-40 sam t afløser f. 
U ddelerforeningen 1938-39, etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and m. forretn ing  — om fattende kolo
nial, delikatesser, v inhandel og frug t — i Oden
se 1940.

Adr. A strupvej 27, Odense.
F irm a: E. H enriksen, A strupvej 27, Odense.

H enriksen, Felix  Valdemar, købm and; f. 15/8 
1899 i Ringsted, søn af købm and F. V. H enrik
sen; g. 23/2 1929 m. A nna Ingeborg H., f. Je n 
sen; udd. i firm aet A. C. Nielsen, R ingsted 1914 
-17, komm is h. købm and L. Jørgensen, Merløse 
1917-18, derefter bl. a. fo rva lte r i A/S Ringsted 
Jernstøberi & M askinfabrik og sen. selvstændig 
købm and m. fo rretn ing  Bentzonsvej 22, Kbhvn. 
F., indehaver af nuvæ rende kolonialforretning 
i K bhvn. s. 1934, till. m edindehaver af V irum  
K olonial- & V inforretn ing s. 1937 sam t m ed
in teressen t i A/S Treleddet s. 1943.

Adr. Bredgade 76, Kbhvn. K.
F irm a: Felix  H enriksen, Bredgade 78, Kbhvn. 

K.

H enriksen, G unnar, købm and; f. 12/4 1912 i 
Rye, Skanderborg am t, søn af læ re r H enrik 
C hristian  H enriksen; g. 26/2 1939 m. Ingrid  H.,
f. Borum ; udi. h. købm and N. Skytte, Vedersø 
pr. Ulfborg, overtaget nuvæ rende forretn ing  — 
der om fatter kolonial og isenkram  — i B æ k
m arksbro og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1937, till. fo rhandler f. A/S D ansk Tipstjeneste; 
medl. af best. f. Lemvig og Oplands Købm ands
forening s. 1954, medl. af F lynder sogneråd s. 
1950, fl. a. tillidshverv.

Adr. Bækm arksbro.
F irm a: G unnar H enriksen, Kolonial & Isen

kram , Bækm arksbro.

H enriksen, H enry  Alfred, købm and; f. 6/9 1897 
i Kbhvn., søn af arbejdsm and Georg H enriksen;
g. 30/4 1941 m. M arie H., f. L ynggaard H ansen; 
udd. i fedevarebranchen i Kbhvn. 1911-15, udde
ler i G yrstinge B rugsforening 1925-48 og selv
stændig købm and Vanløse 1948-51, overtaget køb
mand Børge A ndreasen’s forretn ing  — om fatten
de kolonial og vinhandel — og etabi. sig s. selv
stændig købm and i Holbæk 1951.

Adr. M unkholmvej, Holbæk.
F irm a: H. A. H enriksen, M unkholm vej, Hol

bæk.

H enriksen, Ivar P e te r Bech, købm and; f. 16/3 
1910 i Allinge, søn af bagerm ester og m øller M. 
S. H enriksen; g. 5/1 1936 m. M agda H., f. K røier; 
udi. h. købm and Simonsen, Å kirkeby 1925-29, 
frekven tere t H illerød Højskole 1930-31, derefter 
kommis bl. a. h. købm and Lund, Ø sterm arie og 
sen. fo rre tn ingsbestyrer h. købm and Larsen, 
Årsballe, etabi. sig s. selvstændig købmand m. 
forretn ing  — om fattende kolonial og isenkram  
sam t m anufak tur — i Ø sterlars 1935.

Adr. Østerlars.
F irm a: I. P. H enriksen, Ø sterlars.
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W. Henriksen 
depotindehaver

L. Henriksen
købm and

M. S. Henriksen
købm and

T. J. Henriksen
købm and

H enriksen, Johannes B rink, grosserer; f. 25/7 
1896 i B rørup, Ribe amt, søn af tøm rerm ester 
Mads H enriksen; g. 26/1 1923 m. F rederikke H.,
f. Høher; udi. h. købm and M. K. Madsen, B rø
rup, g rundlagt nuvæ rende virksom hed — der 
om fatter kolonial og sukkervarer en gros — i 
E sbjerg og etabi. sig s. selvstæ ndig grosserer 
1922.

Adr. Jy llandsgade 76, Esbjerg.
F irm a: Johs. B rink H enriksen & Co., Jy l

landsgade 16, Esbjerg.

H enriksen, Jørgen, statsaut. varem æ gler; f. 
14/8 1909 i O rdrup, Kbhvn.s amt.

Adr. Pile Alle 16, Holte.
F irm a: Jørgen  H enriksen & H. C. Jørgensen, 

F redericiagade 4, Kbhvn. K.

H enriksen, K aj, købm and; f. 26/1 1923 i Houe, 
Ringkøbing amt, søn af landpostbud P eder Dam- 
gaard  H enriksen; g. 24/7 1948 m. Bodil H., f. 
M øller Nielsen; udi. h. købm and J. C. Madsen, 
B onnet 1937-40 og heru n d er bestået handels- 
m edhjæ lpereksm . fra  Lemvig H andelsskole 1940, 
kommis h. købm and Aage Jensen, Nr. Felding
1940-41 og førstekom m is h. købm and A xel F lyn- 
dergaard, Lomborg pr. Ramme 1941-42 sam t h. 
købm and E jle r M. Jensen, Lomborg pr. Ramme
1942-48, overtaget nuvæ rende forretn ing  — der 
om fatter kolonial, isenkram  og m anufak tu r sam t 
korn og foderstoffer — i T ørring  K irke pr. Lem 
vig og etabi. sig s. selvstændig købm and 1948.

Adr. T ørring K irke pr. Lemvig.
F irm a: Kaj H enriksen, T ørring K irke pr. 

Lemvig.

H enriksen, Laurits, købm and; f. 22/8 1910 i 
Ålborg, søn af købm and N iels H enriksen; g. 
1939 m. K aren H., f. H øjberg; udi. h. købm and 
O. E. Jensen, Langholt 1924-28, derefter bl. a. 
førstekom m is h. købm and Skovgaard-A ndersen, 
Rold pr. A rden, overtaget nuvæ rende fo rre t
ning — der om fatter kolonial, isenkram  og 
bræ ndsel — i V ejgård og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1938; medl. af noteringsudvalget

f. Ålborg H andelsforening af 1879, fl. a. tillids
hverv.

Adr. Langgade 5, V ejgård pr. Ålborg.
Firm a: L aurits H enriksen, Langgade 5, Vej

gård  pr. Ålborg.

H enriksen, Laurits, købm and; f. 25/6 1912 i 
S tedstrup, H olbæk amt, søn af købm and Hans 
Elias H enriksen; g. 24/6 1945 m. Ellen H., f. L ar
sen; udi. h. købm and J. T. Jørgensen, Stenlille 
1926-30, dere fte r kommis i Tølløse og sen. i kolo
nial en gros firm ae t Ju liu s  M ortensen, Holbæk, 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. forretn ing 
— om fattende kolonial, delikatesser og v inhan
del sam t sydfrugt — i K alundborg 1940; kasserer 
i K alundborg K øbm andsforening s. 1946.

Adr. Torvet 17, K alundborg.
Firm a: L. H enriksen, T orvet 17, K alundborg.

H enriksen, M arius Severin, købm and; f. 28/11 
1917 i Føvling, Ribe amt, søn af inspektør Hans 
C hristian H enriksen; g. 19/9 1943 m. R uth H., f. 
Jacobsen; udi. h. købm and A lbert Nielsen, 
G renå 1932-36 og herunder bestået handelsm ed- 
hjæ lpereksm . fra  G renå H andelsskole 1935, kom
mis h. samme 1936-38 og førstekom m is h. køb
m and J. P. Pedersen, Skagen 1938-40, etabi. sig 
s. selvstændig købm and m. forretn ing  i S tautrup 
1940, afstået samme og overtaget nuvæ rende ko
lonialforretn ing i R anders 1941.

Adr. Nyvej 28, Randers.
Firm a: M. H enriksen, Købmand, Ny vej 28, 

Randers.

H enriksen, Oskar, købm and; f. 8/7 1910 i Hør- 
ning, Skanderborg amt, søn af karetm ager M. 
H enriksen; g. 18/9 1938 m. Johanne M arie H., f. 
Jensen; bestået mellemskoleeksm. fra  S kander
borg Mellem- og Realskole 1925, udi. dels h. køb
m and Carl C. Larsen, H asselager 1925-27 og dels 
i Folby B rugsforening 1927-28, kommis i Velling 
B rugsforening 1928-31 og h. købmand O. Wag
ner, Låsby 1931-33, etabi. sig s. selvstændig køb
m and i Å rhus 1933 og s. sådan drevet forretn ing 
Lollandsgade 48 1933-34 og P. M. Møllers Vej 27
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A. C. Hermansen J. F. Hermansen S. Hertz B. H. Hestbech
købm and købm and førstelæ rer købm and

1934-46, grundlagt nuvæ rende forretn ing  i Å rhus 
1946.

Adr. P aludan M üllers Vej 121, Århus.
F irm a: M øllevangens K olonialforretning, P a 

ludan M üllers Vej 41, Århus.

H enriksen, P eter, købm and; f. 15/11 1905 i 
G læsborg sogn, R anders amt, søn af landm and 
Johannes H enriksen; g. 28/2 1943 m. G udrun H.,
f. Jacobsen; udi. i Nimtofte B rugsforening 1919- 
23, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. fo rre t
ning — om fattende kolonial, delikatesser, v in 
handel, isenkram  og bræ ndsel — i Torslunde pr. 
Svinninge 1943; medl. af best. f. K øbm andsfor
eningen f. Jyderup  og Omegn sam t medl. af sko
lekom m issionen i Kundby.

Adr. Torslunde pr. Svinninge.
Firm a: P e te r H enriksen, Torslunde pr. Svin

ninge.

H enriksen, Tage Jacob, købm and; f. 20/7 1912 
i Kbhvn., søn af købm and K resten  H enriksen;
g. 5/5 1937 m. M ary H., f. B randt; udi. h. køb
m and Poul E. Jensen, Ndr. F rihavnsgade 50, 
Kbhvn. 0 . 1926-30 og herunder bestået handels- 
m edhjæ lpereksm . fra  K øbmandsskolen, kommis
h. købm and A lbrechtsen, Haderslevgade, Kbhvn. 
0 . 1930-32 sam t drevet selvstæ ndig frug tfo rre t
ning i Hellebækgade, Kbhvn. N. 1932-34, derefter 
disponent i faderens forretn ing  B orgm estervan
gen 12, Kbhvn. N., overtaget samme — der om
fa tte r  kolonial, delikatesser, vine, tobakker og 
frug t — og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1935.

Adr. M imersgade 113, Kbhvn. N.
F irm a: Tage H enriksen, B orgm estervangen 12, 

Kbhvn. N.

H enriksen, Thomas Christian, købmand; f. 2/11 
1907 i Vejgård, Å lborg amt, søn af m askinm e
ster C hristian H enriksen; g. 29/12 1940 m. Rig
m or H., f. Nielsen; udi. h. købm and Niels N iel
sen, Å lborg 1922-26 og herunder bestået han- 
delsm edhjælpereksm . fra  Ju s tits råd  M øller’s 
Handelshøjskole i Å lborg 1925, kommis i forskel
lige fo rre tn inger bl. a. h. købm and J. J. Ny-

strup, Ydby, Thy 1926-34, overtaget nuvæ rende 
fo rretn ing  — der om fatter kolonial og konser
ves — i V ejgård pr. Å lborg og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1934.

Adr. Lundbyesgade 17, V ejgård pr. Ålborg.
F irm a: Th. H enriksen, C arit E tlars Gade 10, 

V ejgård pr. Ålborg.

H enriksen, W ilkens, depotindehaver; f. 14/6 
1906 i Ringsted, søn af depotindehaver F. W. 
H enriksen; genn. 10 å r  v irke t i faderens v irk 
somhed — Tuborgs B ryggerier’s depot — i Ring
sted, overtaget samme og etabi. sig s. selvstæ n
dig depotindehaver 1933.

Adr. Ringsted.
F irm a: Tuborgs B ryggerier’s og Kongens B ryg

hus’ Depot, Ringsted.

H erdel, Jens, købm and; f. 27/10 1898 i Linå, 
Skanderborg amt, søn af slagterm ester Niels P e
dersen; g. 4/4 1925 m. Anna H., f. Refsgaard; udi.
h. købm and Elisa Jensen, Silkeborg 1914-18, 
etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo rretn ing 
i Silkeborg 1926, afstået samme og grundlagt 
nuvæ rende forretn ing  i V ejlby-Risskov 1927; 
medl. af best. f. og kasserer i Å rhus og Omegns 
K øbm andsforening s. 1946, till. medl. af best. f. 
Vejlby-Risskov H åndvæ rker- og H andelsforening 
og af repræ sen tan tskabet f. A/S »Dankas«, Å r
hus.

Adr. G renå Landevej 294, Vejlby-Risskov.
F irm a: Jens H erdel, G renå Landevej 294, V ejl

by-Risskov.

Herløw, G unner, købm and; f. 6/12 1895 i Eske- 
bjerg, H olbæk amt, søn af købm and August H er
løw; bestået realeksm . 1911, udd. i kolonial og 
b landet handel i faderens forretn ing  i Eskebjerg 
1911-13, kontorist i A/S Im portkom pagniet, K a
lundborg 1913-17, af tjen t væ rneplig t 1917-18 og 
kontorist i Kbhvn. 1918-19, derefter kommis i 
faderens forretn ing  i Eskebjerg, overtaget sam 
me — der om fatter kolonial, delikatesser, v in 
handel, isenkram , korn  og foderstoffer, b ræ nd
sel og benzin — og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1930; næstform d. i K øbm andsforeningen f.
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Jyderup  og Omegn sam t formd. f. Sønderjydsk 
Forening i B regninge sogn.

Adr. Eskebjerg.
F irm a: Aug. Herløw, Eskebjerg.

H erm ansen, A lfred C hristian, købm and; f. 
25/3 1902 i Føvling sogn, Ribe amt, søn af græ n- 
seovergendarm  Hans H erm ansen; g. 31/8 1924 
m. Anna K jestine H., f. Sørensen; græ nsegen
darm  1922-27, overtaget købm and Jørgen  T hiel’s 
fo rretn ing  — om fattende b landet landhandel — 
i Nr. Sejerslev og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1927, overfly tte t forretn ingen t. nuvæ ren
de m oderne lokaler i egen nybygget ejendom  i 
Nr. Sejerslev 1943; medl. af Em m erlev sogneråd 
s. 1933 og af Tønder am tsråd  s. 1935, fl. a. til
lidshverv.

Adr. Nr. Sejerslev pr. Højer.
F irm a: A. C. H erm ansen, Nr. Sejerslev pr. 

Højer.

H erm ansen, Johan  F rederik , købm and; f. 5/12 
1900 i M arstal, Æ rø, søn af skibsfører Hans C hri
stian H erm ansen; g. 29/4 1928 m. Ingeborg H., f. 
A ndersen; udd. i m oderens forretn ing  i M arstal, 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. forretn ing 
M øllersvej, Nykøbing F. 1935, indehaver af nu 
væ rende fo rre tn ing  — der om fatter kolonial, de
likatesser og vinhandel — i Nykøbing F. s. 1938; 
medl. af hovedbest. f. D ansk Skak Union s. 1941.

Adr. Søvej 84, Nykøbing F.
Firm a: J. H erm ansen, Søvej 84, Nykøbing F.

H erm ansen, K aj, købm and; f. 8/11 1907 i Ma
ribo, søn af frisør August H erm ansen; g. 24/1 
1932 m. Inger H., f. P etersen ; udi. h. købm and 
I. K. Jensen, Maribo, overtaget nuvæ rende for
retn ing  i Nakskov og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1931; medl. af best. f. K øbm andsforeningen
f. Nakskov og Omegn.

Adr. Rødbyvej 31, Nakskov.
F irm a: K. H erm ansen, Rødbyvej 31, Nakskov.

H erm ansen, Poul, købm and; f. 9/2 1905 i Neb- 
belunde, M aribo amt, søn af m urer P e te r V. H er
m ansen; g. 12/11 1933 m. R uth H., f. Pedersen; 
udi. h. købm and F. Larsen, Rødby 1918-22, etabi. 
sig s. selvstændig købm and m. fo rretn ing  — om
fattende kolonial, delikatesser og v inhandel — i 
M aribo 1933; medl. af best. f. M aribo K olonial
handlerforening s. 1936, formd. f. samme s. 1950.

Adr. Ø stergade 51, Maribo.
F irm a: Poul H erm ansen, Østergade 51, Ma

ribo.

Hertz, G udrun, købm and; f. 13/3 1908 i Kbhvn., 
da tter af købm and W ilhelm Carl C hristian 
H ertz; g. 10/9 1939 m. bogholder Thorkild  Jø r
gensen; frekven tere t Købm andsskolen i Kbhvn. 
sam t udd. i handel i faderens forretn ing  Råd
husstræ de 10, Kbhvn. K. 1924-28, derefter ansat 
i samme, efte r faderens død 1951 b esty re r af 
forretn ingen — der af købm and H ertz blev over
taget efter købm and F ritz Paustian  1898 og kan

føres tilbage t. 1808 sam t iøvrig t om fatter kolo
nial, delikatesser, vine og tobakker m. v.

A dt. Jæ gersborg  Alle 52 B, C harlottenlund. 
F irm a: R ådhusstræ des K affehandel v. G udrun

H ertz, R ådhusstræ de 10, Kbhvn. K.

Hertz, Svend, første læ rer, handelsskoleforstan
der; f. 6/10 1914; g. 12/7 1945 m. læ rerinde Else 
H., f. Ovesen; fø rste læ rer v. H ørdum Skole sam t 
læ re r  v. og fo rstander f. H ørdum  Handelsskole.

Adr. Hørdum.
Institu tion: H ørdum  Handelsskole, Hørdum.

Hess-Nielsen, Carl Wilhelm, købm and; f. 6/12 
1910 i K alundborg, søn af indrem issionæ r Niels 
N ielsen; g. 5/6 1937 m. Jenny  H.-N., f. A ndersen; 
udd. i handel i V indum B rugsforening 1925-29, 
kommis i Stoholm B rugsforening 1929 og h. køb
mand C. H alkjæ r, Aulum 1929-31, frekven tere t 
Købm andsskolen i Kbhvn. 1931-32, an sat på As
sistens K irkegård’s kontor 1932-33 og i firm aet 
Fog & Mørup, Kbhvn. 1933-35, fo rva lte r på F a
b rikken  »Taco«, Kbhvn. 1935-46, etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and m. fo rretn ing  — om fatten
de finere kolonial, vine, tobakker og frug t m. v. 
— Blegdamsvej 74, Kbhvn. 0 . 1946.

Adr. M imersgade 64, Kbhvn. N.
F irm a: C. W. Hess-Nielsen, Blegdamsvej 74, 

Kbhvn. 0 .

H esseldahl, Peter, købm and; f. 14/11 1919 i 
V ester Tårup, Ålborg amt.

Adr. Tuen pr. Tversted.
F irm a: P. H esseldahl, Tuen pr. Tversted.

Hestbech, B jarne H aldur, købm and; f. 26/4 
1905 i H jerm , Ringkøbing amt, søn af gårdejer 
Jens C hristian Hestbech; g. 9/11 1941 m. Ellen 
H., f. Esbensen; udi. i Resen B rugsforening v. 
S truer 1921-24, kommis i forskellige fo rre tn in 
ger bl. a. h. købm and Ildsvad, Snejbjerg  v. H er
ning 1924-38, etabi. sig s. selvstændig købm and m. 
fo rretn ing D anm arksgade 18, R anders 1938, af
hæ ndet samme og overtaget nuvæ rende fo rre t
ning Skanderborggade 27, R anders 1946, udvidet 
og m oderniseret forretn ingen  1947.

Adr. Skanderborggade 27, Randers.
Firm a: B. Hestbech, K olonial & Isenkram , 

Skanderborggade 27, Randers.

H euckendorff, W illiam Andreas, købm and; f. 
27/2 1892 i N æstved, søn af bagerm ester K arl 
W ilhelm H euckendorff; g. 16/5 1919 m. Ingeborg 
H., f. Rasmussen; udi. h. købm and M. H enrik
sen, P ræ stø  1906-10, kommis h. købm and H. 
D itlefsen, K orsør 1910-12, a ftjen t væ rneplig t v. 
in fan terie t 1912 og sen. genindkaldt t. sikrings
sty rken  1914-15, kommis h. købm and Emil E rik
sen, H elsingør 1912-13, h. købm and Otto Mad
sen, P ræ stø  1913-14 og h. købm and V aldem ar Pe
tersen, Fakse 1915-19, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. fo rretn ing  i Vemmetofte 1919, af
hæ ndet samme og grundlagt nuvæ rende fo rre t
ning i Fakse 1925; medl. af best. f. Ø stsjæ llands
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G. Hildebrandt
købm and

J .  F. Hildebrandt 
købm and

E. T. Hilmer
købm and

B. S. Hinge 
købm and

H andelsforening og formd. f. Fakse H andels
skole, fl. a. tillidshverv.

Adr. Rønnedevej 40, Fakse.
F irm a: W. H euckendorff, Købmand, R ønnede

vej 1, Fakse.

H ildebrandt, G unnar, købm and; f. 29/6 1914 i 
Odder, Å rhus amt, søn af sadelm ager M artin  
H ildebrandt; g. 15/8 1943 m. L aura M argrethe H., 
f. Calm ar; bestået mellem skoleeksm. fra  Odder 
Realskole 1929, udi. h. købm and Fogsgaard-Pe- 
dersen, Odder 1929-33 og herunder bestået han- 
delsm edhjælpereksm . fra  Odder Handelsskole, 
kontorassistent og lagerekspedient i A/S N or
disk K affe K om pagni’s Å rhus afd. 1933-34 og i 
sammes E sbjerg afd. 1937-43, iøvrig t kommis h. 
købm and C. W endt, Kolding 1934-37 og fø rste
kommis h. købm and Mads Madsen, E sbjerg 1943- 
51, overtaget nuvæ rende forretn ing  — der om
fa tte r  kolonial, kaffe og vine — i Esbjerg og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1951; medl. af 
best. f. E sbjerg H andelsforening af 1898.

Adr. H avnegade 105, Esbjerg.
F irm a: G unnar H ildebrandt, H avnegade 105, 

Esbjerg.

H ildebrandt, Jørgen Frederik , købm and; f. 25/6 
1923 i H årby, Odense amt, søn af m urerm ester 
H. M. H ildebrandt; g. 4/9 1948 m. Solveig P e tra  
H., f. Hansen; udi. i H årby B rugsforening 1938- 
42, kommis i V ejlby B rugsforening og sen. i 
Ronæsbro B rugsforening 1942-43, frekven tere t 
Den fynske H andelsdagskole i Odense 1943-44, 
kommis h. købm and Binder, H årby 1944-47, etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and m. forretn ing  — om
fattende kolonial, isenkram , glas og porcelæn — 
i H årby 1948.

Adr. Algade 32, Hårby.
Firm a: J. F. H ildebrandt, Algade 32, H årby.

Hilm er, Eske Thomsen, købm and; f. 25/7 1919 
i Østbirk, Skanderborg amt, søn af tøm m erhand
le r P e te r Thomsen H ilm er; g. 4/9 1943 m. Agnes 
H., f. Hansen; bestået mellem skoleeksm. fra  
Tørring Realskole 1934, udi. dels h. købm and

Chr. Jørgensen, Snoghøj og dels h. købm and 
E rnst Sandfeldt, Snoghøj H andelshus 1934-37 og 
herunder bestået handelsm edhjæ lpereksm . fra  
M iddelfart Handelsskole 1937, komm is i forskel
lige fo rre tn inger — herunder bl. a. førstekom m is
h. købm and H ans Poulsen, Hosby — 1937-43, 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. fo rretn ing 
i Tebstrup pr. Skanderborg 1943, afstået samme 
og overtaget nuvæ rende forretn ing  — der om
fa tte r  kolonial og isenkram  sam t fa rv e r og ta 
pet — i Mørke 1946, ombygget og m oderniseret 
fo rretn ingen  e fte r b rand  1954.

Adr. Mørke.
F irm a: E. H ilm er, Købmand, Mørke.

Hinge, B ent Studsgaard, købm and; f. 24/9 1931 
i Udby, Thisted amt, søn af arbejdsm and K arl 
Em il Sørensen; g. 1/8 1953 m. Johanne H., f. M ik
kelsen; udi. h. købm and Ingv. P. Andersen, 
H vidbjerg (Thy) og herunder bestået handels
m edhjæ lpereksm . fra  H vidbjerg Handelsskole, 
selvstæ ndig købm and i Sunds 1953-54, overtaget 
nuvæ rende forretn ing  og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and i F aurho lt 1954.

Adr. F aurholt pr. Ikast.
F irm a: Bent Hinge, Kolonial, K orn og F oder

stoffer, F aurholt pr. Ikast.

H intze, C hristian Adolf, købm and; f. 6/11 1890 
i Kbhvn., søn af købm and C hristian H intze; g. 
21/8 1921 m. Johanne M arie H., f. Hobel; fre 
kven tere t B erlitz School og Nehm s H andelskur
sus i Kbhvn. 1905-06, udd. i handel h. købm and 
Meincke, H elsingør 1906-10, kommis h. samme 
1910-12, h. købm and Oscar Rolff, Set. A nnæ 
Plads, Kbhvn. K. 1912-13 og h. købm and L in
dahl, Snekkersten 1913-20, dere fte r m edhjæ lper 
i faderens fo rretn ing  Dybensgade 2, Kbhvn. K., 
etabi. sig s. selvstændig købm and m. forretn ing 
Ndr. Fasanvej 15, Kbhvn. F. 1921, afhæ ndet 
samme og overtaget faderens forretn ing — der 
er grundlagt 1903 og om fatter kolonial, delika
tesser, vine og tobak m. v. — i Kbhvn. 1925.

Adr. Dybensgade 2, Kbhvn. K.
F irm a: Chr. Hintze, Dybensgade 2, Kbhvn. K.
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C. A. Hintze
købm and

C. O. Hjardemaal-Jensen 
købm and

E. Hjarsøe
viceskoleinspektør

F. Hjeresen
købm and

H jardem aal-Jensen, C hristen Oluf, købm and;
f. 13/8 1918 i Viborg, søn af købm and Chr. Jen 
sen; g. 9/9 1942 m. Conny Eva H .-J., f. Rønne
bæ k Pedersen; udi. i faderens kolonialforretning 
i Viborg 1934-38, bestået ejendom sm æglereksm . 
1941, dere fte r disponent f. m oderen i faderens 
forretn ing  i Viborg, overtaget samme og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1946; medl. af best, 
f. Viborg K olonialhandlerforening s. 1952.

Adr. St. Set. Peders S træ de 17, Viborg.
Firm a: Oluf H jardem aal-Jensen, St. Set. Mik

kels Gade 19, Viborg.

H jarsøe, Edvard, viceskoleinspektør, handels
skoleforstander; f. 2/3 1894 på Frdbg., søn af 
form and Carl H jarsøe; g. 3/4 1950 m. Else H., f. 
H ansen; bestået præ lim inæ reksm . 1910 og læ rer- 
eksm. 1915, læ re r v. F rederikssund p rivate  Mel
lem - og Realskole 1916-24 og v. F rederikssund 
Handelsskole 1918-24, læ re r v. Fakse B orger- og 
Realskole s. 1924,- viceskoleinspektør s. 1948, læ 
re r  v. Fakse H andelsskole s. 1929, fo rstander f. 
samme s. 1930; medl. af Fakse m enighedsråd 
sam t k irkekasserer og k irkevæ rge, fl. a. lokale 
tillidshverv.

Adr. P ræ støvej 15, Fakse.
Institu tion: Fakse Handelsskole, Fakse.

H jeresen, Fritz, købm and; f. 8/10 1906 i Vissen
bjerg  sogn, Odense amt, søn af tøm rer Jørgen 
H jeresen; g. 5/11 1933 m. M aren H., f. Pedersen; 
udd. i kolonial i Skalbjerg  K øbm andsforretning 
1921-25 og sen. bestået handelsskoleksm . fra  
Odense Handelsskole 1928, kommis i firm aet 
Brd. A ndersen (kolonial en gros), Odense 1926- 
33, etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo rre t
ning Fæ lledvej, Odense 1933, indehaver af nu
væ rende fo rretn ing  — om fattende kolonial, deli
katesser, vinhandel, køkkenudstyr og parfum eri 
— i Odense s. 1935.

Adr. Palnatokevej 2, Odense.
Firm a: F. H jeresen, Palnatokevej 2, Odense.

H jerrild , G erner Niels Lyngby, købm and; f. 
13/9 1913 i H erning, søn af pakhusform and v. 
D.S.B. Ludvig H jerrild ; g. 25/5 1938 m. M arie K a

trine  H., f. L inke; udd. og v irket s. m ejerist 
1927-44, selvstæ ndig købm and i Broby v. Sorø 
1944-47, d erefter etabi. sig s. selvstændig køb
m and m. fo rretn ing  — om fattende kolonial, deli
katesser, vinhandel, isenkram , køkkenudstyr og 
bræ ndsel — i Seden St. v. Odense.

Adr. Seden St.
F irm a: G erner H jerrild , Seden St.

Hjorth, Axel, købm and; f. 27/11 1900 i Ålborg, 
søn af m ask inarbejder Ludvig H jorth ; g. 1926 m. 
M ary H., f. Klemm e; udi. h. købm and A nder- 
sen-Krogh, Å lborg 1914-18 og herunder bestået 
handelsm edhjælpereksm . fra  Fæ rgem an’s H an
delsskole i Å lborg 1917, dere fte r kommis bl. a. 
i Søndergades B rugsforening, Ålborg, etabi. sig 
s. selvstændig købm and m. fo rretn ing  Set. Hans 
Gade 7, Å lborg 1925, afhæ ndet samme og grund
lag t nuvæ rende forretn ing  — der om fatter ko
lonial sam t sygepleje- og b arnep le jeartik ler — 
Morsøgade 2, Ålborg 1946; medl. af agitations
og noteringsudvalget i Å lborg H andelsforening 
af 1879.

Adr. Morsøgade 2, Ålborg.
Firm a: Axel H jorth, Hj. af F æ rø- og Morsø

gade, Ålborg. -

H jorth, Olav, købmand; f. 17/11 1922 i Bel- 
linge, Odense amt, søn af gårdejer Otto H jorth;
g. 16/4 1944 m. Elly H., f. T hrane; udi. h. køb
m and N. C. Nielsen, Odense 1938-42 og herunder 
bestået handelsskoleeksm . fra  Odense H andels
skole 1941, kommis i H olm strup Brugsforening
1943-44, etabi. sig s. selvstændig købm and m. 
forretn ing  — om fattende kolonial, delikatesser, 
v inhandel og trikotage — i F ruens Bøge og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1944.

Adr. Fåborgvej 49, Fruens Bøge.
Firm a: Olav H jorth, Fåborgvej 49, Fruens 

Bøge.

H jorth, Viktor, købm and; f. 10/9 1903 i F inne- 
rup  sogn, Holbæk amt.

Adr. Bregninge pr. Eskebjerg.
Firm a: V iktor H jorth, Bregninge pr. Eskebjerg.
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O. Hjorth 
købm and

G. N. L. Hjerrild
købm and

A. Hjorth
købm and

N. J. Hjørngaard
købm and

H jortnæ s, Svend, købm and; f. 11/5 1924 i K læ - 
strup, H jørring  amt, søn af landm and Carl 
H jortnæ s; g. 1950 m. Ella H., f. C hristiansen; 
udd. i kolonial dels i K læ strup K øbm andsfor
re tn ing  og dels i Åby K øbm andsforretning, af
tjen t væ rneplig t 1946-47 og frekven tere t Ju s tits 
råd  M øller’s H andelshøjskole i Å lborg 1948-49, 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. forretn ing  
i F rederikshavn  1949.

Adr. A hrenfeldtsgade 21, Frederikshavn.
F irm a: Svend H jortnæ s, A hrenfeldtsgade 21, 

Frederikshavn.

H jortshøj, Søren, købm and; f. 28/9 1929 i P å- 
rup, Skanderborg amt, søn af tøm rer Jens 
H jortshøj; udi. h. købm and Aage Olsen, Å rhus 
1945-49, overtaget købm and J. K. T hislund’s fo r
retn ing  i Å rhus og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1954.

Adr. R andersvej 61, Århus.
F irm a: H jortshø j’s Kolonial, Iv a r H uitfeldts 

Gade 61, Århus.

H jørngaard, Niels Jensen, købm and; f. 30/11 
1920 i Kvong, Ribe amt, søn af ren tie r H ans 
P eder H jørngaard; g. 28/2 1943 m. Ida H., f. 
T horning; udi. h. købm and H. O. Hansen, Kvong 
og herunder bestået handelsm edhjæ lpereksm . 
fra  V arde Handelsskole, dere fte r førstekom m is
h. købm and J. A gergaard, G rønbjerg  pr. F il
skov, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. fo r
retn ing i G rindsted 1943, afhæ ndet samme og 
overtaget forretn ing  i Ø ster Snede 1945, afhæ n
det samme og overtaget nuvæ rende forretn ing  i 
H olstebro 1946.

Adr. Sønderlandsgade 25, Holstebro.
F irm a: N. J. H jørngaard, Kolonial & D elika

tesse, Sønderlandsgade 25, Holstebro.

H off-Nielsen, Asger, købm and; f. 28/1 1913 i 
Køng, P ræ stø  am t; m edindehaver af og ene
disponent i firm ae t H off-Nielsen & Mogensen, 
D ianalund s. 1938; formd. f. M idtsjæ llands K øb
m andsforening s. 1954.

Adr. D anasvej 5, D ianalund.
F irm a: H off-N ielsen & Mogensen, D ianalund.

Hoffm ann, Ludvig, fhv. overlæ rer, handelssko
leforstander; f. 28/7 1882 i M ejrup, Ringkøbing 
amt, søn af landkøbm and H enrik  H offm ann; g. 
28/12 1907 m. Johanne M arie K ristine H., f. A n
dersen (død 1952); bestået præ lim inæ reksm . fra  
Skive Realskole 1900 og læ rereksm . fra  Jellinge 
Sem inarium  1904, realsko le læ rer i Hals 1904-07 
og kom m unelæ rer i Varde 1907-52, læ re r v. 
Varde Handelsskole s. 1908, fo rstander f. samme 
s. 1926 og f. Varde Oplands Handelsskole s. 1935; 
formd. f. B iblioteket f. V arde og Omegn 1925-45, 
formd. f. læ re rråd e t v. Varde Skole 1935-52 og 
redak tø r af »Den danske Handelsskole« 1939-54.

Adr. Ø stergade 10, Varde.
Institu tion : V arde Handelsskole, Varde.

H offritz, Lars E rnst Emil, købm and; f. 30/10 
1902 i Vanløse, Kbhvn.s amt, søn af kunstsm ed 
Johan  H einrich H offritz; g. 5/6 1927 m. M argre
the H., f. Nielsen; udi. dels h. købm and Holger 
Gerløv, Kgs. Lyngby og dels h. købm and K nud 
G jerum , Espe 1916-19, kommis h. sidstnæ vnte 
1919-20 og i forskellige andre fo rre tn inger 1920- 
26, overtaget nuvæ rende fo rretn ing  — der om
fa tte r  kolonial, isenkram , korn  og foderstoffer 
sam t bræ ndsel — i Lyngå pr. H adsten og etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and 1925; medl. af best,
f. H andelsforeningen f. H adsten og Omegn s. 
1942, formd. f. samme s. 1952, till. formd. f. 
foreningens understøttelsesfond sam t f. Lyngå 
bolignævn.

Adr. Lyngå pr. H adsten.
F irm a: Emil Hoffritz, Lyngå pr. Hadsten.

Hofman, E rik  Vendelbo, købm and; f. 14/8 1905 
i N ørre Sundby, søn af p roku rist C hristian A n
dreas Hofman; g. 17/2 1935 m. E rna H., f. Hegn
dal; bestået mellem skoleeksm. fra  Ålborg K a
tedralskole, udi. h. købm and Johan  Larsen, Ål
borg 1921-25 og h eru nd er bestået handelsm ed
hjæ lpereksm . fra  Ju s tits råd  M øller’s H andels
højskole i Ålborg 1925, kommis h. samme 1925-27 
og førstekom m is h. købm and Nielsen Dinesen, 
Å lborg 1927-34, overtaget nuvæ rende forretn ing 
— der om fatter kolonial, delikatesser og v inhan-
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S. A. Holbæk 
afdelingsdirektør

V. Holdt 
købm and

L. E. E. Hof fritz
købm and

E. V. Hofman
købm and

del sam t aut. bladforhand'l’ing — i Ålborg og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1934.

Adr. H elgolandsgade 66, Ålborg.
F irm a: E rik  Hofman, Kolonial, H elgolands

gade 66, Ålborg.

Holbæk, Svend A., afdelingsdirektør; f. 29/9 
1893 i Kbhvn., søn af fab rikan t Casper Holbæk;
g. 12/4 1935 m. Inge-Lise Bock; ansat i bank- 
og veksellerervirksom hed i Kbhvn. og H am burg 
1910-20, ansat i A/S De Danske S pritfab rikker 
1921; medl. af best. f. I. K rüger A/S og f. A/B 
K rüger-L j ungm an, Stockholm, formd. f. best. f. 
A/S M. A arsleff & Co.; m edstifter af Dansk 
R eklam e-Forening og æresm edl. af samme 1949, 
medl. af rep ræ sen tan tskabet f. R eklam e-For
eningen i Kbhvn. og af best. f. D ansk R eklam e
forbund, tilde lt N ordisk R eklam eforbund’s guld- 
m edaille 1953, D anm arks rep ræ sen tan t i D et in
ternationale  H andelskam m er’s Comm ittee on 
A dvertising, censor v. H andelshøjskolen i 
Kbhvn.

Adr. Ole Olsens Alle 12, Hellerup.
F irm a: A/S De Danske S pritfabrikker, H avne

gade 29, K bhvn. K.

Holdt, Viggo, købm and; f. 9/6 1914 i Å benrå, 
søn af gårde je r Jep  H oldt; g. 23/6 1939 m. K arin  
H., f. Bennedsen; udi. h. købm and Chr. Aabling, 
B redebro 1928-31, kommis h. købm and Larsen, 
H ellevad 1931-34, frekven tere t K øbm andsskolen i 
K bhvn. 1934-35 og sen. bestået korrespondent- 
eksm. i engelsk og tysk — henholdsvis 1938 og 
1942, ansat i A/S F. L. Sm idth & Co., Kbhvn. 
1936-45, overtaget Hyllinge K øbm andsgård — der 
om fatter kolonial, delikatesser, vinhandel, isen
k ram  og køkkenudstyr, korn  og foderstoffer, 
kunstgødning, b ræ ndsel og benzin sam t h a r eget 
m ølleri og fæ llesfryseanlæ g — og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1945, till. fo rhandler f. A/S 
D ansk T ipstjeneste; medl. af best. f. Foreningen 
af Landkøbm æ nd i Sydsjæ lland s. 1951.

Adr. Hyllinge.
F irm a: Hyllinge Købm andsgård, Hyllinge.

Holgersen, Holger, købm and; f. 25/1 1903 i 
Skallebølle, Odense amt, søn af købm and N. C. 
Holgersen; g. 27/9 1931 m. M artha H., f. Ras
m ussen; udd. i sk ibshandlerfirm aet Fents & 
Jørgensen, Assens 1919-23, derefter kommis i fa
derens forretn ing  i Skallebølle sam t h. køb
m and Frederiksen, K irke Såby, studie- og a r
bejdsophold i Sydam erika 1924-28, etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and m. fo rretn ing  — om fat
tende kolonial, isenkram , trikotage, frø  og 
bræ ndsel — i Skallebølle 1931.

Adr. Skallebølle pr. Tommerup.
F irm a: H olger Holgersen, Skallebølle pr. Tom

m erup.

Hollesen, Erling, købm and; f. 24/8 1918 i L in
derum , H jørring  amt, søn af læ re r K. P. Hol
lesen; g. 10/5 1942 m. A nna H., f. M øller-Nielsen; 
udd. i kolonialbranchen h. købm and Th. Bigum, 
D urup sam t i Lyby Brugsforening 1936-40, kom
m is i Fly B rugsforening 1940-41, selvstændig 
købm and i V iborg 1941-47, overtaget købm and 
Jens Thom sen’s kolonial- og delikatesseforret
ning og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and i Kol
ding 1947.

Adr. K oldingbjerg 26, Kolding.
Firm a: Erling Hollesen, K oldingbjerg 26, Kol

ding.

Hollesen, Svend Aage, købm and; f. 19/1 1914 i 
Viborg, søn af læ re r K. P. Hollesen; g. 27/9 1947 
m. R uth H., f. W algren N ielsen; udi. i Hoppe 
B rugsforening 1929-32, komm is i sam me brugs
forening 1932-34 og i Skive B rugsforening 1934- 
35, derefter kommis bl. a. i F ly B rugsforening 
1940-42 sam t ansat i en gros virksom hed i Ål
borg t. 1943, selvstændig købm and i Å lborg 1943 
-44, i Viborg 1944-46 og i Odense 1946-52, der
efte r overtaget nuvæ rende forretn ing  og etabi. 
sig s. selvstændig købm and i Nyborg.

Adr. C hristianslundsvej, Nyborg.
Firm a: Svend Aage Hollesen, C hristianslunds

vej, Nyborg.

H ollænder, Hans, købm and; f. 7/10 1910 i 
Svenstrup, Sønderborg amt, søn af snedker
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H. Holgersen
købm and

S. Aa. Hollesen
købm and

I. A. Holm
købm and

P. Holm
købm and

Laur. H ollæ nder; g. 5/12 1937 m. Anna H., f. 
Jensen Schm idt; udi. h. købm and Johan  Juh ler, 
Sønderborg, ansat på Svenstrup Savmølle, over
taget nuvæ rende kolonial- og isenkram forret- 
ning i T årup og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1937.

Adr. T årup pr. Svenstrup, Als.
F irm a: H. H ollænder, Tårup pr. Svenstrup,

Als.

Holm, Ib Alberg, købm and; f. 30/9 1921 i F re 
dericia, søn af købm and C arl Johan  Edvard A l
berg  Holm; g. 26/7 1947 m. G rethe H., f. Ø ster- 
gaard; udi. h. købm and Carl Jørgensen, M iddel
fa r t 1937-40, dere fte r kommis i faderens fo rre t
ning i Fredericia, frekven tere t Den jydske H an
delshøjskole i Å rhus 1942-43, derefter d revet 
grossistvirksom hed på S jæ lland og sen. — efter 
faderens død — leder af dennes forretn ing  i F re 
dericia f. moderen, overtaget fo rretn ingen — der 
e r over 200 å r  gamm el og den ældste i F rede- 
recia, og som før århundredsk ifte t om fattede ko
lonial, træ last, je rn , cement, bygningsartikler, 
k o m  og foderstoffer sam t bræ ndsel ligesom der 
t. forretn ingen hørte e t af byens største land
brug, men som i dag er en ren  kolonial-detail- 
forretn ing, der dog stadig h jem tager større p a r
tie r  rå  kaffe t. eget kreditoplag og h a r  eget 
kafferis teri sam t desuden d river en re t om fat
tende handel m. vinduesglas m. m. — og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1953.

Adr. Vendersgade 26, Fredericia.
F irm a: Carl Holm, V endersgade 26, F rederi

cia.

Holm, Jens, købm and; f. 2/8 1927 i Nordborg.
Adr. Nordborg.
F irm a: Jens Holm, Nordborg.

Holm, Johannes, købm and; f. 24/7 1920 i K b
hvn., søn af ren tie r Carl R. Holm; g. 28/10 1949 
m. Aase H., f. Rasmussen; overtaget fo rre tn in 
gen V esterbrogade 168, Kbhvn. V. og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1947.

Adr. M ansasvej 13, Kbhvn. Vby.

F irm a: Johs. Holm, V esterbrogade 168, Kbhvn. 
V.

Holm, Johannes C hristian, disponent; f. 20/2 
1911 i Allinge, søn af købm and P. C. Holm; g. 
1940 m. K aren H., f. D idriksen; udi. i faderens 
kolonial- og isenkram forretn ing  i Allinge 1925- 
29, derefter kommis h. isenkræ m m er M athias 
Nielsen, Rønne og sen. disponent i faderens fo r
retn ing i Allinge.

Adr. Allinge.
F irm a: P. C. Holm, Allinge.

Holm, Preben, købm and; f. 21/11 1926 i Odense, 
søn af snedkerm ester Chr. Holm; bestået real- 
eksm. 1943, udi. dels i Odense B rugsforening og 
dels h. købm and Reeh A ndersen, Odense 1943- 
46 og herunder bestået handelsskoleeksm . 1945, 
kommis h. købm and E. Fischer, Odense 1946-47 
og h. købm and A xel Larsen, Odense 1947-48, af
tjen t væ rneplig t 1948-49, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. fo rretn ing  V esterbro 85, Odense 
1949, afstået samme og grundlagt nuvæ rende fo r
retn ing  — der om fatter kolonial, delikatesser, 
vinhandel og køkkenudstyr — i H øjstrupparken, 
Bolbro 1950.

Adr. H øjstrupvej 20, Bolbro, Odense.
F irm a: P reben Holm, H øjstrupvej 20, Bolbro, 

Odense.

Holm, Svend, købm and; f. 29/10 1903 i N ak
skov, søn af købm and A nton Holm; g. 11/6 1940 
m. K aren  H., f. L auritzen; udd. i Nakskov H an
delskompagni A/S, studie- og arbejdsophold i 
H am burg, disponent i faderens ko lonialforret
ning i Nakskov 1931, forretn ingsfører i samme
f. m oderen s. 1949.

Adr. H avnegade 89, Nakskov.
F irm a: Anton Holm, Havnegade 89, Nakskov.

Holm, Svend C hristen, fabrikan t, grosserer; f. 
8/2 1898 i Lemvig, søn af snedkerm ester Carl 
Holm; g. 14/4 1927 m. Henny H., f. Sørensen; udd. 
i m ateria l- og farvehandel h. cand. pharm . L. 
Krogh, Lemvig 1912-16, kommis h. samme 1916- 
17 og h. købm and Carl Hansen, F rederiksvæ rk
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S. C. Holm T. Holm-Larsen
fabrikant, grosserer købm and

M aterialhandel 1917-19, rep ræ sen tan t f. L. 
K rogh’s kem iske Fabrik, Lemvig 1920-22 og i f ir
m aet P. Baunsgaard, Å rhus 1922-45, grundlagt 
en gros virksom hed — om fattende kolonial og 
kemiske a rtik le r — sam t overtaget A/S D.D.S.F.s 
lager og forhandlingen af gæ r i Å benrå og etabi. 
sig s. selvstæ ndig grosserer 1945, afhæ ndet kolo
nial en gros virksom heden t. Danske Købmænds 
H andels-A ktieselskab og grundlagt nuvæ rende 
fab rik  f. kem isk-tekniske a rtik le r i Å benrå 1953; 
medl. af best. f. F rederiksklubben i Å benrå 
sam t medl. af Å benrå R otary  Klub.

Adr. Jernbanegade 34, Å benrå.
Firm a: Svend Holm, G am m elhavn, Åbenrå.

Holm, Vigo, depotindehaver; f. 6/10 1923 i Hel
singør, søn af g årdejer C hristian Holm; udd. i 
handel sam t s. autom ekaniker og genn. en å r 
ræ kke beskæ ftiget v. handel m. trak to re r og 
autom obiler, overtaget C arlsberg B ryggerierne’s 
og Kongens B ryghus’ depot i Rønne og etabi. 
sig s. selvstæ ndig depotindehaver 1954.

Adr. Stålegade 8, Rønne.
F irm a: Carlsberg-D epotet, Rønne.

H olm -Larsen, Tage; købm and; f. 3/12 1912 i 
K agerup, F rederiksborg  amt, søn af parcellist 
C arl Larsen; g. 14/1 1945 m. Ida H.-L., f. Jensen; 
udi. dels h. købm and H ansen, O rtved og dels i 
B listrup B rugsforening 1927-31 og herunder be
stået handelsskoleeksm . fra  G ræ sted H andels
skole 1931, kommis i samme brugsforening 1931- 
40, frekven tere t Den danske Andelsskole i Mid
delfart 1940-41, førstekom m is i K appel B rugsfor
ening 1941-43, rep ræ sen tan t f. Sakskøbing B ørste
b inderi & -F abrik  1943-44, selvstæ ndig købmand 
i Borsholm pr. Saunte 1944-49, overtaget køb
m and Willy Jørgensen’s forretn ing  — om fattende 
kolonial, isenkram , b landet handel, bræ ndsel og 
gødning — og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
i Ramløse 1949; formd. f. kornnæ vnet i Ramløse- 
Annisse komm une 1950-52 og medl. af Ramløse 
m enighedsråd s. 1952.

Adr. Ramløse pr. Helsinge.
F irm a: Tage H olm -Larsen, Ramløse pr. Hel

singe.

C. E. Holmby A. C. Holme
købm and købm and

Holm-M adsen, Robert, købm and; f. 5/12 1910 
i Give, Vejle amt, søn af vognm and P. M adsen;
g. 24/5 1942 m. M arie H.-M., f. Egebjerg Jensen; 
udi. h. købm and F. Ricken, Give 1924-28, der
e fte r komm is i Filskov, Thyregod og G rønbjerg 
sam t iøvrigt d revet b runku l og tørv  en gros 
virksom hed 1939-42, overtaget købm and Sigurd 
H ansen’s fo rre tn ing  i U lstrup og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1942; revisor i B jerring
bro, K jellerup og Omegns Købm andsforening 
sam t næ stform d. i U lstrup  B orger- og H ånd
væ rkerforening.

Adr. Hovedgaden 23, U lstrup.
F irm a: R. Holm-M adsen, U lstrup.

Holmby, Carl E jner, købm and; f. 27/9 1911 i 
Rold, Å lborg amt, søn af købm and E rik  Chri
stian Holmby; g. 8/10 1944 m. Erna H., f. Jen 
sen; udi. h. købm and Johansen, Ellidshøj 1926- 
30, derefter kommis i forskellige fo rretn inger 
sam t gennem gået handelsskoleuddannelse 1937, 
kommis og sen. b esty rer af nuvæ rende fo rre t
ning i N ørre Sundby 1936-42, overtaget samme 
— der om fatter kolonial og isenkram  sam t aut. 
b ladforhandling  — og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1942.

Adr. Lindholm svej 60, N ørre Sundby.
F irm a: Carl Holmby, Lindhohnsvej 60, N ørre 

Sundby.

Holme, Axel C hristian, købm and; f. 9/4 1897 
i Løgten, R anders amt, søn af g årdejer Peder 
Holme; g. 31/12 1922 m. Helga H., f. Petersen; 
udi. h. købm and I. Søndergaard, Langå 1913-17, 
kommis h. købm and B erthe! Thomesen, Viborg 
1917-19, kontorassistent i A/S R. Fæ rch, H olste
bro 1919-20 og v. sam mes oplag i Tønder 1920- 
22, overtaget nuvæ rende forretn ing  — der om
fa tte r  kolonial, korn og foderstoffer sam t m ark
frø  og kunstgødning — i Hobro og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1922; genn. en årræ kke 
kasserer i Hobro K olonialhandlerforening sam t 
medl. af best. f. Hobro H andelsstandsforening, 
kasserer i Hobro G rundejerforening sam t i A/S 
Skovpavillonen, Hobro.
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M. V. Holmegaard A. F. Holst
købm and købm and

H. Holst J. M. Holst
købm and købm and

Adr. Adelgade 40, Hobro.
F irm a: A. C. Holme, Hobro.

Holm egaard, C arl Aage, købm and; f. 21/9 1909 
i Sdr. Broby, Svendborg amt, søn af gårdejer 
Niels Jensen; g. 1930 m. A nna H., f. Hansen; 
overtaget nuvæ rende forretn ing  — der om fatter 
kolonial, isenkram , m anufaktur, trikotage og 
bræ ndsel — i G uldbjerg  og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1930.

Adr. G uldbjerg St.
F irm a: Aage H olm egaard, G uldbjerg St.

Holm egaard, E inar Frederiksen, købm and; f. 
21/8 1898 i Kbhvn.

Adr. K løverprisvej 12, Kbhvn. Vby.
F irm a: »Koloniallageret« v. E. F. Holmegaard, 

K løverprisvej 12, Kbhvn. Vby.

H olm egaard, Mogens V., købm and; f. 30/1 1924 
i K indertofte sogn, Sorø amt, søn af købm and 
Axel H olm egaard; g. 21/4 1951 m. Inge H., f. 
Pedersen; udi. h. købm and C arl Jensen, Slagelse 
1940-44 og herunder bestået handelsskoleeksm . 
fra  Slagelse H andelsskole 1943, kommis h. sam 
me 1944-45, h. købm and H arald Fischer, K orsør 
1945-47 og h. købm and K nud P etersen , Å lsgårde 
1947-48, selvstæ ndig købm and i N æstved 1948-52, 
overtaget nuvæ rende forretn ing  — der om fatter 
kolonial, delikatesser, v inhandel og frug t — og 
etabl. sig s. selvstændig købm and i Odense 1952.

Adr. Reventlowsvej 53, Odense.
F irm a: »Vareimporten«, Reventlowsvej 53, 

Odense.
Hölscher, Aage, købm and; f. 20/9 1914 i M ari

bo; udd. i kolonial i Maribo, etabl. sig s. selv
stændig købm and m. forretn ing  i V ordingborg 
1946; medl. af best. f. K øbm andsforeningen f. 
Vordingborg og Omegn.

Adr. Møllevej 19, Vordingborg.
F irm a: Aage H ölscher, Algade 105, V ording

borg.

Holst, A nders Frederiksen, købm and; f. 19/5 
1914 i H arte, Vejle am t, søn af gårdejer Jørgen 
Holst; g. 20/2 1949 m. K irsten  H., f. B arfod-

Rousted; bestået realeksm . fra  H aderslev K ate
dralskole 1930, udd. i handel en gros og en detail
h. købm and Aug. M üller, Tønder 1930-34 og h e r
under bestået handelsskoleeksm . fra  Tønder 
Handelsskole, kommis h. købm and Rs. Madsen, 
Holstebro og sen. h. cand. pharm . Fahrenholtz, 
K ertem inde 1934 sam t h. købm and Hans L inde- 
mann, H aderslev 1934-37, h. købm and W illy 
Weiss, Sønderborg 1937-38 og h. købm and Søren 
Pedersen, F redericia  1938-39, besty re r af forskel
lige afdelinger af K oloniallageret »Iso«, Kbhvn. 
1939-46, grundlagt fo rretn ing  O rdrupvej 89, 
C harlottenlund og etabl. sig s. selvstændig køb
m and 1946, sideløbende overtaget nuvæ rende 
fo rretn ing  — en udpræ get købm andsvirksom hed 
m. vine s. speciale — i B agsvæ rd 1951 og afstået 
forretn ingen  i C harlottenlund 1953; medl. af best.
f. H andelsforeningen f. B agsvæ rd og Omegn s. 
1954 sam t medl. af best. f. B agsvæ rd konserva
tive Forening.

Adr. B agsvæ rd Hovedgade 1, Bagsværd.
F irm a: A. Holst’s Kolonial, B agsvæ rd Hoved

gade 1—5, Bagsværd.

Holst, A rne Vilhelm Buch, salgsinspektør; f. 
13/1 1919 i Kbhvn., søn af indkøbschef i A/S Tu- 
borgs B ryggerier V ilhelm  E rik  Holst; g. 1944 m. 
Inge B. H., f. Bendtsen; udd. i handel en gros 
indenfor je rn -, stål-, rø r-, san ite ts- og cen tra l
varm ebranchen, beskæ ftiget indenfor konsum - 
og levnedsm iddelbranchen — dels i A/S Tuborgs 
B ryggerier og dels i A/S S. H oulberg — s. 1945, 
salgsleder f. om rådet øst f. S torebæ lt i A/S P. 
& S. P lum , Kbhvn. s. 1953; formd. f. B irkerød 
H andelsforening 1947-50.

Adr. N. J. F jords Alle, Kbhvn. V.
F irm a: A/S P. & S. Plum , Set. A nnæ P lads 26, 

Kbhvn. K.

Holst, Hakon, købm and; f. 11/7 1922 i Ulsted, 
Å lborg amt, søn af frisørm ester P e te r Holst;
g. 6/4 1947 m. Ida H., f. Olsen; bestået realeksm . 
fra  D ronninglund Realskole 1939, udd. i kolo
nial og grovvarer h. købm and Bloch, V ester 
Hassing 1939-42, komm is h. samme 1942-44 og 
1945-46 sam t h. købm and Ø stergaard Frandsen,
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P. A. Honoré 
købm andsskoleforstander

M. Holst
købm and

H. O. Holstebroe
købm and

E. Honoré
købm and

Hals 1944-45 og i firm aet C hristensen & Heide- 
m ann, Farsø 1946, overtaget nuvæ rende fo rre t
ning — der om fatter kolonial, isenkram , korn 
og foderstoffer sam t gødning — i H oltet pr. 
G andrup og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1946.

Adr. H oltet pr. G andrup.
Firm a: H akon Holst, H oltet pr. G andrup.

Holst, Jørgen  Madsen, købm and; f. 3/12 1917 i 
Stenm agle, Sorø amt, søn af uddeler Boy Holst; 
udi. i Udby B rugsforening 1934-38, af tjen t v æ r
nepligt i m arinen 1938-39, derefter ansat i F.D.B.s 
kolonialafdeling i Kbhvn., etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and m. fo rretn ing  i Kbhvn. 1947.

Adr. R ibegade 15, K bhvn. 0 .
Firm a: J. M. Holst, Ribegade 17, Kbhvn. 0 .

Holst, Mogens, købm and; f. 8/4 1925 i Nyborg, 
søn af købm and M arinus Holst; g. 20/4 1952 m. 
M arie H., f. Bach; udi. h. købm and Carl N iel
sen, Nyborg 1941-45, derefter af tjen t væ rneplig t 
v. L ivgarden og sen. kontorassistent h. køb
m and Carl Nielsen, N yborg t. 1947, kommis h. 
købm and Aa. Bech Christensen, Lyngby 1947-49, 
derefter ind tråd t s. kom pagnon i faderens fo r
retn ing  i Nyborg — der e fter købm and M arinus 
H olst’s død i 1933 v a r b levet v idereført af mode
ren  fru  Agnes Holst.

Adr. N ørre Voldgade 78, Nyborg.
F irm a: M arinus Holst, N ørre Voldgade 78, Ny

borg.

H olst-A lbrechtsen, K arl, købm and; f. 10/12 
1911 i H am burg, søn af fy rm ester B. H olst-A l- 
brechtsen; g. 28/1 1940 m. Sofie H.-A., f. R athje; 
udd. i kolonial, overtaget nuvæ rende forretn ing  
i Skovby og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1940.

Adr. Skovby, Als.
Firm a: K arl H olst-A lbrechtsen, Skovby, Als.

Holstebroe, H ilm er Olaf, købm and; f. 6/7 1911 
i Kbhvn., søn af cigarhandler H arald  H olstebroe;
g. 18/10 1942 m. G rethe H., f. Nielsen; udi. h. 
købm and A. C. Rasmussen, Falkoner Alle 77,

K bhvn. F. 1925-29 og h erunder bestået handels- 
m edhjæ lpereksm . fra  Købm andsskolen 1928, 

. kommis h. købm and A lbrechtsen, Dybbølsgade 40, 
K bhvn. V. 1929-30 og h. købm and Th. Reim er, 
B lågårdsgade 35, Kbhvn. N. sam t h. købm and 
P e te r Petersen, V esterbrogade 186, Kbhvn. V. 
1930-32, b esty re r af købm andsforretningen Ny
gårdsvej 54, Kbhvn. 0 . 1932-39, overtaget nu
væ rende fo rretn ing  i Kbhvn. og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1939.

Adr. Johnstrups Alle 10, Kbhvn. V.
F irm a: H. O. Holstebroe, S teenstrups Alle 7, 

Kbhvn. V.

Holt, K ristian , konsulent; f. 27/12 1925 i Vis
borg, Å lborg amt, søn af gårdejer Jeppe Niels 
Holt; g. 2/12 1953 m. G ertrud  H., f. P etersen; 
bestået præ lim inæ reksm . fra  H adsund Realskole 
1941, udd. i kolonial, isenkram  og træ las t h. 
købm and Oluf V. Christensen, Skelund 1942-45 
og h erunder bestået handelsm edhjæ lpereksm . 
fra  H adsund1 H andelsskole 1944, kommis h. sam 
me 1945-46, af tje n t væ rneplig t 1946-47, rep ræ 
sen tan t i A/S J. Torstensen, M alling 1947-48, 
frekven te re t N iels B rock’s H andelsskole i 
Kbhvn. 1948-50, studie- og arbejdsophold i U.S.A. 
1950-52 og 1954, korrespondent i ingeniørfirm aet 
C. Thiim, Kbhvn. 1952-53, konsulent i De sam 
virkende K øbm andsforening i D anm ark s. 1953.

Adr. N ørregade 15, N ørre Sundby.
O rganisation: De sam virkende K øbm andsfor

eninger i D anm ark, K onsulenttjenesten, Set. Pe
ders S træ de 34, Kbhvn. K.

Holtoft, B endt W illiam, prokurist; f. 25/9 1927 
i K bhvn., søn af grosserer W illiam H oltoft; g. 
22/12 1950 m. Alice H., f. M ullit; student fra  Or
drup Gym nasium  1946, derefter udd. i kolonial 
sam t korn og foderstoffer i A/S Wilh. Smith, 
N æstved og sen. i kolonial en gros firm ae t Chr. 
Lyngbye’s Eftf., Kbhvn., frekven tere t Niels 
B rock’s Handelsskole i Kbhvn. 1948-49, af tjen t 
væ rneplig t v. L ivgarden 1949-50, derefter ansat i 
kolonial en gros firm ae t Chr. Lyngbye’s Eftf., 
Kbhvn., p roku rist i samme — der e r  grundlagt 
1899 og indehaves af faderen  — s. 1953.
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Adr. K ongevejen 45, Holte.
F irm a: Chr. Lyngbye’s E ftf., K nabrostræ de 3, 

K bhvn. K.

Holtoft, W illiam, grosserer; f. 19/12 1899 i H il
lerød; g. 4/7 1943 m. R uth H., f. C hristensen; be
stået realeksm . fra  F rederiksborg  Statsskole i 
H illerød 1915, d erefter udd. i kolonialbranchen i 
faderens forretn ing  i H illerød, kommis h. sam 
me 1919-22 og h. købm and H arald  Friisbøl, T re- 
kronergade 2, Kbhvn. Vby. 1922-24, besty rer af 
faderens forretn ing  Sdr. B oulevard 83, Kbhvn. 
V. 1924-25 og fo rre tn ingsbesty rer h. ovennæ vnte 
købm and H arald  Friisbøl 1925-27, overtaget fo r
retn ingen  Vodroffsvej 17 A., Kbhvn. V. og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1927, afhæ ndet sam 
me og overtaget kolonial en gros firm ae t Chr. 
Lyngbye — grundlag t 1899 — 1938 sam t v idere
fø rt dette u. navnet Chr. Lyngby e’s Eftf., Sdr. 
B oulevard 64, Kbhvn. V., overfly tte t firm ae t t. 
nuvæ rende lokaler K nabrostræ de 3, Kbhvn. K. 
og sam tidig in d tråd t s. m edindehaver af firm ae t 
L. F. Mørch & Co. — grundlagt 1837 — sam me 
sted 1946; medl. af best. f. Foreningen af G ros
sister i F abrikationsartik ler s. 1951.

Adr. V ældegårdsvej 4, Gentofte.
F irm a: Chr. Lyngbye’s Eftf., K nabrostræ de 3, 

K bhvn. K.

Hommel, Agnete, grosserer, købm and; f. 6/12 
1892 i Helsingør, d a tte r af sergen t Jens M ikkel
sen; g. 30/4 1920 m. grosserer, købm and W aldem ar 
Hommel; udd. i handel dels h. m ateria list S. L in
dahl, H elsingør og dels h. købm and H. Hilligsøe, 
Helsingør, m edarbejder i æ gtefæ llens virksom 
hed i Kbhvn. s. 1917, e fter grosserer Hommels 
død 1941 overtaget og v idereført samme — der er 
g rundlagt ca. 1850 og overtaget af W aldem ar Hom
mel 1908 sam t iøvrig t om fatter kolonial og vin 
en gros m. egen im port og fabrikation  af fru g t
vine og likører og aim. detailvirksom hed m. ko
lonial, delikatesser, v in  og tobak — s. selvstændig 
grosserer og købm and, optaget sønnen — grosse
re r  Ib Gottlob Hommel — s. m edindehaver af 
virksom heden 1950.

Adr. L avendelstræ de 5, Kbhvn. K.
F irm a: W aldem ar Hommel, L avendelstræ de 5-7, 

Kbhvn. K.

Hommel, Ib Gottlob, grosserer, købm and; f. 7/4 
1923 på Frdbg., søn af grosserer, købm and W alde
m ar Hommel; student (Set. Jørgens Gymnasium) 
1941, derefter ansat i faderens virksom hed i 
Kbhvn., m edindehaver af samme — der er g rund
lag t ca. 1850 og overtaget af W aldem ar Hommel 
1908 sam t iøvrigt om fatter kolonial og vin en gros 
m. egen im port og fabrikation  af frugtvine og li
kø rer og aim. detailvirksom hed m. kolonial, deli
katesser, vin og tobak — s. 1950.

Adr. Lavendelstræ de 5, K bhvn. K.
F irm a: W aldem ar Hommel, L avendelstræ de 5-7, 

Kbhvn. K.

Honoré, Erik, købm and; f. 30/8 1931 i F redericia, 
søn af gårdejer H. P. Honoré; udi. h. købm and

Carl Nielsen, F redericia  1945-49, derefter kommis
h. samme, frekven te re t Kolding K øbmandsskole 
1950-51, overtaget købm and Chr. N ielsen’s fo rre t
ning — om fattende kolonial og delikatesse —i F re 
dericia og etabi. sig s. selvstændig købm and 1953.

Adr. R andalgård, Fredericia.
F irm a: E rik  Honoré, Johs. Jensens Allé 4, F re 

dericia.

Honoré, Poul A lliverti, købm andsskoleforstan
der'; f. 20/7 1903 i Fredericia, søn af lokom otiv
fø re r V aldem ar Honoré; g. 18/10 1937 m. E rna H.,
f. Ingem ann; student 1921, bestået læ rereksm . 
1924, derefter læ re r  i Kbhvn., overlæ rer s. 1949, 
bestået handelsfaglæ rereksm . 1942, fo rstander f. 
K øbm andsskolen’s Valby afd. s. 1949.

Adr. Howitzvej 50, Kbhvn. F.
Institu tion : K øbm andsskolen’s Valby Afdeling, 

Rughavevej 6, Kbhvn. Vby.

Hosbond, K risten, købm and; f. 20/3 1903 i Ski- 
vum, A lborg amt, søn af gårdejer Niels Hosbond;
g. 26/5 1925 m. A nna Sørine H., f. Pedersen; etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and m. forretn ing  i Ingers- 
lev pr. Ø rsted 1943, afhæ ndet samme og overtaget 
nuvæ rende kolonial- og isenkram forretn ing  i 
R anders 1944.

Adr. Fuglebakken 54, Randers.
F irm a: K. Hosbond, Fuglebakken 54, Randers.

H ougaard, H arry  Bagger, købm and; f. 7/6 1916 
i Nørbæk, V iborg amt, søn af gårdejer Jens C hri
stian  C hristensen H ougaard; g. 22/10 1945 m. G ud
run  H., f. V ester; udi. i H ald B rugsforening 1931- 
35, komm is i samme 1935-36 og i forskellige andre 
brugsforeninger 1936-45, frekven te re t Den dan
ske Andelsskole i M iddelfart 1940-41, overtaget nu 
væ rende forretn ing  — der om fatter kolonial og 
isenkram  — i R anders og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1945, ombygget og m oderniseret fo rre t
ningen t. m oderne tem pobutik 1954.

Adr. N ørrebrogade 67, Randers.
F irm a: H arry  H ougaard, N ørrebrogade 67, R an

ders.

H oum ann, H enry Johan, købm and; f. 24/9 1902 
i Ålbæk, H jørring  amt, søn af arbejdsm and Carl 
Houm ann; g. 10/7 1925 m. M arie H., f. P etersen ; 
udd. i kolonial i F rederikshavn  1918-22, grundlagt 
nuvæ rende kolonial- og delikatesseforretn ing i 
F rederikshavn og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1928.

Adr. N ørregade 41, Frederikshavn.
F irm a: H enry Johan  Houmann, N ørregade 41, 

Frederikshavn.

H oum øller, Niels O., købm and; f. 24/2 1921 i Tho- 
rup, Thisted amt, søn af m aler Ingv. H oum øller; 
g. 11/9 1938 m. Edith  H., f. P le jd rup ; udi. h. køb
m and A xel Houmøller, Balling 1935-39, kommis h. 
købm and N. C. Lund, H am m erum  1939-41, fre 
kven tere t Den jydske H andelshøjskole i Å rhus 
1941-42, kommis h. købm and S tjernholm  Pedersen, 
Ørnhøj 1942-45, i A/S P. K nudsen, Roslev 1945-47
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H. B. Hougaard
købm and

K. Hulsbœk
købm and

T. K. Hundebøl
købm and

E. Hunding
købm and

og h. købm and Jørgensen’s Eftf., P ræ stø  1948, 
overtaget købm and A nders Sørensen’s forretn ing  
i Skive og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1948.

Adr. Skive.
F irm a: Niels O. Houmøller, Skive.

H oustoer, Holger, købm and; f. 12/11 1912 i Lem
vig, søn af slagterm ester N iels C hristian Houstoer; 
g. 14/5 1944 m. Lis H., f. Søgaard; udi. h. købm and 
I. M. Christensen, Lemvig, overtaget sam mes for
retn ing  og etabi. sig s. selvstændig købm and 1944.

Adr. Sølystvej 15, Lemvig.
F irm a: H olger Houstoer, Kolonial, Lemvig.

Hove, R obert, retspræ siden t; f. 17/2 1891 i 
Kbhvn., søn af postm ester Th. V. Hove; g. 8/10 
1923 m. Dagny H., f. M øller Nielsen; student (Ef
terslæ gtens Skole) 1909, cand. ju r. 1915, bestalling 
s. overretssagfører og sek re tæ r i Justitsm in iste
rie t 1919, fuldm æ gtig i samme 1923, kontorchef 
1931, vicepræ sident f. Sø- og H andelsretten  1939, 
p ræ siden t f. samme s. 1950; Ju s titsm in is te r ie ts  til
forordnede v. Ø stifternes B randforsikring  1936, 
medl. af kontrolkom iteen f. L andbrugslo tterie t 
1938, formd. f. samme 1944, og formd. f. Den aim. 
danske Lægef orening’s overvoldgiftsret 1951; 
medl. af retsp lejeudvalget 1950 sam t iøvrig t tidl. 
form d. f. en ræ kke m inisterielle kom m issioner og 
udvalg m. m.

Adr. V ester Voldgade 104, Kbhvn. V.
Institu tion: Sø- og H andelsretten, K bhvn. K.

Hulsbæk, Knud, købm and; f. 24/7 1911 i Røde
led pr. Stege, P ræ stø  amt, søn af købm and Jens 
C hristian Petersen ; g. 17/10 1943 m. E linor H., f. 
Jensen; bestået præ lim inæ reksm . fra  Stege R eal
skole 1927, udi. h. købm and Fr. Lytken, Stege 
1927-31, derefter studieophold — bl. a. på deko
ratørskole — i Tyskland og sen. kommis i Ejby 
på Fyn, disponent i faderens fo rretn ing  i Røde- 
led pr. Stege 1933, overtaget samme — der om
fa tte r  kolonial, isenkram , m anufak tu r og benzin 
— og etabi. sig s. selvstændig købm and 1943; 
medl. af best. f. Møns K øbm andsforening 1950-52.

Adr. Rødeled pr. Stege.
F irm a: K nud H ulsbæk, Rødeled pr. Stege.

Hundebøl, Børge Thuesen, købm and; f. 19/2 
1926 i H underup sogn, Ribe amt, søn af købm and 
Thue K ristensen H undebøl; udi. h. købm and H. 
P. W illadsen, Esbjerg 1942-46, derefter kommis i 
sam me fo rre tn ing  — overtaget af faderen  1946, 
m edindehaver af forretn ingen  — der om fatter 
kolonial og delikatesser — s. 1952.

Adr. V ardevej 25, Esbjerg.
F irm a: Th. H undebøl & Søn, V ardevej 25, Es

bjerg.

Hundebøl, Thue K ristensen, købm and; f. 8/8 
1894 i Sneum  sogn, Ribe amt, søn af gårdejer 
L aurids P edersen Hundebøl; g. 25/10 1916 m. 
Jenny  H., f. H ansen; overgået fra  anden b ran 
che, overtaget nuvæ rende forretn ing  i Esbjerg 
og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1946, op
taget sønnen — købm and Børge H undebøl — s. 
m edindehaver af forretn ingen  1952.

Adr. V ardevej 25, Esbjerg.
F irm a: Th. Hundebøl & Søn, V ardevej 25, Es

bjerg.

Hunde vad, Poul, d irektør; f. 1905 i Kolding; udd. 
i kolonial, frekven tere t Den jydske H andelshøj
skole i Å rhus, d irek tø r i A/S Brdr. Justesen, Kol
ding.

Adr. M ejsevej 3, Kolding.
Firm a: A/S B rdr. Justesen, Kolding.

Hunding, B ertha Johanne, købm and; f. 15/1 
1887 i Kbhvn., da tte r af overportør C hristian 
M eier; g. 13/10 1912 m. købm and A xel H ansen; 
regnskabsfører i æ gtefæ llens købm andsforret
ning Islands Brygge 25, K bhvn. K. s. 1912, inde
haver af nuvæ rende købm andsforretning K løver
bladsgade 21, K bhvn. Vby. s. 1943.

Adr. K løverbladsgade 21, Kbhvn. Vby.
F irm a: B ertha Hunding, K løverbladsgade 21, 

K bhvn. Vby.

Hunding, Erling, købm and; f. 20/12 1914 i K b
hvn., søn af købm and A xel Hansen; g. 29/11 1942 
m. Tove Edith  H., f. N ielsen; udi. h. købm and 
Poul H em stra, Enghavevej 152, Kbhvn. SV. og 
herunder frekven te re t Købm andsskolen 1929-33,
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A. V. Husted
købm and

P. Husted
købm and

J. C. Hvam
købm and

P. H. Hvidegaard
direktør

kommis h. samme 1933-35 og af tjen t væ rneplig t 
v. 19. batl.s 2. kompagni 1935-36, etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and m. fo rretn ing  K løver
bladsgade 21, Kbhvn. Vby 1936, overdraget sam 
me t. m oderen — B ertha H unding — og grund
lag t ny købm andsforretning B ram slykkevej 16, 
Kbhvn. Vby. 1943; udført lederarbejde i 
K.F.U.M.s cen tralforening — specielt indenfor 
U.A. — 1931-41, medl. af best. f. K.F.U.M.s A l
holm  afd. s. 1943, sen. næ stform d. f. samme.

Adr. B ram slykkevej 16, Kbhvn. Vby.
F irm a: E rling Hunding, Bram slykkevej 16, K b

hvn. Vby.
Hupfeld, H einrich Leopold Victor, købmand, 

skibsprovianteringshandler; f. 12/2 1908 i Kbhvn., 
søn af glasm ager Jacob Hupfeld; g. 5/12 1933 m. 
E sther H., f. N ielsen; udi. h. købm and V aldem ar 
L auridsen, Å lborg 1923-27 og herunder bestået 
handelsm edhjæ lpereksm . fra  F æ rgem an’s H an
delsskole i Ålborg 1926, kommis h. købm and Chr. 
Pedersen, Gudum holm  1927-31 og førstekom m is
h. købm and G rundtvig Sørensen, T ylstrup 1931- 
32, overtaget nuvæ rende forretn ing  — der om fat
te r  kolonial, sk ibsproviantering m. frilager, isen
kram  og benzin — i Ålborg og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1932, till. fo rhand ler f. A/S 
D ansk T ipstjeneste.

Adr. Rørdalsvej 38, Ålborg.
F irm a: H. Hupfeld, Rørdalsvej 38, Ålborg.

Husted, A rne V esterby, købm and; f. 22/12 1925 
i Spjalde, R ingkøbing amt, søn af stationsfor
stander L aurids C hristian H usted; g. 2/10 1954 
m. Doris H., f. N ørholm ; udi. h. købm and K arl 
K. Jensen, U lfborg og sen. bestået handelsskole- 
eksm. fra  E sbjerg H andelsskole, derefter kom 
mis h. købm and Viggo Nielsen, E sbjerg og sen. 
førstekom m is h. købm and Jens M athiasen, H er
ning, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. fo r
retn ing i H erning 1954.

Adr. S jæ llandsgade 113, Herning.
F irm a: A rne H usted, Kolonial & Delikatesse, 

S jæ llandsgade 113, Herning.

Husted, Peder, købm and; f. 26/1 1890 i Hee, 
Ringkøbing amt, søn af form and Jens Husted; g.

22/9 1918 m. Ingrid  Rigmor H., f. Jensen; udi. h. 
købm and N. P. Høyer, Esbjerg 1904-08 og h e r
under bestået handelsm edhjæ lpereksm . fra  Es
b jerg  Handelsskole 1907, dere fte r kommis h. 
samme t. 1911 og sen. i forskellige andre fo rre t
n inger — bl. a. h. købm and P. Andersen, S tokke- 
m arke, Lolland — t. 1917, overtaget nuvæ rende 
forretn ing  — der om fatter kaffe, kolonial og 
delikatesse — i Esbjerg  og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1917; medl. af best. f. Esbjerg H an
delsforening af 1898 1920-27.

Adr. Spangsberggade 7, Esbjerg.
F irm a: P. Husted, Spangsberggade 7, Esbjerg.

Hvam, Jens Christian, købm and; f. 19/11 1913 i 
M ejlby, R anders amt, søn af gårdejer A nders 
Hvam; g. 9/8 1942 m. M argit H., f. G largaard; udi. 
i M ejlby B rugsforening 1931-35, kommis i T ru 
strup  B rugsforening 1935-36, i M ellerup B rugsfor
ening 1936-38 og i Skelund Brugsforening 1938-42, 
overtaget nuvæ rende fo rretn ing  — der om fatter 
kolonial, isenkram  og m anufak tur — i K orup og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1942.

Adr. K orup pr. Hadsund.
F irm a: H vam ’s K øbm andshandel, K orup pr. 

Hadsund.

Hvidegaard, Poul Herluf, direk tør; f. 23/11 
1909 i Ålborg, søn af revisor L aurits H vide
gaard; g. 27/7 1937 m. G udrun H., f. B isserup; 
udd. i kolonial h. købm and Thorvald R. C hri
stensen, H jørring  1924-28 og herunder bestået 
handelsskoleeksm . 1927, kommis h. samme 1928- 
29, af tjen t væ rneplig t v. L ivgarden 1929-30, 
kommis h. købm and Saxberg, Skagen 1930-31 og 
påny h. købm and Thorvald R. Christensen, H jø r
ring 1931-36, ansat v. B ryggeriet »Vendia«, H jø r
ring 1937-53, d irek tør i A/S Slagelse Bryghus — 
hvis produktion om fatter såvel bajerskøl som 
hvidtøl og m ineralvande — s. 1953; formd. f. 
G arderforeningen i H jørring  t. 1953, medl. af 
best. f. L andsforeningen »Dansk Arbejde«s S la
gelse afd.

Adr. Ingem annsvej 17, Slagelse.
F irm a: A/S Slagelse Bryghus, Slagelse.
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H. Hvidtfeldt
købm and

T. Hvims
købm and

E. Hygum,
købm and

J. Hymøller
købm and

H vidtfeldt, H enrik, købm and; f. 17/7 1894 i Oure, 
Svendborg amt, søn af købm and H ans Jørgen 
H vidtfeldt; udd. i kolonialbranchen i faderens fo r
retn ing i O ure 1922-25, d erefter disponent i og sen. 
besty rer af samme fo rretn ing  f. moderen, overta
get fo rretn ingen  — der h a r  væ ret i fam iliens eje 
genn. ca. 100 å r  og om fatter kolonial, isenkram  og 
bræ ndsel — og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1952.

Adr. Oure St.
F irm a: H. J . H vidtfeld t’s Køb m andshandel, 

O ure St.

Hvims, Thomas, købm and; f. 30/1 1892 i Bjergby, 
H jørring amt, søn af gårdejer L aurits Hvims; g. 
24/4 1916 m. M arie H., f. N ielsen; udd. h. tobaks
fab rikan t R. Andersen, V ejen 1906-10 og sen. ansat
h. samme t. 1916, g rundlagt nuvæ rende forretn ing 
— der om fatter tobaksbranchen en detail sam t to
bak, cigarer, k o rtevarer og kolonial en gros — i 
H adsund og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1916; medl. af best. f. H adsund H andelsforening s. 
1926, formd. f. samme s. 1949, till. formd. f. skole
udvalget f. H adsund Handelsskole, medl. af re 
p ræ sen tan tskabe t f. A/S Discontobanken i H ad
sund og f. Jy llands Telefonabonnenter (Ålborg 
am ts købstadscentraler).

Adr. Storegade 13-15, Hadsund.
F irm a: Th. Hvims, Storegade 13-15, Hadsund.

Hygum, Erik, købm and; f. 22/4 1919 i Esbjerg, 
søn af vognm and Hans Hygum; g. 29/8 1953 m. 
M arie H., f. Sørensen; bestået mellemskoleeksm. 
fra  D anm arksgades Skole i E sbjerg 1934, udi. h. 
købm and Droob, Esbjerg 1934-38, overtaget nu 
væ rende kolonialforretning i E sbjerg  og etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and 1946.

Adr. Skjoldsgade 81, Esbjerg.
F irm a: E rik  Hygum, Skjoldsgade 81, Esbjerg.

Hymøller, Jørgen, købm and; f. 12/6 1906 i 
Blans, Sønderborg amt, søn af arbejdsm and1 As
m us Hym øller; g. 21/2 1932 m. M arie H., f. P e
tersen; udd. i kolonial og isenkram  h. købm and 
F. Trans, B lans 1921-25, kommis h. købm and A. 
A ndersen, H vidding 1925-27, h. købm and H. P.

Jørgensen, Løgum kloster 1927-30 og h. købm and 
M. Jørgensen, Skovby 1930-31, fo rpag ter af køb
m and P. L arsen’s fo rre tn ing  i L æ ndem ark 1932- 
34, overtaget samme — der om fatter blandet 
landhandel — og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1932; kom m unalrevisor i B ylderup s. 1941.

Adr. L æ ndem ark pr. Bylderup-Bov.
F irm a: Jø rgen  Hymøller, Læ ndem ark pr. Byl

derup-Bov.

H yttel, Sophus, købm and; f. 29/9 1896 i Sæby, 
H jørring  amt, søn af fiskehandler H ans A ugust 
H yttel; g. 17/4 1924 m. E llen H., f. M athiasen; 
udi. h. købm and1 L. P. Sørensen, Nr. Saltum  1910- 
14, frekven te re t Ju s titsråd  M øller’s H andelshøj
skole i Å lborg 1914-15, d erefter kommis i fo r
skellige forretn inger, overtaget nuvæ rende fo r
re tn ing  i N ørre Sundby og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1922; medl. f. best, og sek re tæ r i 
H andelsforeningen af 1906, N ørre Sundby s. 1949, 
medl. af N ørre Sundby byråd, borgm ester i N ør
re Sundby 1950-54.

Adr. V estergade 12, N ørre Sundby.
F irm a: Sophus H yttel, Kolonial, Vestergade 12, 

N ørre Sundby.

H ædersdal, C arl Hansen, overlæ rer, handels
skoleforstander; f. 5/2 1893 i H ågerup, Svendborg 
amt, søn af gårdejer N iels Henning H ansen; g. 
22/5 1925 m. M athilde K irstine H., f. Torp; be
ståe t læ rereksm . fra  Odense Sem inarium  1914, 
ansat v. Assens kom m unale skolevæsen s. 1922, 
overlæ rer s. 1946, læ re r v. Assens H andelsskole 
s. 1925, fo rstander f. samme s. 1948; formd. f. 
læ re rråd e t i Assens.

Adr. W illemoesgade 1 A., Assens.
Institu tion: Assens Handelsskole, Assens.

Hærsø, V erner, købm and; f. 8/4 1915 i Odense, 
søn af købm and Hans C hristian H ærsø; g. 24/9 
1943 m. G rethe H., f. Jørgensen; udi. i faderens 
fo rretn ing  i K olding 1929-33 og herunder bestået 
handelsskoleeksm .fra Kolding H andelsskole 1932, 
kommis i samme 1933-34 og ansat i A/S Odense 
K am garnsspinderi 1934-36, disponent i isenkram  
en gros firm ae t J. H øygaard-N ielsen, R anders
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S. Hyttel 
købm and

R. G. Høholt
købm and

E. Høj
købm and

J. R. Højbjerre
købm and

1936-43, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. 
fo rretn ing  — om fattende kolonial, delikatesser, 
v inhandel og fru g t sam t køkkenudsty r— i Oden
se 1943.

Adr. Østergade 18, Odense.
F irm a: V. Hærsø, Ø stergade 18, Odense.

Høegh-Guldberg, Bent, generalsekretæ r, lands
retssagfører; f. 20/7 1912 i K bhvn., søn af kap
tajn , fo rstander f. De tekniske Skoler i Å rhus 
J. C. H øegh-Guldberg; g. 14/6 1947 m. Jy tte
H.-G., f. Hassing; student 1931, cand. ju r. 1938, 
landsretssagfører 1942, sek re tæ r u. G rosserer-So- 
c ie tetet’s Komite s. å., kontorchef 1947, general
sek re tæ r f. kom iteen sam t f. Den danske H an
delsstands F æ llesrepræ sentation , f. den danske 
afd. af De nordiske H andelsm øder og f. den dan
ske afd. af D et in ternationale H andelskam m er 
s. 1954; medl. af Bogføringskomm issionen 1949, 
af P riskon tro lrådet 1950-55, af V arem æ rkekom 
missionen s. 1950 og af H andelsm in isterie ts næ 
ringslovudvalg s. 1954; dom m er i flere in te rn a 
tionale voldgiftssager m. m.

Adr. Sundvæ nget 44, Hellerup.
O rganisation: G rosserer-Societetet’s Komite, 

Børsen, Kbhvn. K.

Høgh, Axel, købm and; f. 3/9 1905 i Lerup, H jø r
ring amt, søn af g årde je r Jeppe Høgh; g. 9/9 1934 
m. Dagny H., f. V illadsen; udi. dels h. købm and 
Nielsen, B onderup 1924-25 og dels i Lundby 
B rugsforening 1925-28, derefter kommis i fo rskel
lige forre tn inger sam t iøvrigt af tjen t væ rnepligt, 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. fo rretn ing  
i Vang 1936, afhæ ndet samme og overtaget nu 
væ rende forretn ing  — der om fatter kolonial, 
isenkram , korn  og foderstoffer, kunstgødning og 
cem ent — i Voerså 1948.

Adr. Voerså.
F irm a: Axel Høgh, Voerså.

Høholt, R ichard Gotfred, købm and; f. 25/11 
1924 i Ålborg, søn af fhv. m ejerist G otfred Hø
holt; g. 23/9 1950 m. K aren H., f. Høholt; udi. h. 
købm and H auerslev, Ålborg 1940-44 og herunder 
bestået handelsm edhjæ lpereksm . fra  F æ rgem an’s

Handelsskole i Ålborg 1943, derefter kommis 
og lagerekspedient i forskellige fo rre tn inger bl. 
a. i en gros firm ae t I. P. Jørgensen, Ålborg, 
overtaget nuvæ rende forretn ing  — der om fatter 
kolonial, delikatesser, vine og konserves — i 
Å lborg og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1950.

Adr. Langgade 37, Ålborg.
F irm a: R ichard Høholt, Langgade 37, Ålborg.

Høj, Aksel, købm and; f. 29/9 1921 i Stadil, 
R ingkøbing amt, søn af gårdejer Lauge Høj; g. 
23/3 1946 m. G unhild H., f. A aberg; udi. h. køb
m and N. Skytte, Vedersø 1935-39, kommis h. 
købm and J. M. Nielsen, Staby 1939-41 og h. køb
m and J. A. Jensen, Ringkøbing 1941-44, frekven
te re t H andelshøjskolen »Købmandshvile« i Rung
sted 1944-45, kommis h. købm and M orten A nder
sen, V edbæk 1945-46, selvstæ ndig købm and i 
Sundby 1946-49 og 1952-53 sam t i Skive 1949-52, 
overtaget nuvæ rende forretn ing  — der om fatter 
kolonial og b landet handel sam t isenkram  og 
g rovvarer — og etabi. sig s. selvstændig køb
m and i T årnby 1953, till. fo rhandler f. A/S 
Kosangas.

Adr. Kongelundsvej 296, Tårnby pr. K astrup.
F irm a: Aksel Høj, Kongelundsvej 296, Tårnby 

pr. K astrup.

Høj, Erik, købm and; f. 5/3 1895 i Thorlund, 
Skanderborg am t; g. 16/12 1921 m. Agny H., f. 
Geday; etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1935; 
tidl. medl. af best. f. H erlev Handelsforening.

Adr. M ørkhøjvej 143, Herlev.
F irm a: E rik  Høj, S tavnsbjerg Alle 2, Herlev.

Høj, H arry , købm and; f. 13/8 1920 i V estb irk- 
Ø stbirk sogn, Skanderborg amt.

Adr. Javngyde pr. Rye.
F irm a: H arry  Høj, Javngyde pr. Rye.

Høj, Jørgen Sigfred, købm and; f. 3/2 1909 i 
O utrup, Ribe amt, søn af gårdejer A nders Høj; 
g. 12/1 1935 m. Jenny  M argrethe H., f. Faurholt; 
udi. h. købm and A lstrup, P årup  1926-30, ansat v.
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M. Hørby A. Hørdum J. E. Hørskov S. C. Ildsvad
købm and købm and købm and købm and

D.S.B. 1930-45, overtaget nuvæ rende forretn ing  i 
Å rhus og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1947.

Adr. Samsøgade 80, Århus.
Firm a: J. S igfred Høj, Ny M unkegade 30, Å r

hus.

H øjbjerre, Jens R ichard, købm and; f. 15/1 1908 
i Torslev sogn, H jørring  amt, søn af gårdejer 
Ole H øjb jerre; g. 10/1 1935 m. V alborg H., f. 
Jensen; udi. i H ørby B rugsforening 1925-29, kom
mis i Ørsø B rugsforening 1929-31, i Gjøl B rugs
forening 1931-34 og i Gudumholm Brugsforening 
1934-35, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. 
fo rretn ing Løkkegade 13, Å lborg 1935, afstået 
samme og overtaget nuvæ rende forretn ing  — der 
om fatter kolonial og isenkram  — i Å lborg 1953.

Adr. H adsundvej 157, Ålborg.
Firm a: Jens R. H øjbjerre, Hadsundvej 157, Ål

borg.

Højland, Mads C hristian Rosenberg, købm and;
f. 13/3 1894 i Lyngs, Thisted am t; g. 8/7 1923 m. 
M arie R. H., f. Pedersen; overtaget nuvæ rende 
fo rretn ing  i Horsens og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1938.

Adr. Nygade 32, Horsens.
Firm a: Rosenberg Højland, Nygade 32, H or

sens.

Højland, Mogens, købm and; f. 17/9 1926 i G iers
lev, H olbæk amt, søn af gårde je r Georg Høj
land; g. 19/3 1950 m. E dith  H., f. Ju e l Petersen; 
udd. i kolonial i A/S B. Bennetzen, Slagelse 1941 
-45 og herunder bestået handelsskoleeksm . fra  
Slagelse H andelsskole 1944, kommis h. købm and 
Iversen, N æstved 1945-46, af tjen t væ rneplig t
1946- 47, komm is i A/S Hans F. Carøe, Stege
1947- 48 og h. købm and J. P. Olsen, Svinninge
1948- 53, etabi. sig s. selvstændig købm and m. 
fo rretn ing  — om fattende kolonial, delikatesser, 
v inhandel og bræ ndsel — i Gørlev 1953.

Adr. D ybekæ r 1, Gørlev.
Firm a: Mogens Højland, D ybekæ r 1, Gørlev.

Hørby, Madvig, købm and; f. 8/7 1920 på Læsø, 
søn af hovm ester K onrad Hørby; g. 28/5 1950 m.

Bodil H., f. P etersen; udd. i kolonial på Læsø, 
derefter udd. s. restaurationskok og sen. fo rre t
te t tjeneste s. kok og hovm ester i m arinen sam t 
avanceret t. kvarterm ester, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. fo rretn ing  — om fattende 
kolonial, delikatesser og v inhandel sam t v ik tua
lie r — i Nykøbing F. 1952; medl. af best. f. Ny
købing F. V iktualiehandlerforening s. 1953.

Adr. Søvej 70, Nykøbing F.
F irm a: Madvig Hørby, Søvej 70, Nykøbing F.

Hørdum, Axel, købm and; f. 2/8 1893 i V ester- 
borg sogn, M aribo amt, søn af fo rvalte r på A r
bejdernes Fæ llesbageri Sofus H ørdum ; g. 23/8 
1922 m. H enriette  K athinka H., f. N ielsen; leder 
af E ksportflødefabriken v. A ndelsm ejeriet i R an
ders 1922-37, sideløbende grundlagt en lille køb
m andsforretn ing — m. hustruen  s. daglig leder 
og sig selv s. vare tager af bogholderi og v are 
indkøb i fritiden  — i egen nybygget ejendom  i 
N eder H ornbæ k 1922, udvidet og m oderniseret 
forretn ingen  sam t selv overtaget ledelsen af 
samme 1937; genn. nogle å r  medl. af best. f. R an
ders K olonialhandlerforening af 1894 — t. de tre  
kolonialhandlerforeninger i R anders og omegn 
blev slået sam men t. R anders og Omegns Køb
m andsforening, derefter revisor f. samme, tidl. 
medl. af H ornbæ k-T årnum  sogneråd, m edstifter 
og medl. af best. f. N eder H ornbæ k V andværk-, 
K loak- og G rundejerforening, tidl. kasserer, p. t. 
formd. f. samme.

Adr. Niels Ebbesens Vej, Neder H ornbæ k pr. 
R anders.

F irm a: A. Hørdum, Niels Ebbesens Vej, N eder 
H ornbæ k pr. Randers.

Hørskov, Johanne Emma, købm and; f. 3/5 1891 
i Vordingborg, da tter af sadelm agerm ester J u 
lius P etersen; g. 21/11 1916 m. grosserer, køb
m and Evald Hørskov; udd. og v irket bl. a. v. 
husvæsen, m edarbejder i æ gtefæ llens virksom 
hed i Kbhvn. s. 1916, efter g rosserer Hørskovs 
død 1949 overtaget og v iderefø rt samme — der er 
en udpræ get købm andsvirksom hed om fattende 
kolonial, delikatesser, vine og tobakker m. v. — 
s. selvstændig købmand.
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Adr. Øresundsvej 62, Kbhvn. S.
Firma: E. Hørskov, Øresundsvej 62, Kbhvn. S.

Høyberg, Jørgen F rederik , d irektør, g rosserer; 
f. 26/3 1909 i K bhvn., søn af g rosserer Axel O rla 
Høyberg; g. 27/6 1934 m. G rete H., f. Sandberg; 
bestået realeksm . fra  0 . Søgades G ym nasium  i 
K bhvn. 1926, udd. i kaffe en gros i firm ae t L. F. 
M ørck & Co., Kbhvn. 1926-28, studie- og arbejds
ophold i W ien 1928-29 og i New Y ork 1929-30, 
disponent i og leder af faderens virksom hed i 
K bhvn. 1930, sen. overtaget samme — der er 
grundlag t af bedstefaderen grosserer F rederik  
H øyberg 1888 og om fatter kaffe en gros sam t 
kaffebræ nderi m. købm æ nd og grossister i 
Kbhvn. og provinsen s. k lientel — og etabl. sig 
s. selvstændig grosserer; medl. af G rosserer-So
cietetet m. v.

Adr. St. Kongensgade 87, K bhvn. K.
F irm a: H øyberg’s K affebræ nderi v. Jørgen 

Høyberg, R ebslagervej 14, Kbhvn. NV.

Ibfelt, Torben, købm and; f. 6/12 1917 i Kbhvn., 
søn af købm and A lfred Ibfelt; g. 17/4 1942 
m. Helga I., f. W estring; udd. i faderens 
købm andsforretning i Kbhvn. 1933-37 og h e r
under bestået handelsm edhjæ lpereksm . fra  
Købm andsskolen 1935, derefter kommis i samme 
forretn ing, af tjen t væ rneplig t v. Geodætisk In s ti
tu t 1938, besty rer af faderens forretn ing  i C har- 
lo ttenlund 1939, overtaget samme og etabl. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1940, efter — v. faderens 
død — at have afs tåe t forretn ingen i C harlotten- 
lund besty rer af faderens forretn ing  i Kbhvn., 
overtaget købm andsforretningen F alkoner Alle 5, 
Kbhvn. F. og påny etabl. sig s. selvstæ ndig køb
m and 1949; medl. af best. f. A/S Søsum Tegl
væ rk  s. 1951 sam t medl. af rep ræ sen tan tskabet 
f. og kasserer i Foreningen af faglæ rte K øb
m æ nd i D anm ark s. 1953.

Adr. O rdrupvej 1, C harlottenlund.
F irm a: Torben Ibfelt, F alkoner Alle 5, K bhvn. 

F.

Ibsen, C. J., depotindehaver; f. 13/6 1886; over
taget A/S Tuborgs B ryggerier’s depot f. K alund
borg og omegn og etabl. sig s. selvstæ ndig depot
indehaver 1936.

Adr. Slagelsevej 31, K alundborg.
F irm a: Tuborg’s Depot, K alundborg.

Ibsen, G unner, købm and; f. 25/4 1915 i K bhvn.
Adr. Lykkebovej 5, Kbhvn. Vby.
F irm a: G unner Ibsen, Lykkebovej 5, Kbhvn. 

Vby.

Ibsen, Hans Peter, købm and; f. 5/11 1927 i 
K vorning, Viborg amt, søn af købm and P. Ib 
sen; g. 9/10 1954 m. A nna M argrethe I., f. C hri
stensen; udi. dels i faderens fo rre tn ing  i K vor
ning og dels h. købm and H. Stabel, N ørager 
1941-45, derefter kommis bl. a. i faderens fo rre t
ning i K vorning sam t af tjen t væ rneplig t 1948-50,

overtaget sidstnævnte forretning og etabl. sig s. 
selvstændig købmand 1954.

Adr. K vorning pr. H am m ershøj.
F irm a: Hans P. Ibsen, K vorning pr. H am m ers

høj.

Ibsen, Leonard, købm and; f. 26/8 1915 i Chas- 
moore, A ustralien, søn af depotindehaver C. J. 
Ibsen; g. 20/10 1945 m. E lna Ju lie  I., f. N ielsen; 
udi. dels h. købm and A. Koppel, H vidovre og 
dels h. købm and H. V. Olsen, G lostrup 1929-33 
og sideløbende frekven te re t Købm andsskolen i 
Kbhvn., derefter ansat i forskellige v irksom 
heder — bl. a. i A/S B rdr. Dahl, Kbhvn., etabl. 
sig s. selvstændig købm and m. forretn ing  — ude
lukkende baseret på selvbetjening — i B røndby
øster 1954.

Adr. H edegårds Alle 3, G lostrup.
F irm a: L. Ibsen, B røndbyøster Torv 11-17, 

B røndbyøster pr. G lostrup.

Ildsvad, Svend C hristian, købm and; f. 3/12 
1920 i H erning, søn af købm and Jens C hristian 
Ildsvad; g. 16/11 1946 m. Johanne B æ kgaard I., f. 
Knudsen; udi. h. købm and A xel B jerrehus, H er
ning og sen. frekven tere t Den udvidede Højskole 
i Haslev, derefter kommis i faderens forretn ing  i 
Snejbjerg  pr. H erning og sen. h. købm and P. H. 
Jepsen, Humlum, overtaget faderens forretn ing 
— der om fatter kolonial og foderstoffer — og 
etabl. sig s. selvstæ ndig købm and i Snejbjerg 
pr. H erning 1947.

Adr. Snejbjerg  pr. H erning.
F irm a: S. Chr. Ildsvad, Snejbjerg  pr. Herning.

Illeborg, Anders M adsen Bækby, skibshandler; 
f. 23/10 1906 i Esbjerg, søn af fiskeskipper An
ders A ndersen Illeborg; g. 24/11 1935 m. Anne 
M argrethe B. I., f. Thygesen; udi. h. skibshand
ler V ilhelm J. Høgsted, Esbjerg 1920-24 og h e r
under bestået handelsm edhjæ lpereksm . fra  Es
bjerg  Handelsskole 1924, derefter kommis og sen. 
førstekom m is h. samme t. 1934, g rundlagt nuvæ 
rende forretn ing  — der om fatter kolonial og 
skibsproviantering — i Esbjerg  og etabl. sig s. 
selvstæ ndig skibshandler 1934; genn. en årræ kke 
medl. af best. f. Esbjerg K.F.U.M.s idræ tsafd.

Adr. Baldursgade 25, Esbjerg.
F irm a: Bækby Illeborg, V esterhavsgade 77, Es

bjerg.

Ingerslev, A rthur M., købmand, grosserer; f. 
9/4 1903 i Kbhvn., søn af købm and C hristian F re 
derik  D encker Ingerslev; g. 29/5 1927 m. Edith 
Louise I., f. Olsen; udd. i kolonial i faderens fo r
retn ing i Gentofte 1917-21 og sideløbende fre 
kven tere t G entofte H andelsskole, kommis h. sam 
me 1921-22, i firm ae t Oluf Jensen  & Co., J æ 
gersborg 1922-24 og h. købm and A xel Petersen, 
Sølvgade, Kbhvn. K. 1924-25, etabl. sig s. selv
stændig købm and m. fo rretn ing  M athildevej 2, 
Kbhvn. F. 1925 og sideløbende grundlagt vin en 
gros og im portvirksom hed Sdr. Fasanvej 18, K b
hvn. F. sam t etabl. sig s. selvstæ ndig grosserer
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A. M. Ingerslev 
købm and, grosserer

K. Ingvartsen
købm and

A. B. Ingversen
købm and

M. J. Israelsen
købm and

1953; næ stform d. i Indkøbsforeningen »Prøven« 
1929-45, medl. af best. f. K bhvn.s K øbm andsfor
ening s. 1936, hovedkasserer i samme 1945-48, 
medl. af best. f. Nordisk H andelshus A/S s. 1947 
og næ stform d. i V inhandlerforeningen af 1953 s. 
1953, tidl. tilfo rordnet i E rhvervsboligretten  f. 
Kbhvn. og Frdbg.

Adr. Sdr. Fasanvej 18, Kbhvn. F.
Firm a: A rthu r M. Ingerslev, Sdr. Fasanvej 18, 

Kbhvn. F.

Ingvartsen , Knud, købm and; f. 13/7 1928 i A j- 
strup  sogn, Å lborg amt, søn af ekspedient Møl
le r  Ingvartsen; g. 12/7 1953 m. Lissy I., f. Ryd
berg; udi. h. købm and N. A. Nielsen, N ørre 
Sundby 1942-46 og h erunder bestået handelsm ed- 
hjæ lpereksm . fra  N ørre Sundby Handelsskole 
1945, komm is i Personalets B rugsforening, Ål
borg 1946-50, overtaget nuvæ rende fo rretn ing  — 
der om fatter kolonial og isenkram  — i N ørre 
Sundby og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1950.

Adr. S tationsvej 35, N ørre Sundby.
F irm a: K nud Ingvartsen, Stationsvej 35, N ørre 

Sundby.

Ingversen, A rne Bøgelund, købm and; f. 23/4 
1925 i Alminde, Vejle amt, søn af gårdejer Søren 
Ingversen; g. 11/9 1953 m. Ane E lisabeth B. I., 
f. K jeldgaard; udi. i L indbjerg  B rugsforening 
1946-49, kommis i Egtved B rugsforening 1949-51, 
frekven te re t Den danske Andelsskole i M iddel
fa r t 1951, kom m is i V ostrup B rugsforening 1951- 
52, ansat v. F.D.B., Kbhvn. 1952-53, overtaget 
købm and Ely M errild’s kolonial- og delikatesse
forretn ing  i Silkeborg og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1953.

Adr. Fredensgade 21 B., Silkeborg.
F irm a: K ilens K olonial v. A. Bøgelund Ingver

sen, Fredensgade 21 B., Silkeborg.

Ingw ersen, Carl Johan, købm and; f. 4/1 1918 i 
Viuf, Vejle amt, søn af skovfoged H einrich Ing
w ersen; g. 12/7 1942 m. B etty  I., f. K orsgaard 
Pedersen; udi. h. købm and Thorvald Hansen, 
B redballestrand  1932-36, overtaget nuvæ rende

forretn ing  i H orsens og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1941, fly tte t forretn ingen  t. m oderne 
lokaler i ny ejendom  i H orsens 1950.

Adr. T rianglen 13, Horsens.
Firm a: T rianglen’s K olonialforretning, T riang

len 13, Horsens.

Ipland, Jørgen, købm and; f. 28/3 1914 i Nr. 
H opstrup, Å benrå amt, søn af g årdejer C hristian 
Ipland; g. 18/8 1942 m. E lin I., f. Skovlund Ras
mussen; udd. i kolonial, overtaget nuvæ rende 
kolonial- og isenkram forretn ing i G råsten  og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1951.

Adr. A hlefeldvej, Gråsten.
F irm a: Jørgen  Ipland, Kolonial & Isenkram , 

G råsten.

Ipsen, A lbert Cornelius, købm and; f. 5/3 1886 
i Kbhvn., søn af grosserer A. Ipsen; g. 26/4 1914 
m. Olga M agdalene I., f. Homann; bestået p ræ - 
lim inæ reksm . fra  Gammelholm s L atin- og R eal
skole i K bhvn. 1903, udi. dels i Roskilde M ate
ria lhandel 1903-04 og dels h. købm and P e te r 
Koch, Istedgade 65, K bhvn. V. 1904-07, kommis 
i F rederikssundsvejs M aterialhandel, Kbhvn. 
NV. 1907-08, besty re r af kolonialforretning på 
Jag tvej, Kbhvn. N. 1908-09 og af kaffefo rretn in 
gen F rederiksvej 2, Kbhvn. F. 1909-10, etabi. sig 
s. selvstæ ndig købm and m. forretn ing  — om fat
tende kolonial, vine, fa rv e r og tap eter — K ilde
vældsgade 29, Kbhvn. 0 . 1911, sideløbende inde
haver af V ennem indevejs F arve- & T apetfo rret
ning, Kbhvn. 0 . 1930-39 og af farve- og tape t
handel i Borups Alle, Kbhvn. N. 1932-33; formd.
f. Indkøbsforeningen »Concordia« s. 1948, medl. 
af best. f. Forbrugsforeningen af Em beds- og Be- 
stillingsm æ nd genn. hele foreningens levetid 
sam t genn. 27 å r  medl. af best. f. H usejerforenin
gen f. S trandvejskvarteret.

Adr. W eysesgade 33, Kbhvn. 0 .
Firm a: A lbert Ipsen, K ildevældsgade 29, 

Kbhvn. 0 .

Isaksen, Poul, købm and; f. 8/5 1916 i B jergby, 
H jørring  amt, søn af sk ræ dder M artin Isaksen;
g. 25/10 1942 m. Inga I., f. Jensen; bestået real-
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eksm. 1932, udi. h. købm and H augaard M orten
sen, H jørring  1932-35 og herunder bestået h an 
delsskoleeksm. 1934, komm is i 0 . Tørslev B rugs
forening 1935-37, af tjen t væ rneplig t 1938, kommis 
dels i K rogager B rugsforening og dels i Skalle- 
rup  B rugsforening 1938-39 sam t i A strup B rugs
forening 1940-41, frekven te re t H andelshøjskolen 
»Købmandshvile« i Rungsted 1941-42, etabi. sig 
s. selvstæ ndig købm and m. fo rre tn ing  i H aldum  
pr. H innerup 1942, afhæ ndet samme og overtaget 
nuvæ rende fo rretn ing  — der om fatter kolonial, 
delikatesser, vinhandel, k om  og foderstoffer 
sam t isenkram  og benzin — i F urreby  pr. Løk
ken 1946.

Adr. F urreby  pr. Løkken.
F irm a: Poul Isaksen, F urreby  pr. Løkken.

Isaksen, Sigvald, fab rikan t; f. 5/6 1902 i T årn 
borg, Sorø amt, søn af gasvæ rksassistent Sophus 
Isaksen; g. 12/12 1926 m. Valborg I., f. Sjølin; 
udd. i kontorvirksomhed! v. K orsør F iskenet
fabrik , derefter ansat bl. a. i A/S Den danske 
M argarinefabrik , Slagelse, inspektør f. samme 
i Jy lland  1928-46, overtaget F redericia  M ar
garinefabrik  A/S og etabi. sig s. selvstæ ndig 
fab rik an t 1946.

Adr. Egeskovvej 22, Fredericia.
F irm a: F redericia M argarinefabrik  A/S, F re 

dericia.

Israelsen, Mads Johannes, købm and; f. 28/6 
1888 i V ildbjerg, Ringkøbing amt, søn af ho tel
e je r M artin  Israelsen; g. 22/7 1913 m. E lna I., f. 
C hristensen; udi. h. købm and S. K jæ rgaard , 
H erning og herunder bestået handelsskoleeksm . 
fra  H erning H andelsskole, dere fte r kommis h. 
købm and Jens Ahle, H erning og sen. h. grosserer 
H olger Christensen, Viborg, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. fo rretn ing  i H erning 1910, 
ud le je t forretn ingen  1953; medl. af best. f. — 
genn. en årræ kke till. sek re tæ r og kasserer i — 
H erning K olonialhandlerforening s. 1916, p. t. 
næ stform d. f. samme, medl. af best. f. H erning 
Handelsskole s. 1921 og f. H erning H andels
standsforening s. 1928, genn. 6 å r till. medl. af 
H erning ligningskommission.

Adr. Østergade 52, Herning.
F irm a: Johs. Israelsen, Østergade 52, H erning.

Iversen, Aage, købm and; f. 22/4 1906 i V ejrup, 
Ribe amt, søn af gårdejer Iver Iversen; g. 30/3 
1930 m. K ristine I., f. K nudsen; udi. i U rup 
Brugsforening 1921-25, overtaget nuvæ rende fo r
re tn ing  i G ern og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1929; i 2 perioder formd. f. Gern sogne
råd.

Adr. G ern pr. G ern St.
F irm a: Aage Iversen, Gern pr. G ern St.

Iversen, Aage Holger, købm and; f. 30/1 1928 i 
Fåborg v. Varde, Ribe amt, søn af købm and 
A m andus Iversen; g. 9/2 1952 m. Else I., f. H an
sen; udi. h. købm and Johs. Nielsen, Skovlund 
pr. Mølby 1942-46 og herunder bestået handels-

m edhjæ lpereksm . fra  V arde Oplands H andels
skole. 1945, førstekom m is i faderens forretn ing  i 
Fåborg v. Varde 1946-48, h. købm and Niels Be jer, 
S tru er 1948-49 og h. købm and H arry  Pedersen, 
H olstebro 1951-52, af tjen t væ rneplig t 1949-51, 
overtaget nuvæ rende forretn ing  i Ribe og etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and 1952.

Adr. Sønderportsgade 5, Ribe.
F irm a: H olger Iversen, G ottfred G ottfredsen’s 

Eftf., K olonial-V in-D elikatesse, Sønderportsgade 
5, Ribe.

Iversen, Carl A nker, købm and; f. 2/1 1917 i 
E jdrup, Ålborg amt, søn af m urerm ester Otto 
M arinus Iversen; g. 30/6 1946 m. Ragna Johanne
I., f. Jakobsen; udi. h. købm and I. B. Toft, Gu- 
dumholm 1931-35, kommis h. købm and Glæsel og 
sen. h. dennes efterfølger købm and Poul Ras
mussen, Lyngby 1935-41, besty rer af købm and 
Poul Rasm ussen’s forretn ing  i Søllerød 1941-46, 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. forretn ing 
Engvej 43, Kbhvn. S. 1946, afstået samme og 
overtaget nuvæ rende forretn ing  — der er g rund
lag t 1921 og om fatter finere kolonial sam t vine 
og tobakker m. v. — i H ellerup 1950.

Adr. Rebekkavej 36, H ellerup.
F irm a: A nker Iversen, Rebekkavej 36, H elle

rup.

Iversen, C hristian H., købm and; f. 9/5 1907 i 
Stepping, H aderslev amt, søn af landm and Johan  
H. Iversen; g. 1935 m. Emilie I., f. P etersen; 
udi. h. købm and P e te r Petersen, Løgum kloster, 
frekven te re t Den jydske Handelshøjskole i Å r
hus, g rundlagt nuvæ rende fo rre tn ing  i Å benrå 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1934.

Adr. GI. Kongevej 13 A., Å benrå.
F irm a: Chr. H. Iversen, GI. Kongevej 13 A., 

Åbenrå.

Iversen, E jnar, m ineralvandsfabrikant; f. 8/10 
1891 i A rre sogn, Ribe amt, søn af gårdejer P e 
der Iversen; g. 8/1 1921 m. A nna K irstine I., f. 
H enriksen; udd. v. landvæsen, studie- og a r 
bejdsophold i U.S.A. 1913-17, derefter bl. a. gård 
besty rer i D anm ark, salgskusk i A/S Fabriken  
»Kosmos«, E sbjerg 1929, overtaget samme — der 
drives s. aktieselskab og iøvrigt om fatter frem 
stilling af m ineralvand sam t depot f. A/S Slots
møllen, K olding og f. firm aet Petersen  & H an
sen, »Vinhuset«, Svendborg — og etabi. sig s. 
selvstæ ndig m ineralvandsfabrikan t 1931; medl. 
af best. f. Foreningen af jydske M ineralvands
fabrikan ter.

Adr. Torvegade 87, Esbjerg.
F irm a: A/S Fabriken  »Kosmos« v. E. Iversen, 

Esbjerg.

Iversen, Eyvin B randstrup, købmand; f. 28/10 
1930 i T rustrup, R anders amt, søn af læ rer Hans 
Iversen; g. 29/6 1954 m. Aase I., f. H eegaard 
Hansen; udi. h. købm and Aage Iversen, G ern 
1945-49, overtaget købm and B irksø M adsen’s fo r-
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E. Iversen E. B. Iversen H. Iversen H. J. Iversen
m ineralvandsfabrikant købm and købm and købm and

retn ing i Vejle og etabi. sig s. selvstæ ndig køb
m and 1954.

Adr. R ibevej 2, Vejle.
Firm a: E. B randstrup  Iversen, Ribevej 2, Vejle.

Iversen, Hans, købm and; f. 25/5 1896 i R inke
næs, Å benrå amt, søn af g årde je r Johan  Iv e r
sen; g. 8/12 1921 m. M argrethe I., f. Asmussen; 
udd. og v irk e t v. landvæ sen bl. a. s. besty rer af 
»Rønshovedgård«, g rundlagt nuvæ rende fo rre t
ning i egen nyopført ejendom  i Tørsbøl og etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and 1924, ombygget og 
m oderniseret forretn ingen  1940.

Adr. Tørsbøl.
Firm a: H ans Iversen, Tørsbøl.

Iversen, Hans Jørgen, købm and; f. 9/9 1913 i 
Grødde, Ringkøbing amt, søn af gårdejer M ari
nus Jens H ansen Iversen; g. 3/12 1939 m. Anna 
I., f. M osegaard-Jensen; udi. h. købm and V. Fal
lesen, G rindsted og herunder bestået handels- 
m edhjæ lpereksm . fra  G rindsted Handelsskole, 
sen. — genn. 5 å r — førstekom m is h. købm and 
F. Hareskov, Ikast, overtaget nuvæ rende fo rre t
ning i Grødde pr. Ikast og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1939.

Adr. Grødde pr. Ikast.
F irm a: H ans Iversen, Grødde pr. Ikast.

Iversen, Jens, salgsleder, grosserer; f. 4/1 1893 
i Smedeby, Å benrå amt, søn af købm and Jørgen 
Iversen; g. 24/7 1925 m. E llen I., f. R igelsen; udd. 
i kolonial og b landet handel i firm ae t Nissen & 
Riis, V ester Sottrup sam t h. købm and Thorvald 
M idtgaard, V ester S ottrup  1908-11, kommis h. 
købm and H. Kj estrup, Som m ersted 1911-12, fre 
kven tere t F lensburg H andelsskole 1912-13, kom
mis i faderens forretn ing  i Tombøl 1913-14 sam t 
— efter verdenskrig  1 — t. 1922 og h. købm and 
Viggo P etersen , N eder T ranslet 1922-23, ansat i 
A/S N. C. B rincker, H aderslev 1923-27, salgsleder 
v. Å benrå K afferisteri s. 1928 og efter firm aet 
omdannelse t. aktieselskab medl. af best. f. sam 
me s. 1929, sideløbende drevet selvstæ ndig en 
gros virksom hed m. fyldepenne i Å benrå s. 1928.

Adr. H jelm  Alle 29, Åbenrå.

F irm a: Å benrå K afferisteri A/S, Nygade 68, 
Åbenrå.

Iversen, Jørgen Dahl, købm and; f. 11/6 1930 i 
M augstrup, H aderslev amt, søn af købm and Tho
m as Iversen; udd. dels i kolonial i faderens for
retn ing i M augstrup og dels i isenkram  h. isen
kræ m m er S. P. Ewald, Å benrå 1946-50, ansat h. 
købm and D aniel B ruhn, H aderslev 1950-51 og 
1952-53, derefter besty rer af faderens forretn ing  
— der er grundlagt af farfaderen  1872 og nu 
indehaves af m oderen enkefru  Anna M arie Iv e r
sen — i M augstrup.

Adr. M augstrup pr. Sim mersted.
Firm a: Th. Iversen, M augstrup pr. S im m er

sted.

Iversen, K nud K astrup, købm and; f. 1/2 1922 i 
M øldrup, V iborg amt, søn af m ekaniker Johan 
Iversen; g. 13/5 1945 m. C athrine I., f. C hristen
sen; udd. i v iktualiehandel, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. fo rretn ing  — om fattende 
kolonial, delikatesser og v inhandel sam t isen
k ram  — i M iddelfart 1950.

Adr. Søndergade 80, M iddelfart.
F irm a: K nud Iversen, M iddelfart.

Iversen, K nud Valdemar, købm and; f. 22/8 1908 
i Århus, søn af lokom otivfører Iver Peder Iver
sen; g. 19/12 1943 m. Ellen K ristine Elise I., f. 
C hristensen; udd. h. m ateria list Rehkopff, Es
b jerg  1922-26 og sen. kommis h. samme t. 1928, 
førstekom m is i B rugsforeningen »Dania«, M ari
ager 1928-30, ansat v. D.S.B. 1930-32, grundlagt 
nuvæ rende kolonialforretning i Esbjerg og etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and 1932.

Adr. Jernbanegade 68, Esbjerg.
F irm a: K. V. Iversen, Jernbanegade 68, Es

bjerg.

Iversen, K nud Valdemar, købm and; f. 11/6 1915 
i V ildbjerg, Ringkøbing amt, søn af tøm m erhand
le r Chr. Iversen; g. 31/5 1942 m. K etty  I., f. 
Rahbek, udi. h. købm and Jens Jensen, V ildbjerg 
og sen. frekven tere t Den jydske Handelshøjskole 
i Århus, derefter førstekom m is h. købm and N.
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Aa. Jacobsen 
depotindehaver

J. Iversen
grosserer

J. D. Iversen
købm and

K. V. Iversen
købm and

Rahbek, Sdr. Felding og sen. kontorassistent i 
A/S »Dankas«, Å rhus sam t førstekom m is h. køb
m and N. C. Lund, H am m erum , overtaget nu 
væ rende forretn ing  i Sørvad og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1942.

Adr. Sørvad.
F irm a: K nud Iversen, Sørvad.

Iversen, Niels, købm and; f. 4/6 1908 i Tårs, 
H jørring  amt, søn af arbejdsm and Edvard Iv e r
sen; g. 12/4 1936 m. Ellen I., f. H ansen; udd. og 
v irket indenfor konsum branchen, overtaget nu 
væ rende forretn ing  — der om fatter kolonial, de
likatesser, vinhandel og køkkenudstyr — i Tårs 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1936.

Adr. Tårs.
F irm a: N. Iversen, Tårs.

Iversen, Valdemar, depotindehaver; f. 17/7 1902 
i Jerslev , H jørring  amt, søn af k roejer Jens 
Iversen; g. 22/8 1932 m. Elly I., f. Nielsen; selv
stændig købm and i V ejlen pr. Åbybro 1932-34, 
indehaver af C arlsberg-D epotet f. N ørre Sundby 
1934-49 og af C arlsberg-D epotet f. R anders og 
Omegn 1949-55, overtaget C arlsberg-D epotet f. 
Odense 1955.

Adr. Søndergade 7, Odense.
F irm a: C arlsberg-D epotet, Odense.

Iversen, V iktor G unnar, købm and; f. 27/7 1904 
i Kbhvn., søn af købm and P e te r Iversen; g. 25/12 
1929 m. Anna K athrine I., f. Petersen ; udi. i fa 
derens forretn ing  Rantzausgade 39, Kbhvn. N. 
1914-18 og sideløbende frekven tere t Købm ands
skolen i Kbhvn., derefter kommis i samme fo r
retning, selvstændig købm and m. forretn ing  W il- 
lemoesgade 43, Kbhvn. 0 . 1927-34 og m. fo rre t
ning Å rhusgade 107, Kbhvn. 0 . 1935-45, inde
haver af nuvæ rende forretn ing  — der om fatter 
finere kolonial sam t vine og tobakker m. m. — 
Høstvej 13, C harlottenlund s. 1943; medl. af best,
f. Indkøbsforeningen »Concordia« s. 1940, kasse
re r i samme s. 1950.

Adr. Høstvej 13, C harlottenlund.
F irm a: G unnar Iversen, Høstvej 13, C harlot- 

tenlund.

Iw ersen, Thomas Bucka, købm and; f. 23/1 1920 
i B ylderup, Tønder amt, søn af k rea tu rhand ler 
Philip Bucka Iw ersen; g. 31/3 1949 m. Anna 
E lisabeth I., f. K ragh; udd. i b landet landhandel
h. købm and P e te r Petersen, Løgum kloster 1935- 
39, kommis h. købm and Johs. Thomsen, Tønder 
1939-45 og h. købm and Fr. Møller, R inkenæs 
1945-48 sam t i forskellige kbhvn.ske fo rre tn in 
ger 1948-49, fo rpagter af købm and Jørgensen’s 
forretn ing  i Oksbøl pr. Nordborg 1949-54, over
taget samme — der om fatter b landet landhandel 
— og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1954.

Adr. Oksbøl pr. Nordborg.
F irm a: Thomas Iw ersen, Oksbøl pr. Nordborg.
Jacobsen, Aage, depotindehaver; f. 6/7 1918 i 

N ordenbro, Svendborg amt.
Adr. N ordenbro St.
F irm a: C arlsberg-D epotet, N ordenbro St.
Jacobsen, Adolf, købm and; f. 4/9 1892 i Saks

købing landsogn, M aribo amt, søn af bager E rnst 
C hristian Jacobsen; g. 23/1 1921 m. C lara Sofie J.,
f. Carlsen (datter af købm and N. P. Carlsen, 
Dyrlev); udi. h. købm and M ortensen, Nykøbing 
F. 1906-10 og herunder bestået handelsskoleeksm . 
fra  Nykøbing F. Handelsskole 1909, kommis h. 
købm and N. P. Nielsen, P ræ stø  1910-21, etabi. 
sig s. selvstændig købm and m. forretn ing  — om
fattende kolonial, delikatesser, vinhandel, isen
kram , køkkenudstyr, glas og porcelæn sam t 
bræ ndsel og benzin — i M ern 1921; medl. af 
best. f. Foreningen af Landkøbm æ nd i Sydsjæ l
land s. 1951 sam t genn. ca. 12 å r medl. af M ern 
menighedsråd.

Adr. Mern.
F irm a: Adolf Jacobsen, Mern.

Jacobsen, Anders N ørgaard, købmand; f. 18/1 
1898 i Nr. Vium, Ringkøbing amt, søn af cem ent- 
varefab rikan t Mads Anthon Jacobsen; g. 16/5 
1924 m. A ndrea J., f. M errild; udi. h. købm and 
L. L auridsen, B orris, overtaget nuvæ rende fo r
retn ing i Borris og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1923; medl. af Borri9 sogneråd og af Borris 
m enighedsråd sam t medl. af best. f. B orris- 
Faster Sparekasse.
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C. Jacobsen 
købm and

A. Jacobsen
købm and

B. Jacobsen
købm and

C. L. Jacobsen
købm and

Adr. Borris.
F irm a: A. N ørgaard Jacobsen, K olonial & Isen

kram , Borris.

Jacobsen, Andreas, d irek tør; f. 13/8 1889 i 
Hinge, V iborg amt, søn af købm and C hresten 
Jacobsen; g. 30/10 1920 m. Ingeborg J., f. Jensen; 
udi. h. købm and A. Gade, H vidbjerg 1905-08 og 
h erunder beståe t handelsm edhjæ lpereksm . fra  
H vidbjerg Handelsskole 1908, kommis i forskel
lige fo rre tn inger 1908-20, rep ræ sen tan t i kolonial 
en gros firm ae t Fr. G ronem ann, R anders 1920- 
27 og i A/S N. M. Breum, Fr. G ronem ann’s Eftf., 
R anders 1927-33 sam t i kolonial en gros firm aet 
Jørgen  Colding, Esbjerg 1933-46, d irek tø r f. A/S 
N. M. B reum ’s G renå afd. s. 1946.

Adr. Ø stergade 1 A., Grenå.
F irm a: A/S N. M. Breum , Grenå.

Jacobsen, Arnold, købm and; f. 14/9 1900 i Hol
bæk, søn af købm and J. P. Jacobsen; g. 6/11 
1927 m. G erda M argrethe J., f. Pedersen; udd. i 
handel dels h. købm and Alfr. Saabye, Ubby og 
dels h. købm and Hestbech, Dalmose sam t h. 
købm and Blichmann, N yrup 1915-19, derefter 
frekven te re t K ostskolen »No Name« i Farum , 
kommis h. faderen  1920, h. købmand Alfr. N iel
sen, Søborg pr. G illeleje 1920-21, h. svogeren 
købm and J. C. K nudsen, Bølling 1921, h. køb
m and Christensen, Niløse 1921-22 og h. købm and 
Jens Jensen, B jerre  1922-23, d revet kem isk-tek- 
n isk  fabrikationsvirksom hed i Holbæk 1923-29, 
kst. d irek tør f. A/S Købmands C entralen f. 
Kbhvn. 1929-30, drevet revisionsvirksom hed sam t 
v irk e t s. regnskabsfører f. M askinsnedkeriet 
»Rützou«, Kbhvn. 1930-35, overtaget nuvæ rende 
forretn ing  — der om fatter kolonial, delikatesser, 
vine og tobak m. v. — i Kbhvn. og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1935; indehaver af id ræ ts
m æ rket i guld.

Adr. Holmbladsgade 78, Kbhvn. S.
Firm a: A rnold Jacobsen, Ungarnsgade 35, 

Kbhvn. S.

Jacobsen, August, købm and; f. 10/5 1895 i Søn
derborg, søn af gæ stgiver P eter Jacobsen; g.

26/9 1917 m. H enriette J., f. G iesm ann; udd. i 
m anufak tur h. købm and P e te r Jessen, Å benrå 
1910-14, uddeler i Sønderborg B rugsforening 
1918-26, g rundlagt nuvæ rende kolonial- og deli
katesseforretn ing i Sønderborg og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1926; medl. af best. f. Søn
derborg D etailhandlerforening s. 1928.

Adr. Sundm arksvej 26, Sønderborg.
Firm a: August Jacobsen, Sundm arksvej 26, 

Sønderborg.

Jacobsen, Axel, købm and; f. 31/10 1915 i Hol
bæk, søn af landm and Niels P e te r A ndreas J a 
cobsen; g. 8/9 1942 m. Inge Elise J., f. Sørensen; 
udi. h. købm and Chr. S tripp, A m agerbrogade 68, 
K bhvn. S. 1930-34, kommis h. samme 1934-35, h. 
købm and Laur. Nielsen, S trandvejen  63, Kbhvn. 
0 . 1935-37, h. købm and Th. Tønnesen, Valde- 
m arsgade 32, Kbhvn. V. 1937-39 og h. købm and 
K ai Larsen, Istedgade 40, Kbhvn. V. 1939-41, 
etabi. sig s. selvstændig købm and m. forretn ing 
— om fattende kolonial, delikatesser, vine, tobak 
og m ateria l m. v. — Frederiksborgvej 46, Kbhvn. 
NV. 1941.

Adr. Classensgade 10, Kbhvn. 0 .
Firm a: A xel Jacobsen, Frederiksborgvej 46, 

K bhvn. NV.

Jacobsen, Børge, købm and; f. 18/1 1912 i Van
del, Vejle amt, søn af handelsm and Laur. Jacob
sen; g. 26/12 1938 m. S igrid J., f. Høj; udi. i 
G jerlev  Brugsforening, salgschauffør f. Ringe 
M argarinefabrik  1937-40, overtaget nuvæ rende 
kolonial- og delikatesseforretn ing i S ilkeborg og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1940.

Adr. Nygade 30, Silkeborg.
Firm a: Nygades K oloniallager v. B. Jacobsen, 

Nygade 39, Silkeborg.

Jacobsen, Børge, købmand, skibsproviante
ringshandler; f. 21/4 1925 i Oppe-Sundby, F rede
riksborg amt, søn af købm and C hristian Jacob
sen; g. 5/6 1949 m. Irm a J., f. Bossen; udi. h. 
købm and Emil Larsen, Veksø 1940-44 og h e r
under bestået handelsskoleeksm . 1943, kommis h. 
købm and A nker Mørch, F rederiksvæ rk  1944-53,
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E. R. Jacobsen
købm and

E. S. Jacobsen
købm and

F. Jacobsen
købm and

G. Jacobsen
købm and

etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. forretn ing  
— om fattende ren  kolonial sam t skibsproviante
ring  — i F rederiksvæ rk  1953.

Adr. S trandvejen  94, F rederiksvæ rk.
F irm a: S trandvejens K øbm andshandel &

Skibsproviantering, F rederiksvæ rk.

Jacobsen, Carl Børge, købm and; f. 19/2 1927 i 
Århus, søn af depotindehaver E jnar Jacobsen;
g. 17/4 1948 m. Ida J., f. Poulsen C hristensen; 
udi. h. købm and Sv. Aage Andersen, Å rhus 1941- 
45 og sen. kommis h. sammes efterfølgere, f re 
kven te re t Den jydske Handelshøjskole i Å rhus 
1946-47, overtaget nuvæ rende forretn ing  — der 
tidl. tilhørte firm ae t Palm e — i Å rhus og etabi. 
sig s. selvstændig købmand 1949.

Adr. R egnarsgade 10, Kongsvang pr. Århus.
F irm a: K olonialforretningen »Jaco«, V ester

gade 1, Århus.

Jacobsen, Carl Johan, købm and; f. 4/3 1918 i 
Strib , Odense amt, søn af købm and Jacob J a 
cobsen; g. 1946 m. Tove J., f. C hristiansen; udi.
h. købm and Donbæk, O tterup 1935-38, fo rre t
n ingsfører i faderens forretn ing  i Sanderum  
1944-45, overtaget samme og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1945.

Adr. Sanderum  pr. Odense.
F irm a: C. J. Jacobsen, Sanderum  pr. Odense.

Jacobsen, C hresten, købm and; f. 28/1 1917 i 
Svanninge, Svendborg amt, søn af købm and N. 
F. Jacobsen; g. 1946 m. Ellen J., f. M ortensen; 
udd. i kolonial og sen. ansat s. fæ ngselsbetjent 
i Fårhuslejren , etabi. sig s. selvstændig købm and 
m. forretn ing  i Fåborg 1947.

Adr. Priorensgade 45, Fåborg.
F irm a: Chr. Jacobsen, Priorensgade 45, Fåborg.

Jacobsen, C hristian, købm and; f. 9/5 1916 i Sdr. 
Bork, Ribe amt, søn af købm and Jens Jacob J a 
cobsen; g. 15/10 1941 m. M ary J., f. Sørensen; 
udi. dels i faderens forretn ing i H em m et og dels 
h. købm and M. Sønderup, Egeris Mølle 1930-34, 
derefter ansat i faderens forretn ing  i H em m et 
og sen. d revet bagerforretn ing i Hemmet, over

taget kolonialforretn ing Vardevej 5, Skern og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købmand! 1944, fly tte t 
fo rretn ingen  t. nuvæ rende lokaler i egen ejen
dom V ardevej 6, S kern  1951.

Adr. V ardevej 6, Skern.
F irm a: Chr. Jacobsen, Kolonial & Delikatesse, 

V ardevej 6, Skern.

Jacobsen, C hristian Lind, købm and; f. 16/3 1923 
i Assing, Ringkøbing amt, søn af fab riksarbejder 
Jacob Jacobsen; g. 23/2 1952 m. G udrun Valborg
J., f. Johansen; bestået præ lim inæ reksm ., udi. i 
firm ae t Jørgensen & Co., Troldhede og sen. — 
genn. 5 å r  — førstekom m is i samme, derefter — 
genn. 1 å r — kommis i firm ae t Charles F lind t’s 
Eftf., Køge, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. 
fo rretn ing  i H erning 1952.

Adr. M useumsgade 29, Herning.
F irm a: Lind Jacobsen, Museumsgade 27, H er

ning.

Jacobsen, Edvard Reinholdt, købmand; f. 14/2 
1918 i Hvidemose, Ringkøbing amt, søn af gård 
e je r K resten  Jacobsen; g. 9/11 1945 m. G erda 
K irstine J., f. Hansen; udi. i R ettrup  B rugsfor
ening pr. Skive 1932-36, derefter kommis i fo r
skellige brugsforeninger — bl. a. i Sj ørslev 
B rugsforening og i T arp Brugsforening — t. 1945, 
frekven tere t Den danske A ndelsskole i M iddel
fa r t 1942, overtaget nuvæ rende forretn ing  — der 
om fatter kolonial, delikatesser og vine — i Es
b jerg  og etabi. sig s. selvstændig købm and 1945; 
medl. af best. f. Boldklubben af 1947, Esbjerg.

Adr. Torvegade 116, Esbjerg.
F irm a: Reinholdt Jacobsen, Torvegade 116, Es

bjerg.

Jacobsen, Ewald Søgaard, købmand, skibspro
vianteringshandler; f. 8/8 1898 i Åsted sogn, 
H jørring  amt, søn af po litibetjen t Jørgen Jacob
sen; g. 25/12 1920 m. Helga J., f. Jensen; udd. i 
kolonial i Kvissel 1912-16, derefter kommis bl. a. 
h. købm and Jørgen Nielsen, Frederikshavn, 
etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo rretn ing 
— om fattende kolonial, delikatesser og v inhan
del sam t skibsproviantering og depot f. A/S
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H. P. E. K. Jacobsen
realskolelæ rer

H. B. Jacobsen
købm and

H. P. Jacobsen
købm and

H. Jacobsen
købm and

B ryggeriet »Vendia«, H jørring  — i F rederiks
havn 1920; medl. af best. f. F rederikshavns1 Ko
lonialhandlerforening s. 1942, formd. f. samme 
s. 1945, medl. af best. f. F rederikshavns H an
delsstandsforening s. 1946 og f. C entral-O rgani
sationen af K øbm andsforeninger i Jy lland ’s pen
sions- og understø ttelsesfond s. 1954, medl. af 
F rederikshavns byråd  s. 1950 og formd. f. F re 
derikshavns erhvervsråd  s. 1948, till. medl. af 
F rederikshavns havneråd  sam t medl. af best. f. 
A/S Folkebanken f. F rederikshavn  og Omegn, 
medl. af Rotary.

Adr. Tordenskjoldsgade 15, Frederikshavn.
Firm a: Ewald Jacobsen, Tordenskjoldsgade 15, 

Frederikshavn.

Jacobsen, Fedder, købm and; f. 4/1 1905 i H jord
kæ r, Å benrå amt, søn af landm and og gæ stgiver 
Fr. Jacobsen; g. 7/10 1941 m. M ary K irstine J.,
f. G ravsen; udi. h. købm and P. A. Feddersen, 
B ajstrup  1920-23, kommis h. købm and Chr. Chri
stiansen, G råsten 1923-26 og h. købm and M. P er- 
regaard, Skovby 1928-41, frekven te re t Den jyd- 
ske Handelshøjskole i Å rhus 1926-27, overtaget 
købm and N iels N ielsen’s fo rretn ing  i H avnbjerg 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1941, side
løbende indehaver af agen turet f. A/S Folkeban
ken f. Als og Sønderborg 1942-52.

Adr. H avnbjerg pr. Nordborg.
Firm a: Fedder Jacobsen, H avnbjerg pr. N ord

borg.

Jacobsen, F rits, købm and; f. 13/10 1895 i H jerm , 
R ingkøbing amt, søn af u rm ager og guldsmed 
Jacob Jacobsen; g. 21/11 1927 m. K athrine J., f. 
H ansen; udi. h. købm and N. V. Terndrup, 
Brovst, frekven tere t N ordjydsk Handelshøjskole 
i Ålborg, g rundlagt kolonialforretning i Esbjerg 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1924, fly t
te t forretn ingen t. nuvæ rende lokaler i Esbjerg 
1936.

Adr. Frodesgade 19, Esbjerg.
F irm a: F rits  Jacobsen, Frodesgade 19, Esbjerg.

Jacobsen, Georg Bakke, købmand; f. 16/3 1928 
i Snesere, P ræ stø  amt, søn af uddeler V ictor J a 

cobsen; g. 27/2 1954 m. B irgit Capion J., f. P e te r
sen; bestået præ lim inæ reksm . 1944, udi. i Sne
sere B rugsforening 1944-48 og herunder bestået 
handelsskoleeksm . 1947, komm is i samme brugs
forening 1948-52, overtaget købm and T hybring’s 
forretn ing  — om fattende kolonial, delikatesser, 
vinhandel, isenkram , køkkenudstyr og b ræ nd
sel — i M ern og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1952.

Adr. Mern.
F irm a: »Købmandsgården«, Mern.

Jacobsen, G erner, købm and; f. 22/7 1902 i Hel
singør, søn af m usiker A lbert Jacobsen; g. 31/10 
1926 m. E sther J., f. Sonntag; udi. h. købm and 
Georg S trate, Rudkøbing 1916-20 og herunder 
bestået handelsskoleeksm . fra  Rudkøbing H an
delsskole 1919, kommis h. købm and H erskind, 
H elsingør 1920-21 og h. købm and Emil E jler, 
Kbhvn. 1922-25, etabi. sig s. selvstæ ndig køb
m and m. fo rre tn ing  — om fattende kolonial, de
likatesser, vinhandel, køkkenudstyr og bræ ndsel 
— i Skodsborg 1925; medl. af Den danske store 
Landsloge (Logen »Hafnia«).

Adr. S trandvejen  213, Skodsborg.
Firm a: G erner Jacobsen, S trandvejen  213, 

Skodsborg.

Jacobsen, H. P. E. K., realskolelæ rer, handels
skoleforstander; f. 25/6 1913 i Viemose, Præ stø 
amt, søn af m alerm ester Oluf Søren Jacobsen;
g. 27/7 1944 m. B irte J., f. Sand; student fra  
Sorø Akademi 1931, bestået læ rereksm . fra  Vor
dingborg Sem inarium  1937, realsko le læ rer i 
Ringe s. 1938, læ rer v. Ringe Handelsskole s. 
1941, fo rstander f. samme s. 1954.

Adr. V estergade 13, Ringe.
Institu tion: Ringe Handelsskole, Ringe.

Jacobsen, Hans, købmand*, f. 1/2 1918 i Abild, 
Tønder amt, søn af landm and H. Jacobsen; g. 
1946 m. Hansine J., f. B ruhn; udi. h. købm and 
Niels Jensen, Tønder 1934-38, komm is h. samme 
1938-39, h. købm and Chr. J. C hristiansen, F lens
burg  1940-45 og h. købm and Johs. Thomsen, Tøn
der 1945-51, overtaget købm and Hans Jørgen-
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sen’s forretn ing  i Tønder og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1951.

Adr. Østergade 13, Tønder.
F irm a: H. Jacobsen, Østergade 13, Tønder.

Jacobsen, Hans Bøjsen, købm and; f. 15/2 1909 i 
Ballum, Tønder amt, søn af købm and U llerup 
Jacobsen; g. 5/7 1935 m. Bothilde J., f. Nielsen; 
udi. dels h. købm and Bai Nielsen, Tønder og 
dels i faderens fo rretn ing  i Ballum  1923-27, kom 
mis h. købm and Jacob Hansen, Jels 1927-29 og 
disponent i faderens forretn ing  i Ballum 1929-33, 
overtaget sidstnæ vnte og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1933, ombygget og m oderniseret 
forretn ingen  1955.

Adr. Ballum.
Firm a: U llerup Jacobsen, Ballum.

Jacobsen, Hans Christian, købm and; f. 1913 i 
Sønderby på Regnes, Sønderborg amt, søn af 
skom ager Jørgen Jacobsen; ud'l. dels h. købm and 
Chr. C hristiansen, G råsten og dels h. købm and 
Johs. Sørensen, Øsby, m edindehaver af byg
m ester M athias H ansen’s fo rretn ing  i Over Je rs-  
dal 1932-42, eneindehaver af samme 1942-46, 
overtaget nuvæ rende kolonialforretning og etabi. 
sig s. selvstændig købm and i Å benrå 1946.

Adr. Nygade 67, Åbenrå.
F irm a: H. C. Jacobsen, Nygade 67, Åbenrå.

Jacobsen, Hans Jacob, købm and; f. 10/2 1884 i 
Rappel, Maribo amt, søn af landm and Jørgen  
Jacobsen; g. 7/3 1914 m. Thora J., f. Larsen; udd. 
i kolonial h. købm and H. P. Jensen, Nakskov 
1898-1902, ansat i firm ae t U lrich & Søn, Haslev 
1908-13, grundlagt nuvæ rende kolonial- og v ik 
tualieforretn ing  i Nakskov og etabi. sig s. selv
stændig købmand 1913; m edstifter af Røbm ands- 
foreningen f. Nakskov og Omegn 1916, næ st- 
formd. f. samme 1916-21 og formd. 1921-45, medl. 
af best. f. C entral-O rganisationen af R øbm ands- 
foreninger øst f. S torebæ lt 1926-50, medl. af 
best. f. A/S »Dankas« og af rep ræ sentan tskabet 
f. A/S Den danske Landm andsbank, Nakskov, 
fl. a. tillidshverv; tildelt De sam virkende R øb- 
m andsforeninger i D anm ark’s hæ derstegn i guld 
1940.

Adr. Bredgade, Nakskov.
Firm a: H. J. Jacobsen, Bredgade, Nakskov.

Jacobsen, Hans Jørgen, købm and; f. 22/11 1928 
i Skørring, Å rhus amt, søn af læ re r Peder J a 
cobsen; g. 24/2 1951 m. Yrsa J., f. Søndergaard 
Olsen; udi. dels h. købm and O. B jørn, Viby 
(Jylland) og dels h. købm and Oscar H enriksen, 
Å rhus 1945-49, af tjen t væ rneplig t 1949-50, kom
mis h. købm and Sm edegaard Nielsen, Å rhus 
1950-51, overtaget købm and Johan  Johansen’s fo r
retn ing  i H orsens og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1952.

Adr. Allegade 23, Horsens.
F irm a: Hans J. Jacobsen, Allegade 23, Horsens.

Jacobsen, Hans P., købm and; f. 13/3 1904 i E n- 
sted Torp, Ribe amt, søn af gårdejer Johan J a 
cobsen; g. 24/10 1929 m. Enny J., f. R indberg; 
udd. i kolonial h. købm and Hans Have’s Eftf., 
Rolding 1919-23, kommis i kolonial en gros f ir
m aet Vilh. Borch, R olding 1923-24 og i Jo rd rup  
Brugsforening 1925, grundlagt nuvæ rende fo rre t
ning — der om fatter kolonial og isenkram  — i 
egen nyopført ejendom  i H jordkæ r og etabi. sig 
s. selvstændig købm and 1926; medl. af best. f. 
H jordkæ r V andvæ rk s. 1938.

Adr. H jordkæ r, Sønderjylland.
F irm a: Hans P. Jacobsen, H jordkæ r, Sønder

jylland.

Jacobsen, Hans P eter, købm and; f. 17/2 1914 i 
Ågerup, Holbæk amt, søn af ren tie r Laur. J a 
cobsen; g. 11/9 1938 m. Sigrid1 J., f. P etersen; udi.
h. købm and C arl M. Nielsen, Snertinge 1929-33, 
kommis h. købm and Johs. A ndreasen, Ruds 
Vedby 1933, h. købm and N. P. Nielsen, F åre 
vejle 1933-35, h. købm and R aj Rasmussen, GI. 
Røge Landevej, Rbhvn. Vby. 1936-37 og h. køb
m and H enrik Larsen, Skovlunde 1937-38, etabi. 
sig s. selvstændig købm and m. fo rretn ing Jul. 
Bioms Gade 9, R bhvn. N. 1938, afhæ ndet sam 
me og overtaget nuvæ rende forretn ing i V an
løse 1943.

Adr. Søndervigvej 47, Vanløse.
Firm a: »Roloniallageret« v. H. P. Jacobsen, 

Søndervigvej 47, Vanløse.

Jacobsen, H arald, købmand; f. 22/11 1900 i A l
bæ k sogn, H jørring  amt.

Adr. Tyge B rahes Vej 43, Ålborg.
F irm a: H arald  Jacobsen, Jernbanegade 17, 

Ålborg.

Jacobsen, H enri Esmark, købm and; f. 22/11 
1917 i Randers, søn af res tau ra tø r Frands H en
rik  Jacobsen; g. 22/3 1945 m. Irm a Ingeborg J., 
f. C hristensen; bestået realeksm . fra  R anders 
Realskole 1933, udi. h. købm and L indahl Ove
sen, R anders 1933-37, overtaget nuvæ rende kolo
nialforretn ing i R anders og etabi. sig s. selv
stæ ndig købm and 1948.

Adr. D anm arksgade 12, Randers.
F irm a: H. E. Jacobsen, R ris trupvej 5, Randers.

Jacobsen, H erluf, købm and; f. 4/7 1915 i Højby, 
H olbæk amt, søn af m urer P e te r Jacobsen; g. 
22/10 1939 m. E rna J., f. N ielsen; selvstændig 
handlende i Nykøbing S. 1947-54, overtaget køb
m and W erner L arsen’s fo rretn ing  — om fattende 
kolonial, delikatesser, vinhandel, isenkram , køk
kenudstyr, glas og porcelæn — i Hørve og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1954.

Adr. V allekildevej, Hørve.
F irm a: H erluf Jacobsen, Hørve.

Jacobsen, Herrn., grosserer; f. 29/3 1899 i Dalby 
pr. Haslev, P ræ stø  amt, søn af grosserer Hans 
Jacobsen; g. 2/9 1937 m. G erda E lisabeth J., f. 
M ortensen; udd. i b landet landhandel i Borup
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Mølle pr. H aslev 1914-18, ansat i firm ae t Jacob
sen & Saabye, Kbhvn. 1920, studie- og arbejds
ophold bl. a. v. købm andshandel og på frug tp lan 
tager i U.S.A. 1923-29, ansat i faderens virksom 
hed firm aet Jacobsen & Saabye, K bhvn. 1929, 
p rokurist i samme 1933, i kompagni m. søsteren 
— fru  Ju lie  H øjby H ansen — indehaver af f ir 
m aet Jacobsen1 & Saabye’s Eftf. s. 1949; medl. af 
best. f. Foreningen af Kolonial G rossister i 
Kbhvn. sam t medl. af Kbhvn.s bedømm elses- og 
voldgiftsudvalg f. kolonialbranchen.

Adr. W ernersvej 5, C harlottenlund.
F irm a: Jacobsen & Saabye’s Eftf., N yhavn 43, 

Kbhvn. K.

Jacobsen, Jacob, købm and; f. 30/6 1899 i Odder, 
Å rhus amt, søn af gårdejer Th. Jacobsen; g. 19f8 
1923 m. Inger M arie J., f. A ndersen; udi. h. køb
m and C. P. Schmidt, Ø rting 1914-18, grundlagt 
fo rretn ing  i Gosmer pr. Boul'strup og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1923, afstået samme og 
overtaget nuvæ rende forretn ing  i Viby (Jylland) 
1940.

Adr. T hornbæ ks Alle 3, Viby, Jylland.
F irm a: J. Jacobsen, P h ilk jæ rvej 25, Viby, Jy l

land.

Jacobsen, Jacob, købm and; f. 27/3 1900 i T ir- 
sted, M aribo amt, søn af g årdejer Carl Jacob
sen; g. 18/8 1927 m. M yrtle J., f. Lange; udi. i 
firm aet H arold R eim er’s Eftf., Nakskov, studie- 
og arbejdsophold i U.S.A., overtaget nuvæ rende 
forretn ing  i Nakskov og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1927; formd. f. K øbm andsforenin
gen f. Nakskov og Omegn, medl. af best. f. Cen
tral-O rganisationen af K øbm andsforeninger øst 
f. Storebælt.

Adr. Svingelen, Nakskov.
Firm a: Jacob Jacobsen, Svingelen, Nakskov.

Jacobsen, Jens Carlo, købm and; f. 23/12 1927 i 
H jerting, Ribe amt, søn af bagerm ester Janus 
Hansen Jacobsen; g. 25/10 1953 m. Rigm or J., f. 
F isker; udi. h. købm and Willy R. Madsen, H jer
ting 1942-46, derefter kommis i forskellige fo r
re tn inger bl. a. h. købm and Rehkopff, Esbjerg,

overtaget nuvæ rende forretn ing  — om fattende 
kolonial og m ateria l — i Esbjerg  og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1954.

Adr. Storegade 17, Esbjerg.
Firm a: Carlo Jacobsen, S toregade 17, Esbjerg.

Jacobsen, Jørgen Søgaard, købm and; f. 4/6 1924 
i Frederikshavn, søn af købm and Ewald Jacob
sen; g. 9/6 1949 m. Carla J., f. Nielsen; udi. i fa 
derens forretn ing  i F rederikshavn  1939-42, kom
m is i samme 1942-46, af tjen t væ rneplig t 1946-47, 
kommis h. sk ibshandler H. Fisker, Kolding 1947- 
48 og h. købm and C. W. Jensen’s Eftf., Vejle 1948- 
50, grundlagt nuvæ rende forretn ing  — der om
fa tte r  kolonial, delikatesser og vinhandel sam t 
sydfrugt — i F rederikshavn  og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1950.

Adr. »Bakkegården«, F rederikshavn.
F irm a: Jørgen  Søgaard Jacobsen, »Bakkegår

den«, F rederikshavn.

Jacobsen, K aj Hans, købmand1; f. 9/5 1913 i 
Roskilde, søn af snedker J. P. Jacobsen; g. 18/10 
1937 m. M arie K irstine J., f. Bechmann Søren
sen; udd. i handel i firm ae t Emil M athissen & 
Søn, Roskilde 1927-31 og herunder bestået han- 
delsskoleeksm. fra  Roskilde H andelsskole, kom
mis i samme 1931-37, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. forretn ing  — om fattende kolonial, 
delikatesser, vinhandel, tobak og frug t sam t sæ r
skilt afd. f. bræ ndsel — Korsgade 12, Kbhvn. 
N. 1937.

Adr. Korsgade 12, K bhvn. N.
F irm a: Kaj Jacobsen, K orsgade 12, Kbhvn. N.

Jacobsen, K jeld Lindstrøm , købmand; f. 27/2 
1919 i Vedsted sogn, H jørring  amt, søn af sned
kerm este r Jacob Jacobsen; g. 27/9 1942 m. K ri
stine L. J., f. Pallisgaard; udi. h. købm and 
M arius Christensen, H oltet pr. G andrup 1934- 
37, lagerekspedient på Fabriken  »Hygæa«, Ål
borg 1937-38, frekven tere t Ju s titsråd  M øller’s 
H andelshøjskole i Å lborg 1938-39, lagerekspe
d ient i kolonial en gros firm ae t I. P. Jensen & 
Co., Ålborg 1939-48, overtaget nuvæ rende kolo-
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nialforretn ing  i Å lborg og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1948.

Adr. H erluf T rolles Gade 9, Ålborg.
F irm a: C entra-K olonial v. K. L indstrøm  Jacob

sen, K astetvej 102, Ålborg.

Jacobsen, K nud Vest, købm and; f. 27/6 1931 i 
Holme, Å rhus amt, søn af rebs lageriarbejder J a 
cob Jacobsen; udi. h. købm and K nud Rasm us
sen, Å rhus 1945-49 og sen. komm is h. samme t. 
1950, af tjen t væ rneplig t 1950-51, derefter kommis 
h. købm and Aage H eltborg, Å rhus t. 1953 og h. 
fru  købm and Helga Vest Jacobsen, Åbyhøj 1953- 
54, overtaget sidstnæ vntes fo rretn ing  og etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and 1955.

Adr. Chr. W inthers Vej 48, Åbyhøj.
F irm a: K nud Vest Jacobsen, Chr. W inthers 

Vej 48, Åbyhøj.

Jacobsen, Kr., købm and; f. 1/4 1891 i Torslev, 
H jørring  amt, søn af handelsm and Chr. Jacob
sen; g. 8/6 1924 m. Else K athrine J., f. Carlsen; 
udi. h. købm and Thorhauge, R anum  1905-09, 
kommis h. købm ændene Anton Nielsen, V ejgård 
og Tønnesen, Mov 1909-13, derefter t. søs bl. a. 
m. norske hvalfangerbåde sam t m. engelske og 
am erikanske skibe t. 1920, komm is i A gerbæ k 
B rugsforening 1920-21, selvstæ ndig bager i A ger
bæ k 1921-22, frekven tere t Den jydske H andels
højskole i Å rhus 1922-23, selvstændig købm and i 
Å rhus m. forretn ing  M ejlgade 16 1923-28, der
efter d revet slag terforretn ing  i Å rhus og sen. 
købm andsforretning i Horsens t. 1929, påny selv
stændig købm and i Å rhus m. forretn ing  K iers 
P lads 7 1929-31 og m. fo rretn ing  Trepkasgade 25 
1931-37, grundlagt og drevet »Bromagasinet« (tri
kotage) i Å rhus 1937-38, derefter overtaget nu 
væ rende virksom hed; genn. en årræ kke medl. af 
best. f. Å rhus H andelsforening af 1887 sam t 
formd. f. sammes hjæ lpekasse.

Adr. Chr. W ærum s Gade 12, Århus.
F irm a: Kr. Jacobsen, Chr. W ærum s Gade 12, 

Århus.

Jacobsen, K ristian  Peter, købm and; f. 3/10 1909 
i R avnstrup, H jørring  amt, søn af boghandler

M arinus Jacobsen; g. 3/3 1935 m. M argit J., f. 
Hansen; bestået realeksm . fra  D ronninglund 
Realskole 1926, udi. h. købm and Johan  Pedersen, 
Åbybro 1927-30, derefter af tje n t væ rneplig t og 
sen. kom m is h. købm and Chr. Pedersen, Hvo- 
rupgård  sam t h. købm and Chr. E. Larsen, H alv
rim m en, overtaget nuvæ rende forretn ing  — der 
om fatter kolonial, isenkram , m anufaktur, korn 
og foderstoffer sam t gødning og bræ ndsel — i 
Ø ster Hassing og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1935; medl. af best. f. V ester Hassing- 
Ø ster Hassing Sogns Sygekasse.

Adr. Ø ster Hassing pr. Gandrup.
F irm a: K r. Jacobsen, Ø ster Hassing pr. G an

drup.

Jacobsen, M artin, købm and; f. 8/10 1925 i Hem
met, Ringkøbing amt, søn af købm and Jens J a 
cob Jacobsen; g. 26/12 1953 m. M aia Olivia J., f. 
Hansen; udi. i faderens fo rre tn ing  i Hem m et 
1939-43, frekven tere t E sbjerg H andelshøjskole 
1947, lagerekspedient og salgschauffør i A/S A. 
W. K irkebye, E sbjerg 1947-50, overtaget nuvæ 
rende kolonialforretn ing i Esbjerg og etabi. sig 
s. selvstæ ndig købm and 1950, udvidet og m oder
nisere t forretn ingen  1953.

Adr. H øjtoftevej 35, Esbjerg.
F irm a: M artin  Jacobsen, H øjtoftevej 35, Es

bjerg.

Jacobsen, Niels, d irektør; f. 19/4 1892 i Lyng
by, Ålborg amt, søn af g årdejer P e te r Jacobsen;
g. 21/5 1921 m. F rida  J., f. W inther; fuldm ægtig 
i nuvæ rende virksom hed i H adsund 1912, m ed
direk tør i samme 1941, d irek tør f. virksom heden 
— der om fatter fabrikation  af frugtsaft, fru g t
v in  og m arm elade — s. 1945; rep ræ sen tan t f. 
Provinshandelsstandens U nderstøttelsesforening 
P. U. og genn. en årræ kke formd. f. H adsund 
tekniske Skole, medl. af tilsynsrådet f. H adsund 
og Omegns Sparekasse.

Adr. V andværksvej, Hadsund.
F irm a: Johan & A xel H ornbech A/S, Hadsund.

Jacobsen, Niels K jæ r, købm and; f. 29/9 1895 i 
V. Assels, Thisted amt, søn af gårdejer C hresten
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K jæ r Jacobsen; g. 29/3 1922 m. K aroline M arie 
K. J., f. A ndersen; udi. dels h. købm and R ytter, 
0 . Assels og dels i Vils B rugsforening, derefter 
kommis h. købm and Chr. Petersen , K arby  og 
sen. i firm ae t L arsen & Søn, M anna sam t h. køb
m and Carl Nielsen, T irstrup , overtaget nuvæ 
rende fo rretn ing  i H erning og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1937.

Adr. Ringkøbingvej 7, H erning.
F irm a: N. K jæ r Jacobsen, R ingkøbingvej 7, 

Herning.

Jacobsen, Paul, købmand; f. 30/9 1924 i St. 
Heddinge, søn af fo rretn ingsfører V aldem ar J a 
cobsen; g. 27/10 1952 m. R uth  J., f. M adsen; udi.
h. købm and E rik  Nielsen, H illerød 1940-44 og 
h erunder bestået handelsskoleeksm . fra  H ille
rød  Handelsskole 1943, assistent i firm aet Abild- 
strøm , Kbhvn. 1944-46, af tjen t væ rneplig t v. 
G ardehusarreg im entet 1946-47, frekven tere t Niels 
B rock’s Handelsskole i Kbhvn. 1947-49, studie- 
og arbejdsophold i England 1949-51, etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and m. forretn ing  — om fatten
de kolonial, delikatesser og vinhandel — i H ørs
holm  1951.

Adr. K ongevejen 5, Hørsholm.
Firm a: P au l Jacobsen, K ongevejen 5, H ørs

holm.

Jacobsen, Peter, depotindehaver; f. 1/7 1898 i 
B roager, Sønderborg amt, søn af ho te le jer Jes 
Jacobsen; g. 4/9 1928 m. Ingeborg C hristine J.,
f. P etersen; udd. v. landvæ sen 1914-16, m edhjæ l
p er v. faderens hotel sam t landbrugs- og vogn
m andsvirksom hed i B roager 1919-22, derefter 
selvstændig vognm and i Broager, overtaget A/S 
Tuborgs B ryggerier’s depot i B roager og etabi. sig 
s. selvstæ ndig depotindehaver 1928, overfly ttet 
depotet t. Sønderborg 1932 sam t iøvrigt v irk e t s. 
vognm and f. D.S.B. 1931-35; medl. af best. f. 
Foreningen af Tuborg’s og K.B.s Forhandlere 
vest f. S torebæ lt s. 1939, medl. af best. f. Lands
foreningen »Den personlige Friheds Værn«s Søn
derborg afd. s. 1943, kasserer i samme 1945-55 og 
formd. f. foreningen s. 1954.

Adr. Goethesgade 11, Sønderborg.
F irm a: Tuborg’s Depot, Sønderborg.

Jacobsen, Svend Leo, købm and; f. 23/9 1910 i 
LI. Heddinge, P ræ stø  amt, søn af slagterm ester 
H ans P e te r Jacobsen; g. 6/4 1939 m. M ary J., f. 
Pedersen; udi. h. købm and R. Larsen, Fakse 
1927-30 og herun der bestået handelsskoleeksm . 
fra  Fakse Handelsskole 1930, kommis h. Im por
tø ren  i N æstved 1930-32, i Vallensved B rugsfor
ening 1933-35, i Ølstykke B rugsforening 1935-37 
og i G rundsølille B rugsforening 1937-38, selv
stæ ndig købm and i Gundsølille 1938-45, overtaget 
købmand' P. P etersen ’s fo rre tn ing  — om fattende 
kolonial, isenkram , støbegods og bræ ndsel — og 
etabi. sig s. selvstændig købm and i Skibby 1946; 
formd. f. Skibby V andvæ rk s. 1953.

Adr. Skibby.
F irm a: S. L. Jacobsen, Skibby.

Jacobsen, Svend P eter Ludvig, købm and; f. 
17/7 1915 i Gabøl, H aderslev amt, søn af gårdejer 
Andr. Jacobsen; g. 29/9 1944 m. Christine J., f. 
M eyer; udd. i kolonial og b landet handel sam t 
korn  og foderstoffer h. købm and M. N ørgaard, 
G ram  1930-34, kommis h. købm and Johs. C hri
stiansen, Rødekro 1934-36 og h. købm and Th. E. 
Dahl, H optrup 1937-41, frekven te re t Ryslinge 
Højskole 1941-42, overtaget købm and Fr. Gonge’s 
kolonial- og isenkram forretn ing i Frøslev og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1942, ombyg
get og m oderniseret forretn ingen 1950.

Adr. Frøslev pr. Padborg.
F irm a: Svend Jacobsen, Frøslev pr. Padborg.

Jacobsen, U rban, m ateria list; f. 29/10 1925 i 
Skibberup, P ræ stø  amt.

Adr. Torvestien 37, B røndbyøster pr. G lostrup.
F irm a: N ordvest M ateria lhandel v. U rban J a 

cobsen, Frederikssundsvej 44, Kbhvn. NV.

Jacobsen, Vagn B orring, købm and; f. 29/12 1929 
i Herning, søn af fa lckredder K arl Jacobsen; g. 
6/6 1953 m. A lli K irstine J., f. Holm; udi. h. køb
m and N. M. Petersen , H erning og herunder be
stået handelsskoleeksm . fra  H erning H andels-
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skole, derefter ansat h. grosserer A. E. Jensen 
(fedevarer en gros og en detail), Skive og sen. 
h. isenkræ m m er B jerregaard  Adamsen, Herning, 
etabi. sig s. selvstændig købm and m. forretn ing  
i H erning 1954.

Adr. Silkeborgvej 53, Herning.
F irm a: Vagn B orring Jacobsen, K olonial & De

likatesse, St. B lichers Gade 21 A., Herning.

Jacobsen, V aldem ar N eergaard, købm and; f. 
9/10 1908 i H aldagerlille, Sorø amt, søn af ko rn 
m æ gler Viggo Jacobsen; g. 23/5 1942 m. Agnes 
N. J., f. K jæ r; bestået realeksm . fra  Sorø A ka
demi 1925, udd. i A/S B. Bennetzen, Slagelse 
1925-29 og herunder bestået handelsskoleeksm . 
fra  Slagelse Handelsskole 1927, kommis h. køb
m and P. Bendtsen, Ruds Vedby 1929-31, frekven
te re t H andelshøjskolen »Købmandshvile« i Rung
sted 1931-32, selvstændig købm and i Kbhvn. 1932- 
37, i kompagni m. broderen — Gustav N eergaard  
Jacobsen — overtaget »Købmandsgården« og 
etabi. sig s. selvstændig købm and i Sorø 1937, 
eneindehaver af samme — der om fatter kolonial, 
kaffe og vinhandel, korn og foderstoffer sam t 
bræ ndsel — s. 1947; formd. f. K øbm andsforenin
gen f. Sorø og Omegn 1948-54.

Adr. Storegade 7, Sorø.
F irm a: V. N eergaard Jacobsen, Storegade 7, 

Sorø.

Jacobsen, Viggo, købmand; f. 26/8 1908 i Bed
sted, Å benrå amt, søn af g årdejer Jacob Thom
sen Jacobsen; g. 26/9 1931 m. Johanne J., f. P e
tersen; udi. h. købm and A. H. U llerup, Toftlund 
1924-28, kommis h. samme 1928-29 og 1930-33 
sam t h. købm and Jacob Hansen, Jels 1929-30, 
etabi. sig s. selvstændig købm and m. forretn ing  
— om fattende kolonial og delikatesser — i H a
derslev 1933; medl. af best. f. H aderslev H an
delsstandsforening.

Adr. Å strupvej 61, Haderslev.
F irm a: Viggo Jacobsen, N ørregade 46, H aders

lev.

Jacobsen, Viggo, købmand; f. 7/9 1909 i Sin
dal, H jørring  amt, søn af købm and Peder Jacob

sen; udi. i faderens forretn ing i Sindal 1924-28, 
kommis h. købm and C hristiansen, M ariager 1928 
-30 og disponent i faderens forretn ing  i Sindal 
1930-46, overtaget sidstnæ vnte og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1946.

Adr. N ørregade 12, Sindal.
F irm a: Viggo Jacobsen, Sindal.

Jacobsen, Viggo M anfred, købmand; f. 7/10 1898 
i Ugil't, H jørring  amt, søn af husm and C hristen 
Jacobsen; g. 17/7 1927 m. K ristine J., f. Feld Iv e r
sen; udi. h. købm and J. P. Jacobsen, H jørring  
1912-16, derefter kommis h. samme og sen. h. 
købm and Chr. H. N ielsen’s Eftf., H jørring, i 
firm ae t Oscar B ruun & Co., Skanderborg, h. 
købm and Carl Sørensen, Odder og h. købm and 
P e te r Dige’s Eftf., Skive, g rundlagt nuvæ rende 
forretn ing  i Å rhus og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1930.

Adr. G ustav Holms Vej 39, Århus.
F irm a: Viggo Jacobsen, M ejlgade 48, Århus.

Jakobsen, Aage, købmand; f. 3/3 1921 i H er
ning, søn af postpakm ester Dynes C hristian J a 
kobsen; g. 5/6 1948 m. Emma J., f. E rland; udi. 
h. købm and Schmidt-M adsen, Herning, over
taget nuvæ rende kolonialforretning i H erning og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1946.

Adr. Håkonsgade 9, Herning.
F irm a: Aage Jakobsen, Håkonsgade 28, H er

ning.

Jakobsen, Aksel, købmand; f. 28/2 1901 i H unds
lund, Å rhus amt, søn af skorstensfejer Søren 
Jakobsen; g. 28/5 1933 m. M arie J., f. Aaskov; 
udd. i m ejeribrug på Bausbæk M ejeri 1919-23, 
d erefter m ejerist på Hedensted M ejeri og sen. 
på Stenderup M ejeri sam t på Helgenæs M ejeri 
og på Vodder M ejeri, forpagter af fru  Jo rsch ’s 
fo rretn ing  i F rife lt 1932-43, overtaget samme — 
der om fatter b landet landhandel — og etabi. sig 
s. selvstændig købm and 1943; sygekasserevisor i 
Vodder komm une s. 1933 og kom m unalrevisor 
s. 1944.

Adr. Frifelt.
F irm a: Aksel Jakobsen, Frifelt.
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Jakobsen, Arno, købmand; f. 9/8 1916 i Odense, 
søn af snedker Thorvald Jakobsen; g. 17/1 1943 
m. Inger J., f. P etersen; udi. h. købm and W. E. 
Rasmussen, Odense 1930-34 og herunder bestået 
handelsskoleeksm . fra  Odense H andelsskole 1933, 
kommis i kolonial en gros firm aet P. W ilhjelm, 
Odense 1934-35, a ftjen t væ rneplig t og sen. fo rre t
te t tjeneste s. korporal 1935-38, kommis h. køb
m and J. Thomsen, Odense 1938-43 og h. købm and 
Svend Ørvad, Odense 1943-49, etabl. sig s. selv
stændig købm and m. fo rretn ing  — om fattende 
kolonial, delikatesser og vinhandel — i Odense 
1949.

Adr. Læssøegade 150, Odense.
Firm a: A rno Jakobsen, Læssøegade 150, Oden

se.

Jakobsen, Carl, købm and; f. 20/11 1905 i Bals
lev, Odense amt, søn af gårdejer N. P. E. Jakob
sen; g. 10/12 1941 m. Magna J., f. Pedersen; etabl. 
sig s. selvstændig købm and m. fo rretn ing — om
fattende kolonial, isenkram , m anufaktur, triko 
tage og frø — i V ester Egense pr. Bogense 1936; 
kom m unekasserer i Grindløse.

Adr. V ester Egense pr. Bogense.
Firm a: C arl Jakobsen, V ester Egense pr. Bo

gense.

Jakobsen, E inar, købmand; f. 27/5 1912 i B ar
løse, Odense amt, søn af m urer M arius Jakob
sen; g. 22/9 1940 m. Agnes J., f. Vanggaard; udi. 
i T urup B rugsforening 1928-32, derefter kommis 
bl. a. i Skovby B rugsforening sam t i K narreborg  
B rugsforening, etabl. sig s. selvstændig køb
m and m. forretn ing  i Odense 1940, afhæ ndet 
samme og overtaget nuvæ rende forretn ing  — der 
om fatter kolonial, isenkram , m anufaktur, triko 
tage og frø — i Mej Isko v 1943.

Adr. Mej Isko v.
Firm a: M ejlskov K øbm andsforretning v. E inar 

Jakobsen, M ejlskov St.

Jakobsen, F rederik , købm and; f. 14/8 1902 i 
Hinge, Viborg amt, søn af gårdejer Jakob Lars 
Jakobsen; g. 25/5 1933 m. Helga J., f. Nielsen; 
udd. h. svigerfaderen købm and N. P. Nielsen,

Fårevejle, derefter kommis h. købm and Laurids 
A ndersen, Svebølle og sen. h. købm and P eter 
Nielsen, Fuglede sam t rep ræ sen tan t i kaffe en 
gros firm aet Moses & Søn G. Melchior, Kbhvn., 
overtaget købm and N. P. N ielsen’s forretn ing  — 
om fattende kolonial, delikatesser, vinhandel, 
isenkram , køkkenudstyr, korn  og foderstoffer, 
bygningsm aterialer, træ last, bræ ndsel og ben
zin — i Fårevejle  og etabl. sig s. selvstændig 
købm and 1937; medl. af Fårevejle  menighedsråd.

Adr. Fårevejle.
F irm a: Fr. Jakobsen, Fårevejle.

Jakobsen, Leif Johannes, købm and; f. 29/4 1928 
i Herning, søn af postpakm ester Dynes C hristian 
Jakobsen; g. 1955 m. R uth J., f. Jensen; udi. h. 
købm and Th. Poulsen, H erning og herunder be
stået handelsm edhjælpereksm . fra  H erning H an
delsskole sam t sen. frekven tere t dekoratørskole i 
Århus, efter a t have af tjen t væ rneplig t og h e r
under fo rre tte t tjeneste s. korporal førstekom 
mis h. købm and Sørensen, H erning og sen. h. 
købm and Foldager, Sunds, grundlagt nuvæ rende 
forretn ing  i H erning og etabl. sig s. selvstændig 
købm and 1953.

Adr. GI. Landevej 111, H erning.
Firm a: Leif Jakobsen, GI. Landevej 111, H er

ning.

Jakobsen, Viggo, købm and; f. 8/2 1910 i Rom
lund, Viborg amt, søn af gårde je r Jakob Jakob
sen; g. 29/12 1940 m. K irsten  J., f. Rasmussen; 
etabl. sig s. selvstændig købm and m. forretn ing 
— om fattende kolonial, delikatesser, vinhandel, 
isenkram  og bræ ndsel — i H aderup pr. Skive 
1940.

Adr. H aderup pr. Skive.
Firm a: Viggo Jakobsen, H aderup pr. Skive.

Jansen, August Leo, købm and; f. 15/11 1902 i 
Rudkøbing, søn af fisker Emilius Jansen; g. 26/9 
1937 m. G erda J., f. Christensen; udd. i kolonial 
h. købm and Chr. Bennetsen, Rudkøbing 1918-22, 
kommis h. samme 1922-24, derefter af tjen t v æ r
nepligt, kommis h. konsul Friis, Nakskov 1924- 
26, førstekom m is og rep ræ sen tan t h. købmand
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F. Jakobsen
købm and

L. J. Jakobsen
købm and

V. Jakobsen
købm and

A. L. Jansen
købm and

Chr. Bennetsen, Rudkøbing 1926-34, overtaget 
frk . T erkelsen’s fo rretn ing  — om fattende kolo
nial, delikatesser, vine og tobakker — i Rud
købing og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1934; medl. af best. f. H andelsstandsforeningen f. 
Rudkøbing sam t medl. af tilsynsrådet f. Lange- 
lands Sparekasse.

Adr. Ø stergade, Rudkøbing.
F irm a: Aug. L. Jansen, L. Terkelsen’s Eftf., 

Rudkøbing.

Jansen, Edvin Egon, købm and; f. 30/6 1906 i 
Rudkøbing, søn af fisker W illiam Jansen; g. 9/3 
1936 m. Ellen J., f. Jensen; udd. i kolonial i f ir 
m aet M ørk H ansen & Madsen, Rudkøbing 1920- 
24, kommis h. samme 1924-27, besty re r af Bagen
kop H andelssted 1927-28, kommis i firm aet W il- 
lum sen & Co., Rudkøbing 1928-36, overtaget nu 
væ rende forretn ing  — der om fatter kolonial, v in 
og delikatesser — i Rudkøbing og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1936; medl. af best. f. R ud
købing K øbm andsforening.

Adr. Ahlefeldtsgade 1, Rudkøbing.
F irm a: Edvin Jansen, K olonial — Vin & Deli

katesser, Rudkøbing.

Jansen, Folm er, købm and; f. 5/7 1909 i Ålborg, 
søn af sm edem ester Carl A lfred M arinus Ja n 
sen; g. 20/11 1932 m. Ellen J., f. H ansen; udi. h. 
købm and Wald. Luytkis, Å lborg 1924-28 og h e r
under bestået handelsm edhjæ lpereksm . fra  J u 
stitsråd  M øller’s Handelshøjskole i Å lborg 1928, 
førstekom m is h. samme 1928-37, derefter fo r
skellige stillinger, overtaget nuvæ rende fo rre t
ning — der om fatter kolonial, delikatesser og 
vinhandel — i Ålborg og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1944.

Adr. Prinsensgade 18, Ålborg.
F irm a: Folm er Jansen, B oulevarden 33, Å l

borg.

Jappe, Johannes Evald, købm and; f. 10/7 1906 i 
Sneslev v. Fuglebjerg, Sorø amt, søn af køb
m and Louis C hristian Jappe; g. 31/5 1936 m. 
Ebba J., f. Z illo-A ndersen; udi. i faderens fo r
retn ing i Sneslev 1920-24 og sen. kommis i sam 

me t. 1930, kommis i Tikøb B rugsforening 1930- 
36 og i Strø Sogns B rugsforening 1936-39, over
taget købm and P e te r N ielsen’s fo rre tn ing  — om
fattende kolonial og b landet handel sam t b ræ nd
sel — i Gørløse og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1939; medl. af best. f. Gørløse H usm ands
forening 1945-51, kasserer i Gørløse V andvæ rk 
1947-49 og i Gørløse m enighedsråd s. 1953.

Adr. Gørløse.
F irm a: Gørløse K øbm andshandel, Gørløse.

Jasper, Herløv, købm and; f. 18/3 1911 i F rede
ricia, søn af ekv iperingshandler Jørgen Jasper;
g. 5/9 1937 m. Jenny  J., f. Jørgensen; udi. h. 
købmand' Jes Nielsen, Christiansfeld, overtaget 
købm and Jul. H ansen’s kolonialforretning i F re 
dericia og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1934, afhæ ndet samme og overtaget købm and 
Thomas P etersen ’s kolonial- og delikatessefor
retn ing  i Fredtericia 1937.

Adr. Egeskovvej 90, Fredericia.
F irm a: Herløv Jasper, Egeskovvej 90, F rede

ricia.

Jensen, A. Toft, købm and; f. 16/9 1925 i D yb
vad, H jørring amt, søn af bødkerm ester P eder 
Toft Jensen; g. 12/8 1951 m. Lis T. J., f. Clasen; 
bestået realeksm . 1941, udi. h. købm and Holger 
A ndersen, Hørby 1941-45, kommis i A/S Fr. Jo 
hansen, M ariager 1945-46, h. købm and P. H an
sen, D ybvad 1947-48 og h. købm and W. L inde
skov, H illerød 1948-49, frekven tere t K øbm ands
skolen i Kbhvn. 1949-50, kommis h. købm and 
Poul Hansen, C harlo ttenlund 1950-51, overtaget 
fo rre tn ing  Buddinge Hovedgade 11, Søborg og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1951, afstået 
samme og overtaget nuvæ rende forretn ing  H ånd
væ rkerhaven  15, Kbhvn. NV. 1954.

Adr. Tinghøj vej 3, Søborg.
F irm a: A. Toft Jensen, H åndvæ rkerhaven 15, 

Kbhvn. NV.

Jensen, Aage, købm and; f. 10/3 1892 i V enners
lund, M aribo amt, søn af sm edem ester Hans P e
te r  Jensen; g. 27/4 1919 m. A nna J., f. C hristian
sen; overtaget nuvæ rende fo rre tn ing  — der om-
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E. E. Jansen 
købm and

J. E. Jappe 
købm and

Aa. Jensen
købm and

Aa. Jensen
købm and

fa tte r  kolonial, isenkram , køkkenudstyr, triko 
tage, korn og foderstoffer, gødning, b ræ ndsel og 
benzin — i Sdr. Ørslev og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1919.

Adr. Sdr. Ørslev.
Firm a: Aage Jensen, Sdr. Ørslev.

Jensen, Aage, købm and; f. 7/11 1895 i Vejle, 
søn af ostehandler M artin Jensen; g. 10/8 1919 m. 
Else J., f. C hristensen; udi. h. købm and C. Lund, 
Vejle 1909-12, derefter kommis h. købm and P. A. 
B uchtrup, Å rhus og sen. h. købm and Johan  Ras
mussen, Horsens, overtaget sidstnæ vntes fo rre t
ning — en udpræ get købm andsvirksom hed m. 
udsalg f. ju stervæ senet — og etabi. sig s. selv
stæ ndig købm and i H orsens 1935.

Adr. Sønderbro 8, Horsens.
Firm a: Johan  Rasm ussen’s Eftf. v. Aage Jen 

sen, Sønderbro 8, Horsens.
Jensen, Aage, købmand; f. 14/8 1898 i Vinding 

pr. Sørvad, Ringkøbing amt, søn af m ejeribesty
re r  Johannes Jensen; g. 13/4 1933 m. G erda E li
sabeth J., f. N ielsen; udi. h. købm and J. P. H an
sen, Bram m inge 1918-21, frekven tere t Den jydske 
Handelshøjskole i Å rhus 1922-23, førstekom m is h. 
købm and Thor Madsen, Sørvad 1923-26, etabi. sig 
s. selvstændig købm and m. forretn ing  i H olste

bro 1926, sideløbende overtaget fo rre tn ing  i M ej- 
rup  K irkeby 1935, afhæ ndet næ vnte fo rretn inger 
og overtaget nuvæ rende forretn ing  i H olstebro 
1939.

Adr. Broagervej 44, Holstebro.
F irm a: Aage Jensen, B roagervej 44, Holstebro.

Jensen, Aage, købmand, f. 10/12 1903 i M en
strup, P ræ stø  amt, søn af sognefoged F rederik  
Jensen; g. 6/3 1932 m. Agnes J., f. Jørgensen; 
v irke t s. fo rvalte r t. 1932, selvstændig købmand 
i F jenneslev 1932-34 og i H allebyore 1934-46, 
overtaget købm and Carl L arsen’s forretn ing  — 
om fattende kolonial, isenkram , korn og foder
stoffer sam t bræ ndsel og benzin — og etabi. sig 
s. selvstændig købm and i Skellebjerg 1947.

Adr. Skellebjerg.
Firm a: Aage Jensen, Skellebjerg.

Jensen, Aage, købmand; f. 8/11 1905 i Vild
bjerg, R ingkøbing amt, søn af købm and Jens 
Jensen; g. 14/12 1941 m. K irstine J., f. Nielsen; 
udi. i faderens forretn ing  i V ildbjerg, overtaget 
samme — der om fatter kolonial og isenkram  
sam t depot f. Carlsberg B ryggerierne — og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1941; medl. af best,
f. M idtjydsk H andelsforening.

Aa. Jensen Aa. Jensen
købm and købm and

Aa. Jensen 
købm and

Aa. Jensen 
købm and

597



Aa. Jensen
købm and

Aa. H. Jensen
købm and

Aa. M. Jensen
grosserer

A. R. Jensen
købm and

Adr. Vestergade 3, V ildbjerg.
F irm a: Aage Jensen, V ildbjerg.

Jensen, Aage, købm and; f. 15/7 1908 i K appel, 
M aribo amt, søn af slagterm ester Jens Jørgen 
Carl M arius Jensen; g. 18/10 1938 m. Edith M arie 
J., f. H enriksen; udi. dels h. købm and Gade, 
Vivild og dels h. købm and K jæ rgaard , S torvorde 
1922-26, kommis h. sidstnæ vnte 1926-30, h. køb
m and Viggo Jensen, Bj erlev 1930-31 og h. køb
m and C. Larsen, H ørning 1931-32, lagerforvalter
h. grosserer I. C. A ndersen, Å rhus 1932-35, eks
pedient i firm aet Hans Schorup, Å rhus 1935-38, 
forretn ingsfører i grosserer L efevre’s forretn ing  
i Åbyhøj 1938-44, overtaget nuvæ rende forretn ing  
— der e r grundlagt af købm and Jacob Nielsen 
1904 og er en udpræ get kolonial en detail v irk 
somhed — i Åbyhøj og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1944; formd. f. K ristelig  H andelsfor- 
ening’s 9. kreds — Silkeborg-Å rhus — 1948-53, 
genn. 8 medl. af best. f. og kasserer i Indre Mis
sion’s Samfund i Åbyhøj og genn. en lang å r
ræ kke aktiv deltager i sam fundets søndagsskole
arbejde.

Adr. Silkeborgvej 229, Åbyhøj.
F irm a: Aage Jensen, Kolonial-V ine-Konserves, 

Silkeborgvej 229, Åbyhøj.

Jensen, Aage, købmand; f. 17/6 1913 i Borre, 
P ræ stø  amt, søn af cem entstøber Jens P e te r Je n 
sen; g. 10/9 1939 m. Paula Edith J., f. Larsen; 
udi. i B orre Brugsforening 1930-34, kommis i 
Frøslev B rugsforening 1934-35 og sen. i forskel
lige andre brugsforeninger 1935-37 sam t i Lands
led Brugsforening 1937-39, frekven tere t Den dan
ske Andelsskole i M iddelfart 1937, overtaget køb
m and G rønager’s fo rretn ing  — om fattende kolo
nial, isenkram , trikotage og benzin — i K eldby 
pr. Stege og etabi. sig s. selvstændig købm and 
1939.

Adr. Keldby pr. Stege.
F irm a: Keldby K øbm andsforretning, K eldby 

pr. Stege.

Jensen, Aage, købmand; f. 28/12 1922 i Thisted, 
søn af købmand Jens Nielsen Jensen; g. 26/12

1947 m. Edith Elisa J., f. B reiner M arkvorsen; 
bestået mellemskoleeksm. fra  Thisted Realskole 
1938, udd. i handel i firm aet P. Taabbel & Co.s 
Eftf., Thisted 1938-42 og herunder bestået han- 
delsskoleeksm. fra  Thisted H andelsskole, kom 
mis h. købm and P. Saxberg, Skagen 1942-43 og 
sen. v irket h. faderen  t. 1945, ansat i forskellige 
afdelinger i Kbhvn. af henholdsvis K oloniallage
re t »Vime« og Hovedstadens Brugsforening 1945- 
48, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. fo rre t
ning Buddingevej 297, Søborg 1948, afstået sam 
me og overtaget nuvæ rende forretn ing  — en ud
p ræ get kolonialvirksom hed m. konserves og vine 
s. speciale — i K astrup  1949.

Adr. K astrupvej 306, K astrup.
F irm a: Aage Jensen, K astrupvej 324, K astrup.

Jensen, Aage, købm and; f. 1/12 1923 i H jør
ring, søn af landm and Anton Jensen; g. 3/3 1951 
m. G unhild J., f. Sørensen; udi. dels i V enne- 
b jerg  B rugsforening 1940-42 og dels i Klodemølle 
B rugsforening 1942-44, af tjen t væ rneplig t v. Jyd - 
ske D ragonregim ent og sen. fo rre tte t tjeneste s. 
korporal, derefter kommis i forskellige fo rre t
n inger og sen. rep ræ sen tan t i firm aet L. V. 
Thomsen, Vejle, etabi. sig s. selvstændig køb
m and m. forretn ing  — om fattende kolonial, 
isenkram  og m anufak tu r — i Illerhuse pr. Ans 
1950.

Adr. Illerhuse pr. Ans.
F irm a: Illerhuse K øbm andshandel v. Aage 

Jensen, Illerhuse pr. Ans.

Jensen, Aage H augaard, købm and; f. 12/12 1912 
i Em, H jørring  amt, søn af vognm and Jens P eter 
Jensen; g. 3/4 1938 m. Lilly M argrethe H. J.,
f. C hristiansen; udd. i kolonial i B rønderslev 
1927-31, derefter kommis i forskellige fo rre tn in 
ger og brugsforeninger, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. fo rretn ing  Emilievej 56, F rederiks
havn 1938, afhæ ndet samme og grundlagt nuvæ 
rende forretn ing — der om fatter finere kolonial, 
delikatesser og vinhandel og er baseret på del
vis selvbetjening — i F rederikshavn 1953.

Adr. Abildgårdsvej 39, F rederikshavn.
F irm a: H augaard, V esterport, Frederikshavn.
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A. A. Jensen A. Jensen
købm and købm and

A. Jensen
købm and

A. Jensen
købm and

Jensen, Aage Mads, grosserer; f. 6/2 1922 i 
Vilslev, Ribe amt, søn af m urer Max F rederik  
Jensen; g. 18/4 1946 m. G erda J., f. W arm ing; 
udi. h. købm and Holger Mogensen, Ribe 1937-41 
og h erunder bestået handelsm edhjælpereksm . 
fra  Ribe Handelsskole 1939, kommis h. sam 
me 1941-42, frekven tere t Den jydske H andelshøj
skole i Å rhus 1942-43, kontorassistent og lager
ekspedient i firm aet Chr. Møgelvang (kolonial 
en gros), Nykøbing M. 1943-44 og kontorassistent 
i A/S »Dankas«, Å rhus 1944-47 sam t i A/S Nør- 
regaard  & Clausen1 (kolonial, kaffe og frug t en 
gros), Å rhus1 1947-49, overtaget nuvæ rende v irk 
somhed — der om fatter kolonial, frisk  frugt, 
chokolade- og sukkervarer en gros sam t AMO- 
mel oplag f. Ribe og Esbjerg — i Ribe og etabi. 
sig s. selvstændig grosserer 1949.

Adr. Sønderportsgade 12, Ribe.
F irm a: Aage Jensen, K olonial en gros, Sm alle- 

slippe 5, R ibe..

Jensen, Adolf Christian, købmand; f. 1/7 1909 i 
Vejle, søn af overportør Jens Jensen; g. 16/10 
1938 m. M ary J., f. M ortensen; udd. i kolonial, 
overtaget nuvæ rende kolonialforretning i S ilke
borg og etabi. sig s. selvstændig købm and 1934; 
medl. af best. f. K olonialhandlerforeningen f. 
Silkeborg og Omegn 1938-48.

Adr. G uldbergsgade 25, Silkeborg.
F irm a: A. C. Jensen, G uldbergsgade 25, S ilke

borg.

Jensen, Adolph R ichard, købmand; f. 28/2 1907 
i Ålborg, søn af baneform and J. Jensen; g. 25/10 
1941 m. M ary J., f. Jensen; bestået p ræ lim inæ r- 
eksm. fra  F ru  L aursen’s Realskole i Å rhus 1923, 
udd. i kolonialbranchen dels h. købm and Sim on
sen, Hasselager og dels h. købm and A. A nder
sen, Tørring 1923-26, ekspedient i firm aet Wald. 
Tørsleff, Å rhus 1926-28 og disponent h. købmand 
V. N ørgaard, Viby (Jylland) 1928-34, overtaget 
købm and I. H. A ndersen’s kolonial- og isen- 
kram forretn ing  i Løsning og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1934, till. statsaut. ve jer og 
m åler i Løsning s. 1942 sam t forhandler f. A/S 
D ansk T ipstjeneste; medl. af best. f. Løsning

B orger- og H åndvæ rkerforening s. 1943, kasse
re r  f. Løsning Stadion s. 1951 og medl. af Løs
ning sogneråd sam t af huslejenæ vnet og af fo r
skellige udvalg s. 1954.

Adr. Løsning.
F irm a: A. Rich. Jensen, Løsning.

Jensen, Agner Amhede, købmand; f. 19/3 1931 
i Randbøl, Vejle amt, søn af landm and C hristian 
Jensen; udi. dels i Skjoldbjerg Brugsforening og 
dels i Thyregod B rugsforening 1946-50, kommis i 
H edensted B rugsforening 1950-52, i kom pagni m. 
købm and Aksel Petersen  Ø stergaard overtaget 
købm and Sv. Roest’s kolonial- og isenkram for- 
re tn ing i H edensted og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1952.

Adr. Hedensted.
F irm a: H edensted K øbm andshandel, H eden- 

sted.

Jensen, Aksel, købm and; f. 1/10 1903 i Tobøl, 
Ribe amt, søn af lagerfo rvalter J. C. Jensen; g. 
24/3 1935 m. K irstine M argrethe J., f. H enriksen; 
udd. i kolonial og grovvarer h. købm and P. 
Lund’s Eftf., Odder 1917-23, derefter fo rpagter 
af B åring H andelshus, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. forretn ing  — om fattende kolonial, 
isenkram , korn og foderstoffer, kunstgødning og 
bræ ndsel — i B åring 1931; medl. af best. f. Vest- 
fyns K øbm andsforening.

Adr. B åring pr. Asperup.
F irm a: Aksel Jensen, B åring pr. Asperup.

Jensen, Aksel, købm and; f. 28/11 1918 i Møborg, 
Ringkøbing amt, søn af gårdejer Poul M øller 
Jensen; g. 6/10 1944 m. A nna J., f. B isgaard; udi. 
i Møborg B rugsforening og sen. frekven tere t 
Den danske Andelsskole i M iddelfart, overtaget 
nuvæ rende forretn ing  i H erning og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1945.

Adr. Dalgasgade 14, H erning.
F irm a: Aksel Jensen, Dalgasgade 14, H erning.

Jensen, Aksel, købmand; f. 31/10 1922 i 0 . 
B rønderslev, H jørring  amt.

Adr. G andrup St.
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A. Jensen A. J. Jensen
købm and købm and

A. M. Jensen A. V. Jensen
købm and købm and

Firm a: Aksel Jensen, Kolonial-, Isenkram - & 
Foderstofforretning, G andrup St.

Jensen, Aksel Johannes, købm and; f. 11/8 1911 
i Rørbæk, F rederiksborg  amt, søn af g rosserer 
L aurids Jensen; g. 26/9 1945 m. Tove J., f. Holst; 
udi. i Søsum B rugsforening 1925-29, kommis i 
samme 1929-30 og i St. Tårnby B rugsforening pr. 
Vallø 1930-31, af tjen t væ rneplig t 1931, selvstæ n
dig fiskehandler i Kbhvn. 1931-37, etabi. sig s. 
selvstændig købm and m. fo rre tn ing  — om fatten
de kolonial, delikatesser og v inhandel — i Oden
se 1937; kasserer i D æhnfeldts V illaby’s G rund
ejerforening s. 1947.

Adr. Mads H ansens Vej, Odense.
F irm a: A. J. Jensen, Mads Hansens Vej, Oden

se.

Jensen, Akton, købm and; f. 13/7 1902 i H årslev, 
Odense amt, søn af gårdejer C hristian Jensen;
g. 24/5 1942 m. K irstine J., f. Jensen; overtaget 
nuvæ rende forretn ing  — der om fatter kolonial, 
isenkram , m anufaktur, trikotage, frø og b ræ nd
sel — i Ejlskov pr. N ym ark og etabi. sig s. selv
stæ ndig købm and 1942.

Adr. Ejlskov pr. N ym ark St.
F irm a: Akton Jensen, Ejlskov pr. N ym ark St.

Jensen, Alf, købm and; f. 7/2 1921 i Fåborg, søn 
af købm and N. C hristian Jensen; g. 5/8 1944 m. 
H enny J., f. H viid; udd. i kolonial en gros og 
en detail, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. 
fo rretn ing  i Fåborg 1947.

Adr. Ø ster Møllevej 9, Fåborg.
F irm a: Al'f Jensen, Ø ster Møllevej 9, Fåborg.

Jensen, A lfred Julius, købm and; f. 13/2 1890 i 
Ellinge, Svendborg amt, søn af m alerm ester 
Niels Jensen; g. 1914 m. Anna J., f. A ndersen; 
overtaget nuvæ rende fo rretn ing  i V ejstrup og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1925.

Adr. V ejstrup St.
F irm a: A. Jensen, Købmand, V ejstrup St.

Jensen, A lfred M arinus, købm and; f. 20/3 1921 
i M ejrup, Ringkøbing amt, søn af tøm rerm ester

A nders Jensen; g. 14/5 1951 m. H ildur Tove A lex
andra J., f. R einung; udi. h. købm and A rthu r 
Laursen, M ejrup Moseby pr. Holstebro og h e r
under bestået handelsskoleeksm . fra  H olstebro 
Handelsskole, d erefter førstekom m is h. købm and 
Hansen, Vemb V areindkøbsforening og sen. i 
H.K.F., H olstebro sam t — genn. 7 år — h. køb
m and O. A ndreasen, Rye, overtaget nuvæ rende 
forretn ing  i H erning og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1952.

Adr. GI. K irkevej 34, Herning.
F irm a: A lfred Jensen, GI. K irkevej 34, H er

ning.

Jensen, A lfred Møller, købm and; f. 21/6 1905 i 
D ronninglund, H jørring  amt.

Adr. K nudsgade 1, Ålborg.
F irm a: A. M øller Jensen, K olonial-V inhandel, 

K nudsgade 1, Ålborg.
Jensen, A lfred Villy, købm and; f. 8/8 1908 i 

Sandager, Odense amt, søn af landpostbud Jens 
Jensen; g. 9/1 1938 m. Pau la  J., f. H ansen; udi. 
dels i S trib  B rugsforening 1924-26 og dels i B red 
B rugsforening 1926-28, derefter genn. 5 å r  kom 
mis i sidstnæ vnte brugsforening og sen. i fo r
skellige andre forretn inger, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. fo rretn ing  — om fattende 
kolonial, isenkram , trikotage, hønse- og kyllin- 
gefoder sam t frø — i Assenbølle pr. B red 1937.

Adr. Assenbølle pr. Bred.
F irm a: A lfred Villy Jensen, Købmand, A ssen

bølle pr. Bred.

Jensen, Anders Isager, købm and; f. 12/1 1919 i 
B rejn ing sogn, Ringkøbing amt, søn af am ts
vejm and Jens L illebæ k Jensen; g. 5/10 1946 m. 
Sofie I. J., f. Mølsted Nielsen; udi. h. købm and 
C. Mikkelsen, Isenvad pr. Ik ast 1933-37 og h e r
under bestået handelsm edhjælpereksm . 1936, 
førstekom m is h. købm and N. Mosegaard, Spjald 
1937-46, etabi. sig s. selvstændig købm and m. 
fo rretn ing  i Sørvad 1946, afhæ ndet samme og 
overtaget nuvæ rende forretn ing — der om fatter 
kolonial, delikatesser og v inhandel — i Tarm  
1954; medl. af best. f. Tarm  H andelsstandsfor
ening.
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A. C. Jensen A. Jensen
købm and grosserer

Adr. Storegade 27, Tarm.
Firm a: Isager Jensen, S toregade 27, Tarm.

Jensen, A nders Jessen, købm and; f. 30/6 1920 i 
St. Darum, Ribe amt, søn af m øller Jørgen  Jes
sen Jensen; g. 24/4 1948 m. Christine J., f. Dam- 
gaard; udi. h. købmand J. Dahl, H aderslev 1934- 
38, kommis h. købm and Nis Nissen, H aderslev 
1938-41, aftjen t væ rneplig t 1941-42 og sen. gen
indkaldt t. hæ ren  1945, kommis h. købm and J a 
cob Hansen, Jels og sen. h. købm and Chr. C hri
stensen, Sdr. Omme 1942-45 sam t h. købm and 
W orsøe-Laursen, Å rhus 1945-48, overtaget køb
m and Jørgen T herkildsen’s forretn ing i Alminde 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1948.

Adr. Alminde.
Firm a: A. J. Jensen, Alminde.

Jensen, A ndreas, købm and; f. 7/4 1883 i Ø ster- 
m arie, Bornholm , søn af gårdejer Mads Jørgen 
Jensen; g. 17/7 1927 m. Ellen J., f. Larsen; udi. 
i Ø sterm arie B rugsforening 1897-1900, derefter 
af tjen t væ rneplig t og sen. kommis i samme 
brugsforening, uddeler i samme 1908-24, g rund
lagt nuvæ rende forretn ing  i egen nyopført e jen
dom i Ø sterm arie og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1927.

Adr. Ø sterm arie.
Firm a: Andr. Jensen, K olonial & Isenkram , 

Ø sterm arie.

Jensen, A ndreas, købm and; f. 14/9 1909 i Skei
de, Sønderborg amt, søn af landm and Jens Jen 
sen; g. 9/7 1933 m. Else J., f. M artensen; udd. i 
korn- og foderstofbranchen i firm aet Moos & 
Jensen, Skeide 1924-28, frekven tere t Den jyske 
Handelshøjskole i Å rhus 1929, ansat h. købmand 
Johs. Filskov, K ruså Mølle 1930-34, grundlagt 
nuvæ rende kolonial- og isenkram forretn ing i 
egen nyerhvervet ejendom  i Padborg og etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and 1934; medl. af best,
f. Padborg og Omegns H andels- og H åndvæ rker
forening 1946-50.

Adr. Frøslevvej 17, Padborg.
Firm a: A. Jensen, Frøslevvej 17, Padborg.

Jensen, A ndreas Christian, købmand; f. 8/2 
1931 i B jerndrup, Å benrå amt, søn af tøm rer 
Jes C hristian Jensen; g. 28/6 1953 m. Rosa J., f. 
Pedersen; udi. h. købm and S. E. J. Christiansen, 
Vojens 1945-49, kommis h. købmand fru  M artin 
Nielsen, G ram  1949-51 og rep ræ sen tan t f. fab ri
kan t M artin  P etersen’s tæ ppefabrik  i G ram  1951 
-55, overtaget købm and C arsten Schm idt’s kolo
nial- og isenkram forretn ing i Baj strup  og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1955.

Ad>r. B ajstrup  pr. Tinglev.
Firm a: A ndreas Chr. Jensen, B ajstrup  pr. 

Tinglev.

Jensen, A nker, grosserer; f. 1896 i R anders; 
udi. h. købm and Wilh. Jensen, R anders 1910-14, 
derefter kommis i forskellige jydske fo rre tn in 
ger bl. a. h. købm and P. Høj riis, H urup 1918-20, 
rep ræ sen tan t i A/S F aarup  & Sønderby (kolo
n ial en gros), Esbjerg 1920-23, grundlagt nuvæ 
rende agenturforretn ing  m. oplag f. A/S R. 
F æ rch, Holstebro og f. A/S M argarine-Com pag- 
niet, Kbhvn. i Esbjerg og etabi. sig s. selvstæ n
dig grosserer 1923.

Adr. Esbjerg.
F irm a: A nker Jensen, Islandsgade 55, Esbjerg.

Jensen, A nker, købm and; f. 16/4 1926 i Veg- 
gerslev, R anders amt, søn af gårdejer A lfred 
Jensen; g. 21/10 1951 m. G erda J., f. Sodemann; 
udi. i Voldby B rugsforening, overtaget nuvæ ren
de forretn ing  — der om fatter kolonial, isenkram  
og m anufak tur — i T ustrup og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1950.

Adr. T ustrup pr. Vivild.
Firm a: A. Jensen, T ustrup pr. Vivild.

Jensen, Anna Berg, købm and; f. 20/3 1907 i Set. 
Peders landsogn v. Slagelse, Sorø amt, da tter af 
gårdejer Jens Thomsen; m edhjæ lper i æ gtefæ l
len købm and J. V. Berg Jensen’s forretn ing  i 
Høng, overtaget og v idereført samme — der om
fa tter, kolonial, delikatesser, vinhandel, tobak, 
sydfrugt og parfum eri — s. selvstændig køb
m and s. 1949.

Adr. Hovedgaden 35, Høng.
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F irm a: J. V. Berg Jensen, Hovedgaden 35,
Høng.

Jensen, Anton, købm and; f. 20/4 1889 på Frdbg., 
søn af sporvejsfunktionæ r I. Jensen; udi. h. køb
m and L. Chr. Nielsen, Kbhvn., overtaget nuvæ 
rende kolonialforretning i Søborg og etabi. sig 
s. selvstændig købm and 1928.

Adr. Søborg.
F irm a: K nud K jæ r’s Eftf. v. Anton Jensen, 

Søborg.

Jensen, Anton Grønborg, købm and; f. 2/11 1916 
i Ålborg, søn af købm and A nton Jensen; g. 29/11 
1942 m. Inger J., f. Ly kkegaard-Jensen; bestået 
realeksm . fra  D anm arksgades Skole i Ålborg 
1932, udi. i N ytorvs Farvehandel, Ålborg 1932- 
36 og herunder bestået handelsm edhjæ lpereksm . 
fra  Fæ rgem an’s H andelsskole i Å lborg 1934, 
kom m is i »Tapethuset«, Å rhus 1936-41 og fø rste
kommis h. købm and E. N. Knippel, Fåborg 1941 
-42, dere fte r m edindehaver af nuvæ rende kolo
n ial- og delikatesseforretning i Ålborg, eneinde
haver af samme — der er g rundlag t 1906 og m o
dern iseret henholdsvis 1940 og 1950 — s. 1944.

Adr. N. Ebbesens Gade 20, Ålborg.
F irm a: Anton Jensen, N. Ebbesens Gade 20, 

Ålborg.

Jensen, Arne, købm and; f. 21/8 1921 i Låsby, 
Skanderborg amt, søn af tøm rerm ester Jens 
C hristian Jensen; g. 15/7 1946 m. H erdis J., f. 
Laursen; udi. h. købm and Osvald W agner, Lås
by 1936-40 og frekven tere t Den jyske H andels
højskole i Å rhus 1940-41, grundlag t nuvæ rende 
fo rretn ing  i Å rhus og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1945.

Adr. Silkeborgvej 11, Århus.
F irm a: Arne Jensen, Silkeborgvej 13, Århus.

Jensen, A rne Egholm, købm and; f. 24/4 1921 i 
Kbhvn.

Adr. GI. Køge Landevej 326, Kbhvn. Vby.
F irm a: A. Egholm Jensen, GI. Køge L ande

vej 326, Kbhvn. Vby.

A. S. Jensen A. Jensen
købm and købm and

Jensen, A rne Gjerlov, købm and; f. 24/8 1928 i 
Jorløse, Holbæk amt, søn af købm and Jens Je n 
sen; g. 5/12 1953 m. Ellen J., f. F randsen; udi. i 
Døj ringe B rugsforening 1942-46 og herunder be
s tået handelsskoleeksm . 1946, komm is i H avre
b jerg  B rugsforening 1946-47 og i Ruds Vedby 
B rugsforening 1947-48 sam t i Fensm ark B rugs
forening og sen. i T ystrup B rugsforening 1948- 
50, d erefter m edindehaver af og disponent i fa 
derens forretn ing  i Nyrup.

Adr. Nyrup.
F irm a: Carl Jensen’s Eftf., Nyrup.

Jensen, Arne Søren, købm and; f. 13/2 1923 i 
Holstebro, søn af m ask inarbe jder P e te r Poul 
Jensen; g. 6/9 1952 m. Bodil J., f. K aarsholm ; 
udi. h. købm and H arald  Nielsen, H olstebro og 
h erunder bestået handelsm edhjæ lpereksm . fra  
H olstebro H andelsskole sam t sen. frekven tere t 
Den jyske H andelshøjskole i Å rhus, efter at 
have af tjen t væ rnep lig t og h e runder fo rre tte t 
tjeneste s. sekondløjtnant kontorassistent i A/S 
Chr. H ansen (kolonial en gros), Hobro og sen. — 
genn. 4 å r — førstekom m is i firm aet C. & J. 
Schou’s Eftf., Holstebro, grundlag t nuvæ rende 
forretn ing  i H olstebro og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1952.

Adr. N ordkap 14, Holstebro.
F irm a: Arne Jensen, Kolonial & Vine, N ord

kap 14, Holstebro.

Jensen, Arne W erner, købm and; f. 25/6 1919 i 
Kbhvn., søn af m anufak tu rhand ler Emil Jensen;
g. 12/10 1943 m. Inga J., f. Ølbye; udi. h. køb
m and A lfred Svendsen, Borups Alle 201, Kbhvn. 
NV. 1934-38 og h erunder bestået handelsm ed
hjæ lpereksm . fra  K øbm andsskolen 1937, kommis
h. samme 1938-39, ansat i firm ae t N. C. Nielsen, 
A m agertorv 33, Kbhvn. K. 1940-41 og kommis h. 
købm and Viggo M øller, Lyshøjgårdsvej 51, K b
hvn. Vby. 1941-43, overtaget købm and A lfred 
Svendsen’s forretn ing  Borups Alle 201, Kbhvn. 
NV. og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1943, 
till. indehaver af købm andsforretningen »Malta 
Kolonial«, Frederikssundsvej 119, Brønshøj s. 
1954.

602



-A. Jensen A. Jensen A. E. Jensen B. Jensen
købm and købm and forretningsfører købm and

Adr. V estbanevej 16, Kbhvn. Vby.
Firm a: A. W. Jensen, Borups Alle 201, Kbhvn. 

NV.

Jensen, A rno Edgar, købm and; f. 15/9 1904 i 
Kbhvn., søn af købm and M. P. Jensen; g. 11/7 
1933 m. Edith E lla J., f. M adsen; udd. i kolonial 
og v irket i faderens fo rre tn ing  Holmbladsgade 
18, Kbhvn. S. t. 1922, kommis h. købm and M ar
tin  H enriksen, Blågårdsgade 4, Kbhvn. N. 1922- 
30, e fter faderens død 1930 besty rer af dennes 
fo rretn ing  f. m oderen t. 1933, derefter selvstæ n
dig købm and m. forretn ing  Holbergsgade 9, 
Kbhvn. K. sam t iøvrigt indehaver af 8 køb
m andsforretn inger i Kbhvn. t. 1939, ansat i f ir
m aet M yhrwold & Rasmussen, Kbhvn. 1939-40, 
derefter påny besty rer af faderens forretning, 
overtaget sam me — der om fatter kolonial, deli
katesser, vine og tobakker m. v. — og påny etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and 1943; medl. af F ri
m urerordenen  i D anm ark.

Adr. B rem ensgade 35, Kbhvn. S.
Firm a: A rno’s K olonial v. Arno Jensen, Holm

bladsgade 18, Kbhvn. S.

Jensen, Arnold, købm and; f. 3/2 1907 på Frdbg., 
søn af m urerm ester A nders V. Jensen; g. 17/7 
1936 m. Sigrid  J., f. Rasm ussen; udi. i O tterup 
B rugsforening 1921-24, kommis h. købm and Jep 
sen, Vindinge 1924-26, af tjen t væ rneplig t og sen. 
fo rre tte t tjeneste s. korporal 1926-28, besty rer af 
Felsted  M ateria lhandel 1928-30 og bogholder h. 
grosserer van Deurs, Odense 1930-31, etabi. sig s. 
selvstændig købm and m. fo rretn ing  B oulevard
gården, Odense 1938, afs tåe t samme 1946 og 
grundlagt nuvæ rende fo rre tn ing  — der om fatter 
kolonial, delikatesser og v inhandel — i Odense 
1951.

Adr. M iddelfartvej 88, Bolbro, Odense.
F irm a: A rnold Jensen, M iddelfartvej 88, Bol

bro, Odense.

Jensen, Axel, købm and; f. 12/12 1901 i H jør
ring, søn af ho telejer Ole P. Jensen; g. 1926 m. 
Ellen J., f. H orn; udd. i kolonial i H jørring 
1916-20, studie- og arbejdsophold i U.S.A. 1920-

25, derefter g rundlagt kolonialforretning i Vi
borg og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and, af
stået samme og overtaget købm and H arald  H an
sen’s fo rretn ing  i Viborg 1929; medl. af best. f. 
Viborg K olonialhandlerforening 1935-44.

Adr. V estergade 7-9, Viborg.
Firm a: A xel Jensen, Vestergade 7-9, Viborg.

Jensen, Axel, købm and; f. 24/12 1905 i T rustrup, 
R anders amt, søn af stationsm ester Akton Jen 
sen; g. 23/7 1935 m. G erda J., f. Hald; udi. i 
Holme Brugsforening pr. E beltoft 1921-25, der
efter kommis bl. a. i Thorsager B rugsforening og 
sen. i G læsborg B rugsforening, overtaget køb
m and A ndreas P etersen ’s forretn ing  i T ørring v. 
Laven og etabi. sig s. selvstæ ndig købmand 
1935, afstået samme og overtaget købm and A. 
B uch’s forretn ing  i Thorsø 1944.

Adr. Thorsø.
Firm a: A xel Jensen, Thorsø.

Jensen, Axel, købm and; f. 8/5 1908 i R ingkø
bing, søn af købm and Jens A ndreas Jensen; g. 
30/8 1947 m. M arie J., f. Simonsen; udi. i fade
rens fo rretn ing  i Ringkøbing og herunder be
ståe t handelsm edhjælpereksm . fra  Ringkøbing 
H andelsskole, derefter kommis i samme fo rre t
ning, sam men m. broderen — Georg K rog Jen 
sen — besty rer af samme 1932-45, i kom pagni m. 
broderen overtaget forretn ingen — der er g rund
lag t 1868 og om fatter kolonial, m ateria l og farve 
sam t støbegods og bræ ndsel — og etabi. sig s. 
selvstændig købm and i Ringkøbing 1945.

Adr. Bredgade 18, Ringkøbing.
Firm a: J. A. Jensen,B redgade 18, Ringkøbing.

Jensen, Axel, d irektør; f. 7/1 1912 i Jyderup, 
Holbæk amt, søn af gårdskarl P e te r Jensen; udd. 
i kolonial, korn og foderstoffer i firm aet Chr. F. 
Jensen’s Søn, Jyderup  1926-30 og herunder be
stået handelsskoleeksm . fra  Jyderup  H andels
skole 1929, kommis i samme 1930-32, h. købmand 
B ernh. Olsen, Helsinge 1932-34 og i A/S W ulff’s 
Eftf., Mørkøv 1935-38, af tjen t væ rneplig t 1934-35, 
disponent i firm ae t Chr. F. Jensen’s Søn, Jyde
rup  1938-43 og i A/S Carl Jensen  & Søn, Nykø-
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bing S. 1943-48, m eddirektør i sidstnæ vnte f i r 
m a — der om fatter kolonial, delikatesser, v in 
handel, korn og foderstoffer, kunstgødning og 
bræ ndsel — 1948, adm. d irek tør s. 1953.

Adr. Tværvej 5, Nykøbing S.
F irm a: Carl Jensen & Søn A/S, V esterbro 2, 

Nykøbing S.

Jensen, Axel E., forretn ingsfører; f. 7/6 1905 i 
Holbæk, søn af pakkepostbud P eder Jensen; g. 
1931 m. Sigrid E. J., f. Olesen; efte r a t have be
ståe t realeksm . udd. i handels- og kon to rv irk 
somhed, forretn ingsfører bl. a. i A/S De danske 
C igar- & Tobaksfabrikker, K bhvn. 1932-39, re 
p ræ sen tan t f. Skive K affe-R isteri 1939, p roku
ris t i samme 1942, fo rretn ingsfø rer s. 1953; genn. 
en årræ kke formd. f. Skive H andelsrej sende
forening sam t medl. af best. f. D anm arks aktive 
H andelsrejsende f. V iborg-Skive-H olstebro.

Adr. F rederiksgade 10, Skive.
F irm a: Skive K affe-R isteri, N ørregade 42, Ski

ve.

Jensen, Axel Emil, købm and; f. 6/8 1926 i Å r
hus, søn af arbejdsm and M arius Jensen; g. 7/6 
1952 m. G erda J., f. Jespersen; udd. i kolonial h. 
købm and Lefevre, Å rhus i dennes Åbyhøj afd. 
1940-44 og herunder bestået handelsskoleeksm . 
1943, kommis h. købm and Sm edegaard-N ielsen, 
Å rhus 1944-47 og h. købm and Geertsen, H ellerup 
1948-52, fo rretn ingsbestyrer h. købm and Chr. 
Nielsen, Høffdingsvej, Kbhvn. Vby. 1952-54, 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. forretn ing  
H vidovrevej 91, Kbhvn. Vby. 1954.

Adr. H vidovrevej 91, Kbhvn. Vby.
F irm a: F rug t- & K oloniallageret, Hvidovrevej 

91, Kbhvn. Vby.

Jensen, Axel H erm an, købm and; f. 5/8 1903 i 
Kbhvn., søn af re s tau ra tø r J. P. Jensen; g. 18/9 
1937 m. Dora J., f. Callesen; udi. dels h. køb
m and C. C. Olsen, H ellerup og dels h. købm and 
Johs. Petersen, H ellerup 1918-22, ansat i Hoved
stadens Brugsforening 1923-32 og i A/S Im portø
ren, Kbhvn. 1936-43, bestået ejendom sm ægler- 
eksm. 1942, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
m. forretn ing i Kbhvn. 1944.

Adr. H jortholm s Alle 3 A., Kbhvn. NV.
Firm a: Møllegades K olonialm agasin v. Axel 

H. Jensen, Møllegade 22, Kbhvn. N.

Jensen, Bent, købmand; f. 16/4 1909 i Kbhvn., 
søn af købm and W ilhelm Jensen; g. 5/6 1938 m. 
M arie J., f. Bach; bestået præ lim inæ reksm . fra  
G illeleje Realskole 1925, elev i agen turfirm aet 
V ictor Jensen, Kbhvn. 1925-26 og assistent i A/S 
D ansk Soyakagefabrik, Kbhvn. 1926-31, derefter 
kommis i faderens forretn ing i Hørsholm, m ed
indehaver af samme 1938, overtaget forretn ingen 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1946; medl. 
af best. f. Hørsholm og Omegns H andelsfor
ening s. 1942, formd. f. samme 1944-54, p. t. næ st- 
formd. i foreningen, formd. f. Landsforeningen 
H.O.K.I.s lokalafd. i Kbhvn. og medl. af hoved-

best. f. L andsforeningen H.O.K.I. s. 1949, medl. 
af best. f. A/S H.O.K.I. s. 1950, fo rstander f. 
H ørsholm  Handelsskole og medl. af Hørsholm 
skolekommission s. 1954.

Adr. Torvet, Hørsholm.
Firm a: H ørsholm  Koloniallager, Torvet, H ørs

holm.

Jensen, B ernhard , købm and; f. 26/6 1905 i S la
gelse, søn af m øller Niels H ansen Jensen; g. 
21/10 1933 m. Nina J., f. Jensen; udi. h. købm and 
Kn. M athiesen, Slagelse 1919-23 og herunder be
ståe t handelsskoleeksm . fra  Slagelse H andels
skole 1923, kommis h. købm and W andel-Petersen, 
Roskilde 1924-30, etabi. sig s. selvstændig køb
m and m. fo rretn ing  — om fattende ren kolonial 
— i Holbæk 1930.

Adr. Algade 57, Holbæk.
F irm a: K olonial-Lageret, Algade 57, Holbæk.

Jensen, B ernhard, købm and; f. 20/8 1915 i Å r
hus; g. 24/1 1953 m. Inga J., f. K jæ r Jensen; udd. 
s. m ejerist, b esty re r af nuvæ rende forretn ing  
i B æ km arksbro f. m ejeribesty rer Søren P. Je n 
sen 1935-46, overtaget samme — der om fatter 
kolonial og isenkram  — og etabi. sig s. selv
stændig købmand 1946; medl. af best. f. B æ k
m arksbro Sygekasse.

Adr. Bækm arksbro.
Firm a: B ernhard  Jensen, K olonial & Isenkram , 

Bækm arksbro.

Jensen, B ernhard  H elm uth, købmand; f. 28/6 
1905 i Tullebølle, Svendborg amt, søn af sk ræ d
derm ester L. O. Jensen; g. 27/5 1928 m. Olga 
M arie J., f. P etersen; udi. i Rudkøbing B rugs
forening 1919-23, derefter kommis og sen. ud
deler i samme, overtaget nuvæ rende forretn ing 
i Nr. Longelse og etabi. sig s. selvstændig køb
mand' 1930; genn. ca. 20 å r medl. af best. f. 
Langelands Handelsforening, brandfoged i Nr. 
Longelse.

Adr. Nr. Longelse pr. Skrøbelev St.
F irm a: Nr. Longelse H andelssted, Nr. Longel

se pr. Skrøbelev St.

Jensen, Boje, købm and; f. 2/6 1920 i S truer, 
søn af teg lvæ rksejer H arald  Boje Jensen; g. 12/11 
1944 m. H ulda B. J., f. A ndersen; udi. h. køb
m and Carl Jensen, S tru er og sen. kommis h. 
købm and N. Chr. Rasmussen, Holstebro, over
taget nuvæ rende forretn ing  i S tru e r og etabi. sig 
s. selvstændig købm and 1946, udvidet og m oder
n isere t fo rretn ingen 1952.

Adr. D anm arksgade 27 A., S truer.
Firm a: Boje Jensen, D anm arksgade 27 A., 

S truer.

Jensen, Bøge, købmand; f. 21/2 1915 i H jørring.
Adr. Hans Broges Vej 21, B rabrand.
Firm a: Bøge Jensen, Hovedgaden 27, B rabrand.

Jensen, Børge, købmand; f. 18/6 1917 i Nr. 
Asm indrup, Holbæk amt, søn af tøm rerm ester 
V aldem ar Jensen; g. 2/5 1940 m. Ebba J., f.
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Schrøder; udi. h. købm and P. Larsen, Nykøbing 
S. 1931-35 og herunder bestået handelsskoleeksm . 
1934, kommis i A/S Carl Jensen & Søn, Nykø
bing S. 1935-41, etabl. sig s. selvstændig køb
m and m. fo rretn ing  — om fattende kolonial, deli
katesser, vinhandel, isenkram , køkkenudstyr, 
bygningsm aterialer, bræ ndsel og benzin — i 
R ørvig 1941; medl. af best. f. N ordvestsjæ llands 
K øbm andsforening 1952-54.

Adr. Nykøbingvej, Rørvig.
Firm a: Børge Jensen, Nykøbingvej, Rørvig.
Jensen, Børge, købm and; f. 27/6 1923 i F rede

ricia, søn af e lek triker Hans P eter Jensen; g. 
23/5 1948 m. Aase J., f. P etersen; udi. h. køb
m and J. Rasmussen, F redericia  1938-42, ansat i 
A/S N ordisk K affe Kompagni, F redericia 1942- 
44, kommis h. købm and Svend Christensen, F re 
dericia 1944-46 og i firm ae t Carl Holm, F rede
ricia 1946-49, g rundlagt nuvæ rende kolonial- og 
delikatesseforretning i F redericia og etabl. sig 
s. selvstændig købm and 1949; medl. af best. f. 
H andelsforeningen af 1892, F redericia s. 1951.

Adr. 6’ Ju li Vej 105, Fredericia.
Firm a: Børge Jensen, 6’ Ju li Vej 105, F rede

ricia.
Jensen, Børge, købmand; f. 17/4 1925 i Pan- 

drup, H jørring  amt, søn af købm and Søren Pe
dersen Jensen; g. 17/5 1948 m. R uth J., f. Krogh 
Hansen; bestået realeksm . fra  Åbybro M ellem- 
og Realskole 1941, udi. dels i faderens fo rre t
ning i P andrup  og dels h. købmand A nthon P e
dersen, Hals 1941-45 og herunder bestået han- 
delsm edhjælpereksm . fra  P andrup Handelsskole 
1944, derefter kommis i forskellige fo rretn inger 
bl. a. h. købm and R einhard t Tarp, Kbhvn., i 
kompagni m. broderen overtaget faderens for
retn ing i Pandrup  og etabl. sig s. selvstændig 
købm and 1948, afhæ ndet samme og overtaget nu 
væ rende forretn ing  — der om fatter kolonial, de
likatesser og vinhandel — i Ålborg 1955.

Adr. Schleppegrellsgade 35, Ålborg.
F irm a: Børge Jensen, Istedgade 27, Ålborg.

Jensen, Børge, købmand; f. 10/5 1925 i Glud, 
V ejle amt, søn af købm and A lfred Jensen; g.

15/11 1954 m. Sara J., f. Thue; udi. dels h. køb
m and Bernh. Nielsen, Bodilsker, Bornholm  og 
dels h. købm and A nker Christensen, Horsens, 
overtaget nuvæ rende fo rretn ing  i H orsens og 
etabl. sig s. selvstændig købm and 1954.

Adr. F rederiksgade 35, Horsens.
Firm a: B. Jensen, Frederiksgade 35, Horsens.

Jensen, Børge, købmand; f. 15/8 1926 i H jør
ring, søn af cykelhandler L. C hristian Jensen;
g. 11/5 1952 m. G udrun J., f. Sørensen; udd. i 
A/S Chr. Holmen, H jørring 1942-46, derefter an
sat i samme og sen. i faderens forretn ing  i 
Hjørring^, overtaget købm and Roger M orten
sen’s fo rretn ing  i Å rhus og etabl. sig s. selv
stændig købm and 1953.

Adr. Bülowsgade 22, Århus.
Firm a: Børge Jensen, T røjborgvej 32, Århus.

Jensen, Børge Just, købm and; f. 23/12 1923 i 
Vammen, Viborg amt, søn af handelsgartner 
M artin  Nicolaj Jensen; g. 1/2 1953 m. Aase J. J.,
f. Rasmussen; udi. h. købm and Henning Jensen, 
Å rhus 1938-42, kommis h. købm and K nud Aa- 
gaard, Å rhus 1942-43, ansat i firm aet P. Bauns- 
gaard, Å rhus 1943-44 og i firm aet K ay Schmidt, 
Å rhus 1944-45 sam t på Å rhus komm unes social
kontor 1945-48, overtaget købmand J. B aisner’s 
fo rretn ing  i Å rhus og etabl. sig s. selvstændig 
købm and 1948; medl. af best. f. G rundejerfor
eningen »Katrinebjerg«.

Adr. Ny M unkegade 84, Århus.
F irm a: B. Ju s t Jensen, Ny M unkegade 84, Å r

hus.

Jensen, Børge Mario, købm and; f. 21/7 1917 i 
Odense, søn af købm and Sophus Jensen; g. 29/8 
1942 m. E sther M argrethe J., f. A ndersen; stu
dent fra Odense K atedralskole 1937, derefter 
udd. i kolonial dels h. købm and L. Larsen, Mo- 
rud H andelshus og dels i faderens forretn ing  i 
Bogense sam t frekven tere t Den fynske H andéls- 
dagskole i Odense 1939-40, e fte r endt uddannelse 
af tjen t væ rneplig t og sen. disponent i faderens 
forretn ing  i Bogense, besty rer af samme — der 
om fatter kolonial, korn og foderstoffer sam t frø
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— f. m oderen s. 1945; kasserer i Bogense H an
delsstandsforening, medl. af Bogense m enigheds
råd.

Adr. Set. Anna Gade 19, Bogense.
F irm a: Sophus Jensen, Adelgade 87, Bogense.

Jensen, Carl, købm and; f. 11/6 1888 i Kbhvn., 
søn af kusk H ans Jensen; g. 30/5 1915 m. C arla 
J., f. Jensen; udi. h. købm and Jørgensen, M er- 
løse, etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo r
retn ing  — om fattende kolonial og bræ ndsel — i 
Slagelse 1915; genn. en årræ kke medl. af best. f. 
K øbm andsforeningen f. Slagelse og Omegn.

Adr. Slotsgade 51, Slagelse.
F irm a: Carl Jensen, Slotsgade 51, Slagelse.

Jensen, Carl, købm and; f. 31/3 1890 i K irke 
Værløse, Kbhvn.s amt, søn af landm and A nders 
C hristian Jensen; g. 15/12 1915 m. K aren K ristine 
J., f. A ndersen; udi. h. købm and Carl Mørch, 
K irke Værløse 1907-11, kommis h. samme 1911- 
13, overtaget fo rretn ingen  — der om fatter kolo
nial, isenkram  og bræ ndsel — og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1913; medl. af best. f. og 
kasserer i K øbm andsforeningen f. F rederiks- 
sunds og S langerupbanens Opland s. 1937.

Adr. K irke Værløse pr. Værløse.
F irm a: Carl Jensen, K irke Værløse pr. V æ r

løse.

Jensen, Carl, købm and; f. 3/12 1904 i G ranslev, 
V iborg amt, søn af banefunktionæ r F ran ts Jen 
sen; g. 1/12 1929 m. Elna M arie J., f. M athiesen; 
udi. h. købm and A agaard, Flem løse 1929-33, der
e fte r kommis h. samme, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. forretn ing  — om fattende kolonial, 
isenkram , m anufak tu r og frø  — i GI. E jby pr. 
Ejby St. 1942.

Adr. GI. Ejby pr. Ejby St.
F irm a: Carl Jensen, K øbm andsforretning, GI. 

E jby pr. Ejby St.

Jensen, Carl. købm and; f. 6/7 1919 i Gørlev, 
Holbæk amt, søn af slagterm ester Jen s P e te r 
Jensen; g. 30/4 1943 m. A nna M arie J., f. C hri
stensen; udd. i isenkram  1935-39 og i kolonial h.

købm and V. Petersen, Gørlev 1939-41, etabl. sig 
s. selvstæ ndig købm and 1953.

Adr. Glumsøvej 9, Brønshøj.
F irm a: Carl Jensen, Toftagervej 27, Brønshøj.

Jensen, Carl Aage, købmand; f. 8/6 1908 i Thi
sted, søn af skibsfører Niels Jensen; g. 16/4 1933 
m. A nna J., f. Jensen; udi. h. købm and Aage 
Madsen, Ringkøbing og sen. — genn. 2 å r — 
kommis h. samme, overtaget nuvæ rende fo rre t
ning — der tidligere var brugsforening — og 
etabl. sig s. selvstændig købm and i Ringkøbing 
1931.

Adr. Østergade 16, Ringkøbing.
F irm a: Carl Aage Jensen, Kolonial — D elika

tesse, Østergade 16, Ringkøbing.

Jensen, Carl A nker, købmand; f. 11/11 1911 i 
Herning, søn af overpostbud Hans P e te r Jensen;
g. 28/2 1937 m. A lma J., f. B rogaard-H ansen; udi.
h. købm and N. K. Hansen, H erning og herunder 
bestået handelsskoleeksm . fra  H erning H andels
skole, derefter kommis h. samme, overtaget fo r
retn ingen og etabl. sig s. selvstæ ndig købm and 
1947.

Adr. Ny Vejlevej 26, H erning.
F irm a: C. A. Jensen, Østergade 8, H erning.

Jensen, Carl B., købmand; f. 21/10 1892 i H a
strup v. Beidringe, P ræ stø  amt.

Adr. A rkonagade 4, Kbhvn. V.
F irm a: Carl B. Jensen, Søndre B oulevard 55, 

Kbhvn. V.
Jensen, Carl C hristian, købm and; f. 13/4 1909 i 

Grenå, søn af m øller Jens Jensen; g. 21/11 1936 
m. M ary J., f. Rasm ussen; udd. i g rovvarebran
chen h. faderen  1924-28, derefter kommis i fo r
skellige forretn inger, etabl. sig s. selvstændig 
købm and m. forretn ing  — om fattende kolonial, 
isenkram , m anufaktur, trikotage og bræ ndsel 
— i A nderup pr. Søhus 1936; genn. en årræ kke 
medl. af best. f. N ordfyns K øbm andsforening 
sam t medl. af best. f. Lumby Sogns Sygekasse.

Adr. A nderup pr. Søhus St.
F irm a: Carl Chr. Jensen, A nderup pr. Søhus 

St.
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Jensen, Carlo A ndreas, æ geksportør; f. 27/9 
1906 i Hadsund, Å lborg amt, søn af æ geksportør 
Jens C hristian Jensen; g. 11/5 1930 m. Dagm ar 
J., f. K orup; udi. h. købm and P. Larsen, Hald 
1920-24, kommis h. samme 1924-25, frekven tere t 
H andelshøjskolen »Købmand'shvile« i Rungsted 
1926-27, ansat i faderens virksom hed — H adsund 
Æ gexport — i H adsund 1927-46 og drevet selv
stændig en gros virksom hed i H adsund 1946-50, 
overtaget faderens virksom hed — der om fatter 
æ geksport sam t opkøb af huder og skind — i 
H adsund og etabi. sig s. selvstændig ægekspor
tø r 1950.

Adr. Østergade 38, Hadsund.
Firm a: H adsund Æ gexport v. Carlo Jensen, 

Hadsund.

Jensen, Charles L aurits M arius, viceskole
inspektør, handelsskoleforstander; f. 13/7 1894 i 
Horne, Svendborg amt, søn af m øller K arl K ri
stian Jensen; g. 25/7 1922 m. Agnes H arrie t J.,
f. Larsen; bestået realeksm . 1913 og læ rereksm . 
1919, ansat v. F rederikshavn kom m unale skole
væ sen s. 1921, fo rstander f. F rederikshavn  H an
delsskole s. 1943.

Adr. Ørnevej 12, F rederikshavn.
Institu tion: F rederikshavn  H andelsskole, F re 

derikshavn.

Jensen, Charles M arinus, købm and; f. 1/12 1919 
i Aså, H jørring  amt, søn af snedker Jens Mos
bæ k Jensen; g. 4/5 1940 m. K etty  J., f. Overlade; 
udi. dels h. købm and Clausen, D ronninglund og 
dels h. købm and Thomas Jensen, Aså 1934-38, 
g rundlagt nuvæ rende fo rretn ing  i Viby (Jylland) 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1947.

Adr. Kongevej 5, Viby, Jylland.
Firm a: Charles Jensen, Kongevej 5, Viby, Jy l

land.

Jensen, Chr. Kastberg, købm and; f. 3/3 1911 i 
Ringkøbing, søn af vognm and Theodor Jensen;
g. 10/11 1940 m. Ingrid  K. J., f. Jacobsen; udi. h. 
købm and M arius Pedersen, Ringkøbing 1926-30 
og herunder bestået handelsm edhjælpereksm . 
fra  R ingkøbing Handelsskole 1929, kommis h.

købm and I. K. V estergaard, Lønborg 1930-31 og
h. købm and Aage Madsen, Ringkøbing 1932-35 
sam t førstekom m is h. købm and Søren M ikkel
sen, Ringkøbing 1935-39 og rep ræ sen tan t i f ir 
m aet Brdr. Nissen (frugt en gros), Esbjerg  1939- 
52, overtaget nuvæ rende forretn ing  i T jæ re
borg og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1952.

Adr. S tationsvej, Tjæ reborg.
F irm a: Chr. K astberg Jensen, Kolonial & Isen

kram , S tationsvej, T jæ reborg.

Jensen, Christen, købm and; f. 22/4 1893 i Ska
gen, H jørring amt, søn af købm and Jens M. 
Jensen; g. 22/1 1928 m. A nna J., f. Pedersen; 
udi. i faderens forretn ing  i Skagen 1907-11, kom
m is h. købm and Thøgersen, Bindslev 1911-12, 
frekven tere t Jydsk  L æ reansta lt i Å rhus 1912-13, 
kommis h. købm and P. L. Jensen, Sæby 1913-14, 
af tjen t væ rneplig t 1916-18, disponent i faderens 
forretn ing  i Skagen 1918-24, overtaget samme 
— der om fatter finere kolonial, delikatesser og 
vinhandel — og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1924, udvidet og m oderniseret fo rre tn in 
gen 1955; medl. af best. f. Skagen H andelsstands
forening s. 1935 og f. A/S Skagen B ank s. 1940, 
formd. f. sidstnæ vnte s. 1955, formd. f. lignings
komm issionen i Skagen 1946-54, medl. af bevil
lingsnæ vnet og af rep ræ sentan tskabet f. P.U.

Adr. Set. L auren tii Vej 46, Skagen.
Firm a: Chr. Jensen, Set. L auren tii Vej 48, 

Skagen.

Jensen, C hristen, købm and; f. 15/4 1895 i Ny
købing M., søn af hovedrepræ sentant f. A/S M ar
garinefabriken  »Alfa« Carl M. Jensen; g. 19/10 
1923 m. Ida J., f. Enghave; udd. i kolonial-, korn- 
og foderstofbranchen h. købm and Carl C. P e te r
sen, K alundborg 1909-13 og herunder bestået 
handelsskoleeksm . fra  K alundborg H andelsskole 
1912, kommis h. samme 1913-17 og a ftjen t væ rne
pligt v. L ivgarden 1917-18, kommis i faderens en 
gros virksom hed 1918-20, rep ræ sen tan t i Maribo 
1920-23, på S jæ lland 1923-25 og i Nykøbing F. 
1925-35, overtaget købm and W erner Jacobsen’s 
forretn ing  — om fattende kolonial og isenkram  — 
Islevbrovej 21, Brønshøj og etabi. sig s. selv-
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stændig købm and 1935; medl. af best. f. Rødovre 
H andelsforening 1938-45 og næ stform d. f. Køb
m andsforeningen f. F rederikssunds og Slange- 
rupbanens Opland s. 1944.

Adr. Islevbrovej 21, Brønshøj.
F irm a: Christen Jensen, Islevbrovej 21, Brøns

høj.

Jensen, Christen, depotindehaver; f. 11/11 1906 
i Hvissinge, Kbhvn.s amt, søn af gårdejer Søren 
Jensen; g. 5/4 1931 m. M arie E lisabeth J., f. J a 
kobsen; udg. fra  Frdbg. Gym nasium  1921, der
efter udd. v. landvæ sen h. faderen  og herunder 
frekven te re t Lyngby Højskole 1923-24, elev på 
A/S T rifolium ’s forsøgsgård 1925 og sen. — efter 
a t have aftjen t væ rneplig t — påny ansat h. fa 
deren, m ejerie jer på Frdbg. 1929-30 og selvstæ n
dig købm and i V allensbæk 1931-36, overtaget 
Carlsberg B ryggerierne’s depot f. G lostrup og 
omegn og etabi. sig s. selvstændig depotinde
haver 1936.

Adr. Banegårdsvej 7, G lostrup.
F irm a: C arlsberg-D epotet v. Christen Jensen, 

Banegårdsvej 7, G lostrup.

Jensen, Christian, købmand; f. 17/8 1900 i Jy d e 
rup, Holbæk amt, søn af depotindehaver P eter 
Jensen; g. 24/11 1924 m. Else J., f. Nielsen; udi.
h. købm and A. P. Folkm ann, Jyderup  1915-19, 
kommis i A/S C. D. Petersen , Svinninge 1919-24, 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. forretn ing  
— om fattende kolonial, delikatesser, vinhandel 
og bræ ndsel — i K nabstrup 1924; medl. af best.
f. K øbm andsforeningen f. Jyderup  og Omegn s. 
1930 og kasserer i »Julens Glæde« i K nabstrup 
s. 1929.

Adr. K nabstrup.
Firm a: Chr. Jensen, K nabstrup.

Jensen, Christian, købmand; f. 15/8 1905 i 0 . 
N ykirke, Vejle amt, søn af m øller Jens Jensen;
g. 5/7 1936 m. Ludvigbække J., f. D ahl M artinus- 
sen; udd. v. m ølleri m. tilhørende kolonialhan
del, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. fo rre t
ning i Tulstrup pr. Ikast 1936.

Adr. T ulstrup pr. Ikast.

F irm a: Chr. Jensen, Købmand, T ulstrup pr. 
Ikast.

Jensen, C hristian, købm and; f. 1/6 1909 i Ny
borg, søn af købm and C hristian Jensen; g. 31/3 
1946 m. Helga Jenny  J., f. Jønsson; udi. dels i 
faderens fo rretn ing  i Nyborg 1924-26 og dels h. 
købm and K urt Rasmussen, Kbhvn. 1926-28, der
efter m edhjæ lper i faderens forretn ing  i Nyborg, 
overtaget samme — der er g rundlagt 1894 — og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1944.

Adr. Havnegade 18, Nyborg.
F irm a: Chr. Jensen, Havnegade 18, Nyborg.

Jensen, Christian, købm and; f. 2/7 1910 i Vam
drup, Ribe amt, søn af m urerm ester Hans Je n 
sen; g. 10/6 1934 m. E lisabeth Anna J., f. L ie- 
bing; udi. h. købm and J. N. L adekjæ r, Vam
drup, grundlagt nuvæ rende kolonialforretning i 
Je rne  og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1950.

Adr. S trandvej 85, Je rne  pr. Esbjerg.
F irm a: S trandvejens K olonial v. Chr. Jensen, 

Jerne  pr. Esbjerg.

Jensen, C hristian Eskild, handelshøjskolefor
stander; f. 19/7 1910 i Horsens, søn af kgl. ve jer 
og m åler Eskild B erthold Jensen; g. 12/7 1945 m. 
R uth E. J., f. Therkelsen; bestået studentereksm . 
fra  H orsens Statsskole og læ rereksm . fra  H a
derslev Statssem inarium  sam t iøvrigt handels- 
faglærereksm ., læ re r v. H orsens komm unale 
skolevæsen sam t læ re r og inspektør v. H orsens 
H andelsskole t. 1947, derefter læ re r og inspektør 
v. Svendborg H andelshøjskole, fo rstander f. 
samme s. 1955; censor v. handelsm edhjæ lper- og 
handelsfaglæ rereksm .

Adr. V iebæ ltet 6, Svendborg.
Institu tion : Svendborg H andelshøjskole, Svend

borg.

Jensen, C hristian Peder, købm and; f. 7/5 1899 i 
Søborg sogn, F rederiksborg  amt, søn af skom a
ger Jens Jensen; g. 13/11 1948 m. Ebba J., f. Ras
m ussen; udd. i handel h. købm and W ilhelm L ar
sen, H illerød t. 1917 og herunder bestået han- 
delsskoleeksm. fra  H illerød Handelsskole sam t
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sen. frekven tere t K øbmandsskolen i Kbhvn., 
derefter kommis i Kbhvn. og provinsen — bl. a. 
genn. 3 år h. købm and Friis, H ellerup — t. 1927, 
etabi. sig s. selvstændig købm and m. forretn ing 
— en udpræ get købm andsvirksom hed m. vine og 
kaffe s. speciale — i G lostrup 1927.

Adr. K æ rm indevej 7, G lostrup.
Firm a: »Koloniallageret« v. C. P. Jensen, Ho

vedvejen 105, G lostrup.

Jensen, C hristian Thorvald, købm and; f. 21/4 
1915; g. 6/6 1944 m. B irthe J., f. C hristiansen; 
udd. i kolonial 1929-33, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. forretn ing  — om fattende kolonial, 
isenkram  og g rovvarer — i Glumsø 1943; medl. 
af best. f. K øbm andsforeningen f. R ingsted og 
Omegn s. 1951.

Adr. Glumsø.
F irm a: Glumsø Købm andsgård, Glumsø.

Jensen, Edm und H., købm and; f. 20/5 1912 i 
Ringe, Svendborg amt, søn af cigarfabrikan t 
H ans A ndreas Jensen; g. m. M ary J., f. Woss 
N ielsen; udi. h. købm and Hans Jensen, K ertinge, 
Fyn 1928-31, selvstændig købm and i Gentofte 
1931-33 og i H ellerup 1933-47, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. fo rretn ing  Finsensvej 77, 
Kbhvn. F. 1947.

Adr. Finsensvej 77, K bhvn. F.
Firm a: Edm. H. Jensen, Finsensvej 77, Kbhvn. 

F.

Jensen, Edvard, købm and; f. 29/5 1920 i F rø- 
rup, Svendborg amt, søn af landm and H. C. 
Jensen; g. 25/5 1952 m. Eva J., f. H ansen; udd. i 
kolonial h. købm and K nud Fylling, Odense 1937- 
40, ansat v. Petersen  & Sørensen’s Tobaksfa
b r ik ^  oplag i Odense 1942-45, kommis i A/S L an
geskov H andelshus 1945-47, h. købm and Johs. 
K lejs, Samsø 1947-48 og h. købm and V erner 
Larsen, Børkop 1948-52, selvstændig købm and1 i 
Horsens 1952-54, overtaget købm and K. B. Møl- 
le r’s kolonial- og delikatesseforretning og etabi. 
sig s. selvstændig købm and i F redericia 1954.

Adr. P rangervej 40, F redericia.
Firm a: K. B. M øller’s Eftf. v. Edv. Jensen, 

P rangervej 40, Fredericia.

Jensen, Edvard M artin, købm and; f. 15/1 1895 i 
Lodbjerg, Thy, Thisted amt, søn af landm and 
L aust Jensen; udi. i M orupmølle B rugsforening, 
derefter kommis i forskellige forretn inger, 
etabi. sig s. selvstændig købm and m. forretn ing 
i Hurup, Thy 1924, afhæ ndet samme og etabi. 
sig s. selvstændig købm and m. fo rretn ing  — 
om fattende kolonial, delikatesser, vinhandel, 
isenkram , bræ ndsel og benzin — i Højslev 1928; 
formd. f. F jends H erreds Købmandsforening.

Adr. Højslev St.
F irm a: E. M. Jensen, H øjslev St.

Jensen, E iler Møller, købm and; f. 11/6 1909 i 
Tørring, R ingkøbing amt, søn af g årde je r Chri
stian  Balleby Jensen; g. 7/6 1936 m. M aren J..

f. H edegaard; udi. h. købmand Søren A. Søren
sen, K linkby 1924-28 og herunder bestået han- 
delsm edhjælpereksm . fra  Lemvig Handelsskole 
1928, førstekom m is h. samme 1928-30 og h. køb
m and A. N ørgaard, A m toft pr. Vesløs 1930-32, 
overtaget nuvæ rende kolonial- og isenkram for- 
re tn ing i Lomborg pr. Ramme og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1932, udvidet samme med 
afd. f. korn og foderstoffer sam t bræ ndsel 1939; 
medl. af best. f. Lemvig og Oplands K øbm ands
forening s. 1950, kasserer i samme s. 1952 og 
formd. f. foreningen s. 1954, till. formd. f. sam 
mes understøttelsesfond.

Adr. Lomborg pr. Ramme.
F irm a: E iler M. Jensen, Lomborg pr. Ramme.

Jensen, E inar Johannes, købmand; f. 6/11 1905 
i Rønne, søn af købm and Carl Jensen; g. m. 
Olga J., f. Christensen; udi. h. købm and Jens V. 
Nielsen, Rønne 1920-24, frekven tere t Rønne H an
delsdagskole 1924-25, derefter kommis i forskel
lige fo rre tn inger — bl. a. i vin en gros firm aet 
Bendixen, Rønne — og sen. d revet vognm ands
forretn ing, overtaget faderens forretn ing  i Røn
ne og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1945, 
grundlagt nuvæ rende fo rre tn ing  — der om fatter 
kolonial, delikatesser og v inhandel — i egen ny 
bygget ejendom  i Rønne 1954.

Adr. H arbovej 2, Rønne.
F irm a: K olonialforretningen »Viadukten« v. 

E inar Jensen, Rønne.

Jensen, E jnar Johannes, købmand; f. 23/3 1905 
i Høng, Holbæk amt, søn af m ekaniker Jens H en
rik  Jensen; g. 1932 m. Noomi Johanne J., f. 
N ielsen; udi. h. købm and I. C. Sørensen, Høng 
1919-23, kommis h. samme 1923-25, h. købm and J. 
Chr. Hansen, St. Fuglede 1925-28 og h. købm and 
Emil Andersen, Ruds Vedby 1928-31, overtaget 
sidstnæ vntes forretn ing  — om fattende kolonial, 
isenkram , korn og foderstoffer, bræ ndsel, flaske
gas og benzin — og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1931; medl. af best. f. Løve H erreds K øb
m andsforening 1949-53 sam t medl. af best. f. Ruds 
Vedby H andelsstandsforening og f. Ruds Vedby 
V andværk.

Adr. Rudsgade 44, Ruds Vedby.
F irm a: Ejn. Jensen, Købmand, Rudsgade 44, 

Ruds Vedby.

Jensen, E jnar K irstein, købmand; f. 25/7 1908 
i Ålborg, søn af m urerm ester Theodor K irstein  
Jensen; g. 9/10 1932 m. K aren K. J., f. Ranum; 
udi. h. købm and Thorndal, N ørre Sundby 1922- 
26 og herunder bestået handelsm edhjælpereksm . 
fra  Ju s titsråd  M øller’s Handelsskole i Ålborg 
1925, kommis h. samme 1926-27 og i forskellige 
andre fo rre tn inger — bl. a. h. købm and A. C. 
Jensen, N ørre Sundby — 1927-31, grundlagt nu 
væ rende fo rre tn ing  — der om fatter kolonial, de
likatesser og vinhandel sam t bræ ndsel — i N ør
re Sundby og etabi. sig s. selvstændig købm and 
1931.

Adr. G odthåbsgade 49, N ørre Sundby.
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E. Jensen E. K. Jensen
købm and købm and

E. Jensen 
købm and

E. J. Jensen 
købm and

Firm a: E jnar K. Jensen, K olonialforretning, 
Godthåbsgade 49, N ørre Sundby.

Jensen, E jner, købm and; f. 19/12 1905 i H jø r
ring, søn af inspektør Niels C hristian Jensen; g. 
30/9 1938 m. C hrista J., f. A ndersen; udd. i isen
kram , besty rer af isenkram forretn ing  i B indslev 
1929-33, overtaget nuvæ rende kolonialforretning 
i R anders og etabi. sig s. selvstændig købm and 
1933.

Adr. Søren M øllers Gade 27 C., Randers.
Firm a: E jner Jensen, Hj. af Søren M øllers 

Gade og Fredensgade, Randers.

Jensen, E jner, købm and; f. 10/9 1911 i B uttrup , 
Holbæk am t; g. 6/2 1943 m. Emilie A lvilda J., f. 
Bach; udi. h. købm and Dalhoff Jensen, K irke 
E skilstrup 1926-30, kommis h. samme 1930-42 og 
i firm ae t Hans K arp insk i’s Eftf., Horsens 1942- 
54, overtaget købm and Th. P etersen ’s fo rretn ing  
i H orsens og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1954.

Adr. Soipm erlystgade 1, Horsens.
F irm a: E jner Jensen, Som m erlystgade 1, H or

sens.

Jensen, E jner K ristian , købm and; f. 29/11 1913 
i Ølgod, Ribe amt, søn af tøm rerm ester Rasmus 
Jensen; g. 5/6 1937 m. Caroline J., f. Nissen; udi.
h. købm and T. M. Thygesen, Sdr. Sejerslev, 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. forretn ing  
i Esbjerg 1936, afhæ ndet samme og overtaget 
nuvæ rende forretn ing  i Esbjerg 1946.

Adr. K ronprinsensgade 78, Esbjerg.
F irm a: E jner K. Jensen, K ronprinsensgade 78, 

Esbjerg.

Jensen, E jner Vilhelm, købm and; f. 23/5 1907 i 
H jørring, søn af postbud F rederik  Jensen; g. 
1936 m. E sther J., f. Iversen; udi. h. købm and 
L aurits Sørensen, H jørring  1921-25, etabi. sig s. 
selvstændig købm and m. fo rretn ing  i H jørring  
1931.

Adr. Fynsgade 26, H jørring.
F irm a: E jner Jensen, Fynsgade 26, H jørring.

Jensen, Ejvind, købm and; f. 30/8 1902 i Vester, 
Vejle amt, søn af købm and Anton Jensen; g. 
24/5 1931 m. D orthea J., f. Jensen; udi. i fade
rens forretn ing  i Hinge 1918-22, kontorist h. bog- 
forlæ gger G rønvald Fynbo, Kbhvn. 1922-27, kom 
m is h. købm and Alfr. Fast, Hvorslev 1927-29 og 
bogholder h. købm and Rasmussen, Ballen, Sam 
sø 1929-31, overtaget købm and W older’s kolo
nialforretn ing  i Viborg og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1931; næ stform d. i Viborg Kolo
nialhandlerforening og medl. af best. f. Viborg 
H andelsstandsforening.

Adr. Jep trupvej 6, Viborg.
F irm a: Ejv. Jensen, Jep trupvej 6, Viborg.

Jensen, E jvind Jacob, købm and; f. 17/6 1911 
i Å rhus, søn af købm and Jacob Jensen; g. 30/6 
1940 m. Eleonora Emma Oda J., f. H ansen; udd. 
s. typograf i H. H. Thiele’s Bogtrykkeri, Kbhvn. 
1925-30 og sen. v irke t v. faget t. 1940 sam t 1947- 
48, selvstændig købm and m. fo rretn ing  N ord
m arksvej 79, K astrup  1940-45 og grosserer i lege
tøj m. kontor og lager GI. Kongevej 79, K bhvn. 
V. 1945-47, overtaget nuvæ rende forretn ing  — 
en udpræ get kolonialvirksom hed m. kaffe og 
vine s. speciale — og etabi. sig s. selvstændig 
købm and i K astrup 1948.

Adr. K astruplundsgade 21, K astrup.
F irm a: K olonialforretningen »Merkur« v. E j

vind Jensen, K astruplundsgade 21, K astrup.

Jensen, Eli A rne, købmand; f. 13/5 1914 i T ru 
strup, R anders amt, søn af baneform and Otto 
Akton V estergaard Jensen; udi. i H yllested 
Brugsforening 1928-32, derefter kommis i Tod- 
b jerg  Brugsforening og sen. i K erte  B rugsfor
ening sam t i V ejlby B rugsforening, aftjen t v æ r
nepligt 1935, overtaget købm and F rank  L arsen’s 
fo rre tn ing  i Å rhus og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1941, fly tte t forretn ingen t. nuvæ rende 
lokaler i Å rhus 1946.

Adr. Trøjborgvej 26, Århus.
F irm a: Eli Jensen, Silkeborgvej 94, Århus.

Jensen, Else, købmand; f. 8/6 1924 i Hasle, 
d a tte r af købm and A lbert Jensen; udi. i fade-
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E. Jensen E. Jensen E. B. Jensen E. M. Jensen
købm and købm and købm and købm and

rens forretn ing  i Hasle 1938-42, derefter delvis 
disponent i samme, i kom pagni m. m oderen 
overtaget forretn ingen — der om fatter kolonial, 
isenkram  og trikotage — efter faderens død og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1943.

Adr. Grønnegade 2, Hasle.
F irm a: A lbert Jensen, Hasle.

Jensen, Em anuel W ilhelm, købmand, skibs
prov ianteringshandler; f. 28/10 1901 i Tømme- 
rup, Holbæk amt, søn af fiskeeksportør M artin 
Jensen; g. 25/10 1925 m. Else J., f. Petersen ; udi.
h. købm and M. Petersen, K orsør 1916-20, kom 
mis h. købm and Viggo Andersen, K alundborg 
1920-25, etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo r
retn ing — om fattende kolonial, delikatesser og 
v inhandel sam t skibsproviantering — i K alund
borg 1925; medl. af best. f. K alundborg Køb
m andsforening t. 1946 og f. K alundborg Sø
m andshjem  s. 1950.

Adr. S lotsvæ nget 10, Kalundborg.
F irm a: E. W. Jensen, Slotsgade 1, K alundborg.

Jensen, Engelbrecht, købm and; f. 10/9 1916 i 
Donslund, Ribe amt, søn af gårdejer M arius 
Jensen; g. 25/4 1943 m. G rethe J., f. Jeppesen; 
udi. h. købm and Svend Thomsen, Hovborg pr. 
H olsted 1931-35, førstekom m is h. købm and W in
ther, H åstrup pr. F redericia 1935-36 sam t i 
Skjoldborg B rugsforening, S tenderup B rugsfor
ening og B illund B rugsforening 1936-42, frekven
te re t Den danske Andelsskole i M iddelfart 1942, 
lagerekspedient i Koch’s Kolonial en gros Lagre 
i Kbhvn. 1943-45, besty rer af nuvæ rende fo rre t
ning i G rindsted 1945-47 og ekspedient i A/S 
G rindstedvæ rket 1947-52, overtaget nuvæ rende 
forretn ing  i G rindsted og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1952.

Adr. Vejlevej 14, G rindsted.
F irm a: Engelbrecht Jensen, K olonial — Tobak 

— Isenkram , Vejlevej 14, Grindsted.

Jensen, E rhard , købm and; f. 27/8 1918 i Beld- 
ringe, Odense amt.

Adr. Vallensved pr. Fodby.
F irm a: E rhard  Jensen, V allensved pr. Fodby.

Jensen, Erik, købm and; f. 28/2 1917 i Kbhvn., 
søn af togbetjent J. L. Jensen; g. 25/10 1942 m. 
A nnelise J., f. Fog; udi. h. købm and Jens Je n 
sen, Egtved 1932-36, kommis h. købm and Ørum 
Petersen , H olstebro 1936 og ekspedient h. gros
se re r F rim odt Jensen, Holstebro 1936-37, g rund
lagt nuvæ rende fo rretn ing  — der om fatter b lan
det landhandel — i egen ejendom  i Hygum og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1937.

Adr. Hygum pr. Jelling.
F irm a: E rik  Jensen, Hygum pr. Jelling.

Jensen, Erik, købm and; f. 7/6 1917 i Grenå, søn 
af snedkerm ester A nton Jensen; g. 10/11 1940 m. 
K etty  M argrethe J., f. H ansen; udd. i handel h. 
købm and Sv. Aa. Madsen, H olbæk 1932-36 og 
sen. bestået dekoratøreksm . 1939, ekspedient h. 
grosserer Ju l. M ortensen, Holbæk 1936-39 og h. 
købm and Vald. Nielsen, O rdrup 1939-50, over
taget nuvæ rende forretn ing  — en udpræ get køb
m andsvirksom hed u. sæ rlig hensyntagen t. spe
cia lite ter — i C harlottenlund og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1950.

A dr. Løvspringsvej 6 A., C harlottenlund.
F irm a: E rik  Jensen, Enighedsvej 31, C harlot- 

tenlund.

Jensen, Erik, købmand, skibsprovianterings- 
handler; f. 6/11 1918 i Langå, R anders amt.

Adr. H avnegade 10, F rederikshavn.
F irm a: P. Schou v. E rik  Jensen, H avnegade 

10, Frederikshavn.

Jensen, E rik  B jergegaard, købm and; f. 28/10 
1921 i Kbhvn., søn af købm and Søren Jensen;
g. 10/7 1949 m. Inger M arie B. J., f. H ansen; 
udi. dels h. købm and Søren Jensen, Broby væ rk  
og dels h. købm and M arius Hansen, V erninge 
1936-40, frekven te re t Den fynske H andelsdag
skole i Odense 1941-42, iøvrigt kommis i fo r
skellige fo rre tn inger sam t disponent i korn- og 
foderstofafd. i A/S P lum ’s kolonialforretning i 
Assens 1943-47 og i kolonialafd. i firm aet Elias 
B. Muus, K ertem inde 1949-53, overtaget nuvæ 
rende forretn ing  — der om fatter kolonial, deli
katesser og v inhandel sam t frø, korn  og foder-
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E. Jensen
købm and

F. Jensen
grosserer

G. Jensen
købm and

G. K. Jensen
købm and

stoffer — i Assens og etabi. sig s. selvstændig 
købmand' 1953, iøvrigt ombygget og m odernise
re t forretn ingen t. delvis selvbetjening; medl. 
af best. f. Assens K olonialhandlerforening.

Adr. K ildensm inde, Assens.
F irm a: »Købmandsgården« v. E rik  B jergegaard

Jensen, Assens.

Jensen, E rik M unkholm, købm and; f. 23/12 
1920 i Holbæk, søn af vagtm and Axel Jensen; g. 
4/2 1950 m. Bente M. J., f. Otto; bestået m ellem - 
skoleeksm. fra  H olbæk Realskole 1936, udi. i 
Uggerløse B rugsforening 1936-40 og herunder be
ståe t handelsskoleeksm . fra  Holbæk H andels
skole 1939, kommis i samme 1940-43, i Svinninge 
Brugsforening 1943-46, i Nr. Jæ rnløse B rugsfor
ening 1947-50 og i Holbæk B rugsforening 1950-53, 
frekven tere t Den danske Andelsskole i M iddel
fa r t 1946-47, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
m. forretn ing  — om fattende kolonial, isenkram , 
køkkenudstyr og bræ ndsel — i Stigs B jæ rgby 
1953.

Adr. Stigs B jæ rgby pr. Mørkøv.
F irm a: M unkholm Jensen, Stigs B jæ rgby pr. 

Mørkøv.
Jensen, E rik Møller, købm and; f. 21/5 1924 i 

Kbhvn., søn af lokom otivfører L aurits Sørensen 
Jensen; g. 15/8 1948 m. Inger M. J., f. Jensen; 
t. søs 1939-41, udd. i handel h. købm and Ravn, 
D ragør 1941-45 og herunder bestået handelsm ed- 
hjæ lpereksm . fra  K øbmandsskolen i Kbhvn., 
kommis h. købm and Gunni Christensen, Borups 
Alle 116, Kbhvn. N. 1945-46 og h. købmand H. C. 
Hansen, Sm edetoften 16, Kbhvn. NV. 1946-50, 
grundlagt nuvæ rende forretn ing — der om fatter 
kolonial m. kaffe s. hovedartikel sam t delikates
ser, vine og tobakker m. v. — A m agerbrogade 
250, Kbhvn. S. og établ. sig s. selvstændig køb
m and 1950; medl. af best. f. D ragør Boldklub’s 
tennisafd.

Adr. Georginevej 8, Kbhvn. S.
F irm a: E rik M øller Jensen, A m agerbrogade 

250, Kbhvn. S.
Jensen, Ernst, købm and; f. 28/1 1917 i B jergby, 

H jørring  amt, søn af overpostbud Jens P e te r

Jensen; g. 1947 m. K atrine J., f. F randsen; udi.
h. købm and Holme C hristensen, H jørring  1933- 
37, ekspedient i en gros firm ae t Otto Jakobsen, 
H jørring  1942-54, etabi. sig s. selvstændig køb
m and m. forretn ing  i H jørring 1955.

Adr. N ørregade 14, H jørring.
F irm a: E rnst Jensen, N ørregade 14, H jørring.

Jensen, Ernst, købmand, depotindehaver; f. 4/4 
1922 i Nr. Asm indrup, Holbæk amt, søn af tøm 
re r  V aldem ar Jensen; g. 4/3 1950 m. E linor J., f. 
A ndersen; udd. i kolonial i H estehave B rugsfor
ening 1936-40, kommis i A/S Carl Jensen & Søn, 
Nykøbing S. 1940-49 og disponent i samme 1949- 
52, overtaget C arlsberg B ryggerierne’s depot i 
Nykøbing S. — der om fatter d istrik tet: Nykøbing 
S., Rørvig, S jæ llands Odde, Højby, Egebjerg — 
og etabi. sig s. selvstændig depotindehaver 1952; 
formd. f. Nykøbing S. Badm intonklub.

Adr. H avnegade 9, Nykøbing S.
F irm a: C arlsberg-D epotet, Nykøbing S.

Jensen, Frede W ilhelm, købm and; f. 5/12 1923 
i Nakskov, søn af skibsfører Rich. Jensen; g. 
4/1 1945 m. K irsten  J., f. K nudsen; efter a t have 
bestået mellem skoleeksm. udd. i sk ibsproviante
ring  i Nakskov, derefter m athelev i m arinen, 
overtaget nuvæ rende forretn ing  — der om fatter 
kolonial, delikatesser og v inhandel — i Rudkø
bing og etabi. sig s. selvstændig købm and 1945.

Adr. Østergade 59, Rudkøbing.
F irm a: Frede Jensen, K olonialforretning,

Ø stergade 59, Rudkøbing.

Jensen, Frode, grosserer; f. 5/10 1895 i Ølgod, 
Ribe amt, søn af fotograf C hristian Jensen; g. 
29/10 1932 m. Ingeborg J., f. Poulsen; udd. i ko
lonial h. købmand Jacob K. A ndersen, H ornum  
og sen. ansat i forskellige handelsvirksom heder 
i Kbhvn. og provinsen sam t iøvrigt drevet selv
stæ ndig agenturvirksom hed specielt i kaffe, 
m edindehaver af firm ae t J. A. Borchsenius, 
Kbhvn. 1945, eneindehaver af samme — der om
fa tte r  udenlandske agen tu rer i kaffe — s. 1951; 
medl. af G rosserer-Societetet’s repræ sentantskab 
sam t af hovedbest. f. V enstre i Kbhvn. s. 1944,
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købm and
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købm and

næstform d. i Danske Im portagenters Forening 
1950-53, og medl’. af best. f. H andels- og K ontor
istforeningen 1951-53, medl. af Sø- og H andels
re tten  sam t af Kbhvn.s bedøm m elses- og vold
giftsudvalg f. kaffehandelen.

Adr. Østbanegade 5, Kbhvn. 0 .
Firm a: J. A. Borchsenius, Ny Ø stergade 23, 

Kbhvn. K.

Jensen, Gebhard, købm and; f. 18/2 1913 i
Odense.

Adr. N ørrevæ nget 24, Odense.
F irm a: G ebhard Jensen, N ørrevæ nget 24, 

Odense.

Jensen, Georg Krog, købm and; f. 11/7 1895 i 
Ringkøbing, søn af købm and Jens A ndreas Jen 
sen; g. 6/3 1927 m. Vilda K. J., f. Pedersen; be
ståe t mellem skoleeksm. fra  Ringkøbing Mellem- 
og Realskole, udi. h. købm and P. Baunsgaard, 
S tru er og sen. frekven tere t H andelshøjskolen 
»Købmandshvile« i Rungsted, derefter kommis i 
faderens fo rre tn ing  i Ringkøbing, sam m en m. 
broderen — Axel Jensen — bestyrer af samme 
1932-45, i kom pagni m. broderen overtaget fo r
retn ingen — der er g rundlagt 1868 og om fatter 
kolonial, m ateria l og farve sam t støbegods og 
bræ ndsel — og etabi. sig s. selvstændig køb
m and i Ringkøbing 1945; medl. af best. f. Ring
købing H andelsforening s. 1938 og medl. af til
synsrådet f. Ringkøbing og Omegns Sparekasse 
s. 1943.

Adr. H erningvej 9, Ringkøbing.
F irm a: J. A. Jensen, Bredgade 18, Ringkøbing.

Jensen, Godtfred, købmand; f. 28/9 1915 i Hel
levad sogn, H jørring  amt, søn af købm and Hans 
M artinus Jensen; g. 21/9 1941 m. E sther J., f. 
A ndersen; udi. i faderens forretn ing  i Ugger- 
haldne 1929-33 og herunder frekven tere t Ju s tits
råd  M øller’s Handelshøjskole i Ålborg 1932-33, 
grundlagt nuvæ rende forretn ing  i Vodskov og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1936.

Adr. Skolevej 1, Vodskov.
Firm a: G odtfred Jensen, K olonial-Isenkram - 

M anufaktur, Vodskov.

Jensen, G unnar, købmand; f. 21/8 1922 i T jæ re
borg, Ribe amt, søn af vejm and Niels Peder 
Jensen; g. 19/5 1946 m. G unhild J., f. V ester- 
gaard; udi. h. købm and P. H inrichsen, T jæ re
borg 1936-40 og sen. bestået handelsm edhjæ lper- 
eksm. fra  E sbjerg H andelsskole 1941, kommis h. 
samme 1940-42 og 1944-45 sam t førstekom m is h. 
købm and A. G røngaard, T istrup 1942-44, over
taget nuvæ rende forretn ing  — der om fatter ko
lonial, konserves og vin sam t isenkram  — i Es
b jerg  og etabi. sig s. selvstændig købm and 1945.

Adr. N ørrebrogade 43, Esbjerg.
F irm a: G unnar Jensen, N ørrebrogade 43, Es

bjerg.

Jensen, G unnar K argaard, købmand; f. 4/3 
1913 i Særslev, Holbæk amt, søn af gårdejer 
Emil Jensen; g. 14/4 1940 m. Bodil K. J., f. Sø
rensen B allegaard; udi. h. købm and Ferd. N iel
sen, Holbæk 1927-31, dere fte r kommis i prov in
sen og sen. fo rretn ingsbestyrer i Kbhvn., over
taget købm and Sevel Sørensen’s fo rretn ing — 
om fattende finere kolonial, delikatesser og v in
handel — i H olbæk og etabl. sig s. selvstændig 
købm and 1944.

Adr. K løverm arksvej 19, Holbæk.
F irm a: Sevel Sørensen’s Eftf. v. K argaard  Jen 

sen, Algade 74, Holbæk.

Jensen, G unnar Vejby, købmand; f. 22/9 1922 
i Løkken, H jørring  amt, søn af togfører K. Jen 
sen; g. 1950 m. Inger V. J., f. Clausen; udi. i 
Løkken Brugsforening 1938-42, etabl. sig s. selv
stændig købm and m. fo rretn ing  i Brønshøj 1950.

Adr. A nnebergvej 7, Brønshøj.
F irm a: G. Vejby Jensen, Annebergvej 7, 

Brønshøj.

Jensen, Gustav, købmand; f. 20/4 1912 i Gedser, 
M aribo amt, søn af slagterm ester Jens M artin 
Jensen; udi. h. købm and Fr. Hansen, G lostrup 
1927-31, kommis h. samme 1931-32, h. købmand 
A ndreas Jensen, Køng 1932-36 og i Niels Hansen 
& Co.s Købm andsgård, N æstved 1936-44, besty
re r af K oloniallageret »Go-Va«, Kbhvn. 1946-51,
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etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. forretn ing  i 
Rødovre 1951.

Adr. Ø stervej 18, Glostrup.
F irm a: S tellaparkens Kolonial, Rødovrevej 42, 

Kbhvn. Vby.

Jensen, H. B jerregaard , købm and; f. 8/5 1905 i 
T jæ reby, F rederiksborg amt, søn af gårdejer 
Jens Hansen Jensen; g. 1/1 1939 m. Ingeborg B. 
J., f. W egener Kofoed; udi. h. købm and Th. 
Thomsen, Thorupm agle 1920-24, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. forretn ing  Ndr. F rihavns
gade 68, Kbhvn. 0 . 1934, afhæ ndet samme 1937 
og grundlagt nuvæ rende forretn ing  — en udp ræ 
get købm andsvirksom hed m. kaffe og vine s. 
speciale — i V irum  1938; medl. af best. f. V irum  
H andelsforening s. 1946.

Adr. Skodsborgvej 28, Virum.
Firm a: V irum  Koloniallager, Frederiksdalsvej 

21, Virum.

Jensen, H agbart Daa, købm and; f. 7/2 1926 i 
Thorsted, Ringkøbing amt, søn af træ hand ler 
F rederik  Daa Jensen; g. 23/2 1952 m. Ragna D. 
J., f. Larsen; udi. i Thorsted B rugsforening 1940- 
44 og sen. komm is i samme t. 1946, førstekom 
mis i Abildå Brugsforening pr. G rønbjerg 1946- 
48 og i Nordenskov Brugsforening 1948-53, 
grundlagt nuvæ rende forretn ing  i G rindsted og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1953.

Adr. Fynsgade 7, Grindsted.
Firm a: H. Daa Jensen, Kolonial, Fynsgade 7, 

Grindsted.

Jensen, Hakon, købmand; f. 27/5 1898 i Lynge, 
F rederiksborg amt, søn af gårdejer, sognefoged 
H. P. Jensen; g. 4/5 1924 m. Olga J., f. Hviid; 
g rundlagt nuvæ rende forretn ing  i Å rhus og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1924.

Adr. S jæ llandsgade 115, Århus.
F irm a: Hakon Jensen, S jæ llandsgade 115, Å r

hus.

Jensen, Hakon Sigvald, overlæ rer, fo rstander
f. T ørring tekniske Skole og f. T ørring H andels
skole; f. 25/3 1905 i Tåning, Skanderborg amt.

Adr. Viborgvej 16, Tørring.
Institu tion: Tørring Handelsskole, Tørring.

Jensen, Hans, købm and; f. 19/4 1904 i Over 
Randlev, Å rhus amt, søn af gårdejer Jens Jen 
sen; g. 10/6 1928 m. Edla K ristine J., f. M orten
sen; grundlagt nuvæ rende forretn ing  — der om
fa tte r kolonial, isenkram , m anufak tu r og triko 
tage — i N ordenhuse pr. Nyborg og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1951.

Adr. N ordenhuse pr. Nyborg.
F irm a: Hans Jensen, N ordenhuse pr. Nyborg.

Jensen, Hans, depotindehaver; f. 14/8 1908; 
overtaget A/S Tuborgs B ryggerier’s depot f. 
Stubbekøbing og omegn og etabi. sig s. selv
stændig depotindehaver 1934.

Adr. Stubbekøbing.
F irm a: Tuborg’s Depot, Stubbekøbing.

Jensen, Hans, købm and; f. 10/10 1913 i Sønder
borg, søn af vejm and Hans Jensen; g. 9/4 1939 m. 
Emm a J., f. M øller; udd. i kolonial h. købm and 
Hans P. Hansen, Sønderborg 1928-32, etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and m. fo rretn ing  Allegade, 
Odense 1939, afstået samme og overtaget nu 
væ rende forretn ing  — der om fatter kolonial, 
delikatesser, vinhandel og frug t sam t parfum eri 
— i Odense 1952.

Adr. H underupvej 68, Odense.
F irm a: K olonialforretningen »Traficco«, H un

derupvej 68, Odense.

Jensen, Hans A., købmand; f. 31/5 1898 i K ar
leby, Maribo amt, søn af landm and M artin Je n 
sen; g. 11/4 1926 m. K irstine J., f. Christensen; 
udd. og v irket v. landvæsen, selvstæ ndig køb
m and i Vindeby s. 1926; medl. af best. f. K øb
m andsforeningen f. Nakskov og Omegn.

Adr. Vindeby pr. Onsevig.
Firm a: Vindeby Købm andshandel, V indeby 

pr. Onsevig.

Jensen, Hans Aage W iemann, købm and; f. 19/7 
1905 i K ertem inde, søn af vognm and Hans Ma
rius Jensen; g. 16/8 1931 m. Rigm or J., f. Larsen;
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bestået realeksm . 1922, udi. h. købm and Carl 
W inther Soiling, A llested 1922-25, kommis h. 
købm and V aldem ar A ndersen, Skamby 1925-26, 
af tjen t væ rneplig t 1926, kommis h. købm and 
F ritz  Iversen  og h. købm and Alf. M øller, T ra
nekæ r, Langeland 1926-28, selvstændig købmand 
m. forretn ing  R am sherred 21, Odense 1928-31, 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. forretn ing  
— om fattende kolonial, delikatesser og v inhan
del — i egen ejendom  Poul Møllers Vej 8, 
Odense 1931; incassator f. K øbm andsforeningen
f. Odense og Omegn s. 1942.

Adr. Poul M øllers Vej 8, Odense.
F irm a: H. A. Jensen, Poul Møllers Vej 8, 

Odense.

Jensen, Hans C hristian, fab rikan t; f. 9/6 1886 i 
Lumby, Odense amt, søn af husm and Hans Jen 
sen; g. 7/10 1913 m. Sabba J., f. F rederiksen; 
udd. og v irke t i m ejeribranchen sam t iøvrigt 
frekven te re t D alum  M ælkeriskole, overtaget 
nuvæ rende virksom hed 1916 og etabi. sig s. selv
stæ ndig m argarinefab rikan t 1920, optaget søn
nen — fab rikan t H enry Jensen  — s. kompagnon 
i virksom heden 1945; formd. f. Foreningen af 
danske M argarinefabrikker sam t f. G lam sbjerg 
m enighedsråd og f. Odense Amts G ym nastik- 
forening’s 5. hovedkreds.

Adr. N ørregade 39, Glamsbjerg.
F irm a: M argarinefabrikken »Vestfyen« v. H. 

C. Jensen & Søn, Glamsbjerg.

Jensen, Hans Eigil, købm and; f. 13/2 1921 i 
Odense, søn af arbejdsm and Hans P e te r Jensen;
g. 18/4 1946 m. Lizzie J., f. B jerre  A ndersen; udd. 
i kolonial i Odense 1936-40, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. forretn ing  i Brønshøj 1944.

Adr. Brønshøj vej 65, Brønshøj.
F irm a: Eigil Jensen, Frederikssundsvej 316, 

Brønshøj.

Jensen, Hans H augstrup, overlæ rer, handels
skoleforstander; f. 12/6 1917 i K attrup  pr. H as
selager, Å rhus amt, søn af læ re r Søren Am
mi tzbøl M arkus Jensen; g. 24/9 1942 m. Aase 
H. J., f. B ent A ndersen; student fra  Å rhus K a

tedralskole 1936, bestået læ rereksm . fra  Jelling 
S tatssem inarium  1940, læ re r i Vejen 1940-41, i 
Ikast 1941-48 og påny i V ejen s. 1948, forstander
f. V ejen H andelsskole s. 1955.

Adr. Askovvej 10, Vejen.
Institu tion : Vejen Handelsskole, Vejen.

Jensen, Hans Helge, købm and; f. 20/2 1923 i 
Ørsted, Odense amt, søn af vejm and Jørgen Je n 
sen; g. 10/2 1950 m. Bodil J., f. Rasmussen; udi. 
dels i B ukkerup B rugsforening og dels i Sand
ager B rugsforening og sen. kommis i sidstnæ vnte 
t. 1945, kommis i Skovby B rugsforening 1945-46 
og h. købm and Emil Sørensen, Nr. Søby 1946-48, 
ansat v. Rimi F abrikkerne i Ringe 1948-50, etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and m. forretn ing  — om
fattende kolonial og isenkram  — i Nr. Søby 
1950.

Adr. Nr. Søby.
F irm a: Nr. Søby K øbm andsforretning v. Helge 

Jensen, Nr. Søby.

Jensen, Hans Jørgen, købm and1; f. 3/1 1925 i 
A rden, Å lborg amt, søn af landpostbud C hristian 
Jensen; g. 3/1 1952 m. G erda J., f. B orup; udi. 
dels h. købm and N. P. A ndersen, A strup 1942-44 
og dels i Sørup B rugsforening 1944-46, kommis i 
Åbybro Brugsforening 1946-47, frekven tere t J u 
stitsråd  M øller’s H andelshøjskole i Ålborg 1947- 
48, kommis i L angholt Brugsforening 1948-49 og 
i 0 . Doense B rugsforening 1949-54, overtaget 
nuvæ rende fo rre tn ing  — der om fatter kolonial, 
isenkram  og trikotage — i B lenstrup og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1954.

Adr. B lenstrup.
F irm a: Hans Jensen, B lenstrup.

Jensen, Hans Korsholm, købmand; f. 1/4 1904 i 
Uggerby, H jørring  amt, søn af k litp lan tør Jens 
P e te r Jensen; g. 10/6 1928 m. Else K. J., f. K ra
ge; udi. h. købm and P. Larsen, Uggerby 1919-23, 
kom m is h. samme 1923-25 og h. købm and J. Sig
tenborg, K vissel 1925-28, etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and m. forretn ing  i Uggerby 1928, af
hæ ndet samme og overtaget nuvæ rende fo rre t-
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ning i H jørring  1951; formd. f. N ordvendsyssels 
H andelsforening 1941-51.

Adr. Svanelundsvej 5, H jørring.
F irm a: H. K orsholm  Jensen, Svanelundsvej 5, 

H jørring.

Jensen, Hans Laurits, købm and; f. 19/11 1902 i 
S trandby, Odense amt, søn af træ hand ler Jens 
P eder Jensen; g. 11/12 1929 m. A strid  J., f. An
dersen; grundlagt nuvæ rende forretn ing — der 
om fatter kolonial, isenkram  og trikotage — i 
S trandby og etabi. sig s. selvstændig købm and 
1929.

Adr. S trandby pr. H årby.
F irm a: L. Jensen, S trandby pr. Hårby.

Jensen, Hans Møller, købm and; f. 13/6 1915 i 
G rindsted, Ribe amt, søn af gårdejer Jens An
dersen; g. 19/5 1946 m. Signe M arie M. J., f. 
Jensen; udi. i Eg B rugsforening 1929-33, kommis 
i samme 1933-34 og i forskellige andre fo rre tn in 
ger — bl. a. i firm ae t N. B raad (papir en gros), 
R anders — 1934-53, frekven tere t Den danske A n
delsskole i M iddelfart 1940, overtaget nuvæ rende 
forretn ing  — der om fatter kolonial og sæ rsk ilt 
afdeling f. trikotage — i K ris trup  pr. R anders og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1953.

Adr. Engboulevarden 10, K ris trup  pr. Randers.
F irm a: H. M øller Jensen, Engboulevarden 10, 

K ris trup  pr. Randers.

Jensen, Hans Vilhelm Bjørn, købmand; f. 18/8 
1922 i Kbhvn., søn af købm and Vilhelm Jensen;
g. 17/7 1954 m. Bodil J., f. N ielsen; bestået m el- 
lemskoleeksm. fra  D yssegårdsskolen i Gentofte 
1939, udd. i handel i faderens to fo rretn inger i 
Kbhvn. 1939-43 og herunder bestået handels- 
skoleeksm. fra  K øbm andsskolen 1943, kommis h. 
faderen  1943-48 og besty rer 1948-53, studie- og 
arbejdsophold i England 1953, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. fo rretn ing  — en udpræ get 
købm andsvirksom hed m. speciel afdeling f. 
bræ ndsel — i D ragør 1954.

Adr. Slippen 3, Dragør.
Firm a: B jørn Jensen, Slippen 3, Dragør.

Jensen, H arald, købmand, f. 22/1 1905 i Tårs, 
H jørring  amt, søn af ren tie r W illiam Jensen; g. 
21/4 1935 m. Sigrid J., f. Dissing; udi. i B rugs
foreningen »Fremtiden«, N ørre Sundby, g rund
lagt nuvæ rende kolonialforretning i B rande og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1935.

Adr. H erningvej 7, Brande.
F irm a: H arald  Jensen, H erningvej 7, Brande.

Jensen, H arald, købm and; f. 4/6 1908 i H or
sens, søn af m øbelhandler M arius Jensen; g. 10/11 
1935 m. Agnete J., f. Nielsen; udi. h. købmand 
Carl Christensen, Horsens 1922-26, derefter kom 
mis bl. a. i M orud H andelshus, Fyn sam t h. køb
m and Chr. Hansen, Lyngby og h. købm and Aug. 
Millich, Kbhvn., etabi. sig s. selvstændig køb
m and m. fo rretn ing  i Horsens 1943.

Adr. A ndreas Flensborgs Gade 10, Horsens.

F irm a: H arald  Jensen, Fredensgade 2, H or
sens.

Jensen, H arald  Ejvind, købm and; f. 19/5 1918 i 
Fanefjord , P ræ stø  amt, søn af snedker Theodor 
L. Jensen; g. 24/3 1944 m. M agna J., f. Larsen; 
udi. h. købm and K arl Hansen, H jerteb jerg  pr. 
Stege 1932-36 og herunder bestået handelsskole- 
eksm. 1936, kommis h. samme 1936-38 og h. køb
m and O. T. H. Nielsen, H orbelev 1938-39, af tjen t 
væ rneplig t 1939-40, kommis h. købmand Dam 
Larsen, Rekkende 1941-44, etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and m. forretn ing  — om fattende kolo
nial, køkkenudstyr, isenkram , m anufaktur, korn 
og foderstoffer sam t bræ ndsel og benzin — i 
K eldbylille pr. Stege 1944; revisor i Møns Køb
m andsforening sam t medl. af best. f. K eldby d ra 
m atiske Forening og f. L andsforeningen »Den 
personlige Friheds Værn«s afd. f. Møn.

Adr. Keldbylille pr. Stege.
F irm a: Keldbylille K øbm andsforretning, K eld

bylille pr. Stege.

Jensen, H arald Emil, købm and; f. 28/12 1883 i 
Kbhvn., søn af købm and Jens P e te r H erm ann 
Jensen; g. m. Agnete J., f. Simonsen (død 1931); 
udd. s. snedker h. snedkerm ester Fr. P. Schmidt, 
K øbm agergade 26, Kbhvn. K. og sen. v irk e t i 
faget t. 1923, overtaget faderens forretn ing  — en 
udpræ get kolonialvirksom hed m. bl. a. vine, to
bakker og frug t — i Kbhvn. og etabi. sig s. selv
stæ ndig købmand 1923; bidragydende medl. af 
Snedkernes og Stolem agernes Fagforening.

Adr. Zinnsgade 1, Kbhvn. 0 .
F irm a: H. Jensen, Zinnsgade 1, Kbhvn. 0 .

Jensen, H arry  Johannes C hristian, købm and;
f. 4/1 1916 i Ålborg, søn af e lektrikerform and 
Niels Jensen; g. 6/10 1940 m. N ina J., f. L und- 
gaard; bestået realeksm . fra  N ørre Sundby R eal
skole 1932, udi. h. købm and Sophus H yttel, N ør
re Sundby 1932-36 og herunder bestået handels- 
m edhjæ lpereksm . fra  N ørre Sundby H andels
skole 1935, kommis h. samme 1936-37 og fø rste
kommis i N ørre Sundby ny B rugsforening 1937- 
43 sam t lagerforvalter i kolonial en  gros firm aet 
Hedegaard & Christensen, N ørre Sundby 1943- 
46, grundlagt nuvæ rende forretn ing  — der om
fa tte r  kolonial, isenkram  og bræ ndsel — i N ørre 
Sundby og etabi. sig s. selvstæ ndig købmand 
1946.

Adr. D ronningensgade 34, N ørre Sundby.
F irm a: H arry  Jensen, D ronningensgade 11, 

N ørre Sundby.

Jensen, Helga M arie, købm and; f. 24/6 1907 i 
G alten, Å rhus amt, da tte r af købm and A lbert 
Nielsen; g. 8/6 1926 m. købm and M arius Jensen; 
efter æ gtefæ llens død 1951 overtaget og v idere
fø rt dennes fo rretn ing  i Ikast s. selvstændig køb
mand.

A dr Grønnegade 11, Ikast.
F irm a: M arius Jensen, Grønnegade 11, Ikast.
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H. T. Jensen H. Jensen
købm and købm and

H. Jensen 
købm and

H. Jensen 
købm and

Jensen, Helge H ildebrandt, købm and; f. 2/6 
1908 i Odder, Å rhus amt, søn af købm and J. K. 
Jensen; g. 6/8 1934 m. Ingrid  J., f. L arsen; udi. i 
faderens forretn ing  i M årslet 1922-26, frekven te
re t Den jyske H andelshøjskole i Å rhus 1926-27, 
kommis i faderens forretn ing  i M årslet 1927-29 
og i firm aet N ørregaard & Clausen, Å rhus 1929- 
47, overtaget faderens fo rre tn ing  i Viby (Jylland) 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1947.

Adr. Ø stre Alle 37, Viby, Jylland.
F irm a: Helge H. Jensen, Kongevej 98, Viby, 

Jylland.

Jensen, H elm uth, købm and; f. 9/6 1915 i Sorø, 
søn af g rosserer H enry Jensen; g. 30/6 1941 m. 
Inga J., f. C hristensen; udi. h. købm and Edv. 
S tæ hr, P e te r Bangs Vej 67, Kbhvn. F. 1929-33, 
kommis h. samme 1933-34 og h. købm and Georg 
Jensen, Islevbrovej, Brønshøj sam t Dalgas Bou
levard, Kbhvn. F. 1934-36, derefter ansat bl. a. i 
firm aet P au l Bergsøe & Søn, G lostrup, etabi. sig 
s. selvstændig købm and m. fo rretn ing  H orsevæ n- 
get 1, Vanløse 1944; medl. af best. f. — i en 
periode till. næ stform d. i — Rødovre H andels
forening s. 1945 sam t medl. af Rødovre H andels- 
skole’s skolekommission.

Adr. H orsevæ nget 1, Vanløse.
F irm a: Helm. Jensen, H orsevæ nget 1, Vanløse.

Jensen, H enning B jarne, købm and; f. 8/11 1923 
i Helsingør, søn af regim entsm usiker C hristian 
Sofus Jensen; g. 24/3 1948 m. Tove Lillian J., f. 
Rasm ussen; udi. h. købm and Ove B ram m er, Hel
singør 1939-43 og herunder bestået handelsskole- 
eksm. fra  H elsingør H andelsskole 1942, kommis
h. samme 1943-44, h. købm and Legarth, H um le
bæ k 1945, i firm ae t Lund & Rasmussen, Helsing
ør 1945-46 og h. købm and Rasch, Helsingør 1946- 
47, besty rer af brød- og mælkeafd. i K øbm ands
gården, H elsingør 1947-48, overtaget G urrevejens 
K øbm andshandel — om fattende kolonial, isen
k ram  og foderstoffer — i H elsingør og etabi. sig 
s. selvstæ ndig købm and 1948.

Adr. G urrevejen  60, Helsingør.
Firm a: G urrevejens Købm andshandel, G urre

vejen  60, Helsingør.

Jensen, Henning B orregaard, købmand; f. 17/1 
1923 i K attrup , Skanderborg amt, søn af køb
m and Jens Jensen; g. 1948 m. Dora J., f. F reds
bo A ndersen; udi. i Torp Brugsforening 1939-42, 
d erefter kommis i Ø stbirk B rugsforening, over
taget købm and O skar A ndersen’s forretn ing  i 
O dder og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1944.

Adr. Rosensgade 66, Odder.
F irm a: H. B. Jensen, Rosensgade 66, Odder.

Jensen, H enning Tuekær, købm and; f. 22/5 1912 
i H ellested by og sogn, P ræ stø  amt, søn af gård 
e je r Jørgen T uekæ r Jensen; g. 12/6 1938 m. Dag
ny Helene T. J., f. Jensen; udi. h. købm and S. 
Hansen, Fakse Ladeplads 1927-31 og herunder 
bestået handelsskoleeksm . 1930, kommis h. køb
m and Eneberg, Fakse Ladeplads 1931-41 og h. 
købm and Chr. Petersen , R ingsted 1941-46, etabi. 
sig s. selvstændig købm and m. fo rretn ing  — om
fattende kolonial, delikatesser, vinhandel, isen
kram , køkkenudstyr, glas og porcelæn, hånd
købsudsalg f. Fakse Apotek og benzin — i Fakse 
Ladeplads 1946; medl. af best. f. Ø stsjæ llands 
H andelsforening.

Adr. Hovedgaden 47, Fakse Ladeplads.
F irm a: H. T uekæ r Jensen, Hovedgaden 47, 

Fakse Ladeplads.

Jensen, H enrik, købm and; f. 6/8 1906 i Asnæs, 
H olbæk amt, søn af købm and C hristian Jensen;
g. 17/6 1936 m. Sigrid J., f. G aard; udi. i faderens 
fo rretn ing  i Asnæs, overtaget samme — der om
fa tte r  kolonial, delikatesser og vinhandel — og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1949.

Adr. Asnæs.
F irm a: Chr. Jensen, Asnæs.

Jensen, H enry, købm and; f. 18/4 1905 i Løgten, 
R anders amt, søn af po rtø r C. M. Jensen; g. 6/9 
1931 m. K am illa J., f. C hristensen; udi. h. køb
m and P. Laursen, A rden 1920-24, kommis h. 
samme 1924-25 og sen. h. købm and C. E. Larsen, 
H alvrim m en, h. købm and K æ rgaard, S torvorde, 
i A strup B rugsforening og h. købm and A. Jen 
sen, Sejlflod, overtaget nuvæ rende forretn ing  — 
der om fatter kolonial, isenkram , m anufaktur,
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H. O. Jensen H. Jensen H. Jensen H. Jensen
købm and købm and købm and købm and

korn og foderstoffer — i L illevorde og etabi. sig 
s. selvstæ ndig købmand' 1931.

Adr. L illevorde pr. Gudumholm.
Firm a: H enry Jensen, Lillevorde pr. G udum 

holm.

Jensen, Henry, fabrikan t; f. 15/2 1914 i L und
tofte, F rederiksborg amt, søn af fab rikan t Hans 
C hristian Jensen; g. 17/3 1945 m. Marie J., f. 
Johansen; udd. og v irke t i m ejeribranchen sam t 
iøvrigt frekven tere t Dalum M ælkeriskole, ansat 
i faderens virksom hed — M argarinefabrikken 
»Vestfyen« — i G lam sbjerg s. 1943, optaget s. 
kompagnon i samme 1945.

Adr. N ørregade 50, Glamsbjerg.
F irm a: M argarinefabrikken »Vestfyen« v. H. 

C. Jensen  & Søn, Glamsbjerg.

Jensen, H enry, købm and; f. 18/2 1921 i S tub
bekøbing, søn af arbejdsm and Rasmus Jensen;
g. 16/5 1948 m. Thea J., f. Sim onsen; udi. h. køb
m and H. Nielsen, Stubbekøbing 1935-39 og h e r
under bestået handelsskoleeksm . fra  Stubbekø
bing Handelsskole 1938, kommis h. købm and P. 
W. Wulff, Stubbekøbing 1939-45, h. købm and 
E rik  Nielsen, H illerød 1945-46 og i A/S H. Je s
sen, T åstrup 1946-47, besty rer af Vemmetofte 
K øbm andshandel 1947-48 og selvstæ ndig køb
m and i Orup 1948-51, i kompagni m. fru  Fritz  
N ielsen overtaget nuvæ rende forretn ing  — der 
om fatter kolonial, delikatesser, vinhandel, isen
kram , køkkenudstyr, korn og foderstoffer, byg
ningsm aterialer, støbegods og bræ ndsel — og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and i K arise 1951.

Adr. Læ rkevej 4, Karise.
F irm a: I/S F ritz  Nielsen, B redgade 1, Karise.

Jensen, Henry, købm and; f. 1/9 1925 i Brovst, 
H jørring  amt, søn af købm and’ Anders Jensen; 
g. 31/12 1950 m. R ita Marie J., f. Thomsen; be
ståe t realeksm . fra  Bælum Realskole 1940, udi. 
dels i faderens forretn ing i Bælum  1940-42 og 
dels h. købm and Johan Pedersen, Åbybro 1942- 
44, frekven tere t Ju s titsråd  M øller’s H andelshøj
skole i Ålborg 1944-45, derefter kommis bl. a. h. 
købm and Stærm ose, Birkelse, a ftjen t væ rneplig t

og herunder fo rre tte t tjeneste s. sekondløjtnant 
1946-48, disponent i faderens forretn ing  i Bælum 
1949-51, overtaget samme og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1951; læ re r v. Bælum  H andels
skole.

Adr. Bælum.
F irm a: H enry Jensen, Bælum.

Jensen, H enry Holger, købm and; f. 12/3 1907 i 
H erning, søn af overpostbud Hans Peder Jensen;
g. 28/11 1935 m. Inger M arie J., f. H ansen; be
stået m ellem skoleeksm., udi. h. købm and Th. P. 
Thomsen, H erning og herunder bestået handels- 
m edhjæ lpereksm . fra  H erning H andelsskole, der
efter ansat h. g rosserer Jens Gammelby, H er
ning, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. fo r
retn ing  St. B lichers Gade 21, H erning 1931, sen. 
indehaver af forretn ingen  Ø stergade 31, H er
ning og sluttelig g rundlagt nuvæ rende forretn ing 
K astanie Alle 16, H erning.

Adr. Sundsvej 39, H erning.
F irm a: K olonialforretningen »Cuba«, K astanie 

Alle 16, Herning.

Jensen, H enry K æ rsgaard, købm and; f. 15/6 
1932 i Ø rum  sogn, H jørring  amt, søn af sogne
foged Carl Jensen; udi. i Ø rum  Brugsforening 
1948-51, frekven tere t Den danske Andelsskole i 
M iddelfart 1951, førstekom m is i Vadum B rugs
forening 1951-52, g rundlagt nuvæ rende selvbe
tjen ingsforretn ing — der om fatter kolonial, de
likatesser og vinhandel — i Lindholm  pr. N ørre 
Sundby og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1952.

Adr. F rank  Rygårds Vej 12, Lindholm  pr. N ør
re Sundby.

F irm a: K æ rsgaard  Jensen, Selvbetjening, 
F rank  Ry gårds Vej 4, L indholm  pr. N ørre Sund
by.

Jensen, H enry Ougaard, købm and; f. 19/6 1917 
i Svinninge, H olbæk amt, søn af gårdejer A nton 
Jensen; g. 27/4 1941 m. K ristine J., f. Larsen; udi.
h. købm and Jens Rasmussen, H avdrup 1931-35 og 
herunder bestået handelsskoleeksm . 1935, kom 
mis h. samme 1935-38 og i A/S »Øresund«, H elle
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rup  1938-41, bestyrer i A/S »Iso«, Lyngby 1941-50, 
overtaget K øbm andsforretningen »Hjørnet« — 
om fattende finere kolonial og delikatesser — i 
Roskilde og etabi. sig s. selvstændig købm and 
1950.

Adr. B orgerdiget 47, Roskilde.
F irm a: H. O ugaard Jensen, B orgerdiget 47, 

Roskilde.

Jensen, H erluf, købm and; f. 29/12 1917 i Hobro, 
søn af rangerm ester A. C hristian Jensen; g. 17/4 
1942 m. Johanne J., f. Henningsen; udi. i Røde
kro B rugsforening 1932-36, frekven tere t Den 
danske Andelsskole i M iddelfart 1940-41, forpag
te r  af købm and Chr. B øttker’s kolonial- og isen- 
kram forretn ing  i Årslev 1942-47, overtaget sam 
me og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1947, 
till. brandfoged f. Årslev by og omegn.

Adr. Årslev.
Firm a: H. Jensen, Årslev.

Jensen, H erluf, købm and; f. 20/5 1929 i Tee- 
strup, Sorø amt, søn af købm and Johannes Jen 
sen; g. 8/10 1951 m. Anni J., f. Jensen; bestået 
realeksm . 1945, udi. dels i faderens forretn ing  i 
T eestrup og dels h. købm and Fr. Hansen, Røn- 
nede 1947-50, væ rnepligtig  i m arinen 1950-51, 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. forretn ing 
— om fattende kolonial, delikatesser, vinhandel, 
køkkenudstyr sam t glas og porcelæn — i Orup 
pr. Fakse 1951.

Adr. O rup pr. Fakse.
Firm a: H erluf Jensen, O rup pr. Fakse.

Jensen, H erluf Børsting, købm and; f. 17/10 
1922 i Elsø, Thisted amt, søn af købm and Jens 
Jensen; g. 16/4 1946 m. G erda J., f. N ielsen; udi.
h. købm and M. K orsgaard, G rønning 1936-40, 
derefter kommis i Grønning, Håsum, Nr. Fel- 
ding, Breum  og Junged, overtaget købm and Axel 
Lumholz’ forretn ing  i S tru e r og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1946, afstået samme og 
overtaget nuvæ rende forretn ing  i Å rhus 1951.

Adr. Fredericiagade 4, Århus.
Firm a: H. Børsting Jensen, Silkeborgvej 102, 

Århus.

Jensen, H erm an, købm and; f. 17/4 1916 i Brent, 
Holbæk amt, søn af købm and Ferdinand Jensen; 
g. 18/11 1945 m. K aren J., f. H ansen; udd. i kolo
nial, korn og foderstoffer i faderens forretn ing  i 
H errestrup  1930-34, kommis i samme 1934-45, i 
kompagni m. broderen — købmand Thorkild Jen 
sen — overtaget forretn ingen — der om fatter 
kolonial, delikatesser, vinhandel, isenkram , korn 
og foderstoffer, bræ ndsel og benzin — og etabi. 
sig s. selvstændig købmand 1946.

Adr. H errestrup  pr. Grevinge.
F irm a: Ferd. Jensen’s Sønner, H errestrup  pr. 

Grevinge.

Jensen, H erm ann, købm and; f. 17/2 1909 i 
Favrbo, Holbæk amt, søn af uddeler Jens Søren

Jensen; g. 22/8 1933 m. B etty J., f. Nielsen; udi. 
dels i Snoldelev Brugsforening og dels i Senge
løse Brugsforening 1923-27, kommis i Viby B rugs
forening 1927-30 og i Borup Brugsforening 1930- 
33, selvstæ ndig købm and i Benløse v. Ringsted 
1933-46 og selvstæ ndig ost-, grønt- og v ik tualie- 
hand ler i Roskilde 1946-52, derefter etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and ligeledes m. fo rretn ing  — 
om fattende ren  kolonial — i Roskilde.

Adr. H elligkorsvej 32, Roskilde.
F irm a: H erm ann Jensen, Helligkorsvej 32, Ros

kilde.

Jensen, H jalm ar, købm and; f. 9/9 1881 i T roen
se, Tåsinge, søn af skibsfører Rasmus Jensen; g. 
30/10 1927 m. A nna Marie J., f. Jensen; udi. h. 
købm and Johs. Paulsen, Svendborg 1896-1900, 
komm is h. samme 1900-03, derefter kommis i 
Fåborg t. 1907, kommis h. købm and Claudius 
Nielsen, Slagelse 1907-08 og h. købm and P eter 
Axelsen, Slagelse 1908-19, overtaget købmand 
H. C. M orell’s forretn ing  — der oprindelig om
fattede ren  landhandel m en i dag om fatter ko
lonial, delikatesser, vinhandel, korn og foderstof
fe r sam t bræ ndsel — i Slagelse og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1919.

Adr. N ytorv 1, Slagelse.
F irm a: H jalm ar Jensen, N ytorv 1, Slagelse.

Jensen, H jalm ar, købm and; f. 19/11 1906 i 
D ianalund, Sorø amt, søn af købm and C hristian 
Jensen; g. 1/5 1932 m. A nna J., f. Jensen; udd. i 
kolonial i firm ae t Petersen  & Jørgensen, Sorø 
1921-25, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. 
fo rretn ing  — om fattende kolonial, delikatesser, 
vinhandel, isenkram , støbegods, trikotage og 
bræ ndsel — i Rye pr. Gørlev 1932; medl. af best,
f. Løve H erreds H andelsforening.

Adr. Rye pr. Gørlev.
F irm a: H jalm ar Jensen, Rye pr. Gørlev.

Jensen, Holger, grosserer; f. 16/4 1893 i Svalle- 
rup, Holbæk amt, søn af hestehandler Chr. Jen 
sen; g. 26/9 1919 m. A strid  J., f. Poulsen; udd. i 
A/S C. D. P etersen , Svinninge 1907-11, frekven
te re t H andelshøjskolen »Købmandshvile« i Rung
sted 1911-12, ansat i firm ae t Chr. F. Jensen’s 
Sønner, Jyderup  1912-16 og rep ræ sen tan t i f ir
m aet Jens Nielsen, Vodroffsvej 13, Kbhvn. V. 
1916-18, i kom pagni m. g rosserer Chr. C hristen
sen overtaget bageri en gros firm aet Chr. Chri
stensen u. navnet Christensen & Jensen, Hor- 
sensgade 2, Kbhvn. 0 . og etabi. sig s. selvstæ n
dig grosserer 1918, overfly ttet firm aet t. nye lo
kaler Vodroffsvej 13, Kbhvn. V. 1923 og slu tte
lig t. Nyvej 17, Kbhvn. V. 1936 sam t om dannet 
firm aet t. aktieselskab — Christensen & Jensen 
(bageriartik ler en gros) A/S — 1950; medl. af 
rep ræ sen tan tskabet og forretn ingsudvalget f. 
B orgervennen af 1788.

Adr. A lham bravej 1, Kbhvn. V.
F irm a: C hristensen & Jensen A/S, Ny vej 17, 

K bhvn. V.
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Jensen, Holger, købm and; f. 20/10 1906 i Vig, 
H olbæk amt, søn af gårdejer V aldem ar Jensen;
g. 18/10 1942 m. K aren  J., f. H arling; udd. i ko
lonial h. købm and L aurits A ndersen, Svebølle 
1921-25 og herunder bestået handelsskoleeksm . 
1925, kommis h. købm and A lfr. Jensen’s Enke, 
K undby 1925-28, h. købm and M. Jensen, Høn- 
singe 1928-29, h. købm and O scar Pedersen, 
Lum sås 1929-30, h. købm and L aurits Andersen, 
Svebølle 1930-33 og 1934-36 sam t h. købm and I. T. 
Jørgensen, Stenlille 1933-34, h. købm and Hage
lund, Jyderup  pr. Vig 1936-41 og h. købm and 
M arie Olsen, Jyderup  Lyng pr. Vig 1941-45, etabi. 
sig s. selvstændig købm and m. fo rretn ing  — om
fattende kolonial, delikatesser, vinhandel, isen
kram , køkkenudstyr, sygeplejeartik ler og b ræ nd
sel — i Højby 1947; medl. af best. f. Højby H an
dels- og H åndvæ rkerforening.

Adr. Højby.
F irm a: Holger Jensen, Højby.

Jensen, Holger, købm and; f. 17/9 1909 i V røn- 
ding, Skanderborg amt, søn af snedkerm ester 
Jens Jensen; g. 31/10 1943 m. E rna J., f. Velain; 
udi. h. købm and J. H. A ndersen, Løsning, over
taget nuvæ rende kolonial- og delikatesseforret
ning i Hedensted og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1935.

Adr. Hedensted.
F irm a: Holger Jensen, Hedensted.

Jensen, Holger, købm and; f. 21/9 1910 i Tyvel- 
se, P ræ stø  amt, søn af gårdejer H ans Jensen; g. 
23/4 1939 m. Olga J., f. Pedersen; udi. i Tyvelse 
B rugsforening 1924-28, kommis i samme 1928-30, 
frekven tere t S tøvring Handelshøjskole 1930-31, 
kommis i H avdrup B rugsforening 1931-32, i D al
by B rugsforening pr. Haslev 1932-33 og i Høng 
Brugsforening 1933-39, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. fo rretn ing  — om fattende kolonial, 
delikatesser og vinhandel — i Sorø 1940.

Adr. F ru  Inges Vej 17, Sorø.
F irm a: Holger Jensen, F ru  Inges Vej 17, Sorø.

Jensen, Holger Frederik , købm and; f. 15/4 1894 
i Kbhvn., søn af snedker Jens P e te r Jensen; g.

20/9 1919 m. Rosalie A ndriette J., f. Isaksen; udd. 
s. snedker h. snedkerm ester Rønnow, Holbergs- 
gade, Kbhvn. K. — herunder frekven tere t 
Kbhvn.s tekniske Skole sam t aflagt svendeprøve 
m. bronzem edaille — t. 1913 og sen. arbejdet s. 
svend i Kbhvn. t. 1920, m. hustruen  s. m edarbej
der d revet m arketenderi i Vangede 1920-30, g rund
lagt nuvæ rende fo rre tn ing  — en udpræ get køb
m andsvirksom hed m. kaffe, kolonial, tobak og 
vine s. speciale — i egen ejendom  i G entofte og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1930; m edstif
te r  af og formd. f. H undredem andsforeningen 
»Pax« i Vangede.

Adr. Snogegårdsvej 36, Gentofte.
F irm a: H. F. Jensen, Snogegårdsvej 36, Gen

tofte.

Jensen, Holger Heltoft, læ rer, handelsskole- 
forstander; f. 25/8 1925 i Tønning, Skanderborg 
amt, søn af gårdejer Holger Jensen; g. 1949 m. 
K aren H. J., f. Halse P etersen; bestået realeksm . 
fra  BrædStrup Realskole 1941 og læ rereksm . fra  
Silkeborg Sem inarium  1947, læ re r i Å kirkeby s. 
1949, læ re r v. Å kirkeby Handelsskole s. 1952, fo r
stander f. samme s. 1954.

Adr. P ræ stevæ nget 5, Åkirkeby.
Institu tion : Å kirkeby Handelsskole, Å kirkeby.

Jensen, Holger H oustrup, købm and; f. 28/12 
1907 i Å rhus, søn af tøm rerm ester Mogens Je n 
sen; g. 7/9 1941 m. E sther H. J., f. N ielsen; udi.
h. købm and C. M. Elgaard, Hørning, frekvente
re t Den jydske H andelshøjskole i Århus, g rund
lagt nuvæ rende fo rretn ing  i H erning og etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and 1932.

Adr. M onradsgade 51, H erning.
F irm a: H oustrup Jensen, Bredgade 27, H er

ning.

Jensen, Holger Leon, købm and; f. 23/1 1923 i 
T erndrup, Ålborg amt, søn af arbejdsm and Jens 
C hristian Jensen; g. 12/9 1948 m. E llen M arie J., 
f. Pedersen; udd. i kolonial og g rovvarer h. køb
m and Niels Jensen, Dorf 1940-43, kommis h. 
købm and A nders Jensen, Bælum  1943-48 og h e r
under af tjen t væ rnepligt, overtaget nuvæ rende
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H. L. Jensen H. Jensen I. P. Jensen I. Jensen
købm and d irektør købm and købm and

fo rretn ing  — der om fatter kolonial, isenkram , 
korn  og foderstoffer sam t bygningsm aterialer og 
bræ ndsel — i GI. Sulsted pr. Sulsted St. og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1949; medl. af 
best. f. Sulsted-Aj strup  Sogns Sygekasse.

Adr. GI. Sulsted pr. Sulsted St.
F irm a: H olger Jensen, GI. Sulsted pr. Sulsted 

St.

Jensen, Hørup, d irektør; f. 7/8 1904 i M ikkel- 
strup, R anders amt, søn af snedkerm ester J. P. 
Jensen; g. 8/9 1934 m. Helga H. J., f. C hristen
sen; ansat i Å rhus P ap irfo rre tn ing  1920 og sen. 
avanceret genn. de forskellige g rader indenfor 
firm aet, p rokurist i samme — der er grundlagt 
ca. 1890 og om fatter fabrikation  af papirposer, 
emballage og tryksager — 1944, efter firm aets 
omdannelse t. aktieselskab d irek tør f. samme 
1951.

Adr. Frederiksgade 32-36, Århus.
F irm a: Å rhus P ap irfo rre tn ing  A/S, F rederiks

gade 32-36, Å rhus.

Jensen, I. P., købm and; f. 2/2 1895 i Helsinge- 
Valby kommune, F rederiksborg  amt, søn af p a r
cellist Niels Jensen; g. 16/2 1919 m. Hedvig Emi
lie E lisabeth J., f. Gelsing (død 1952); udd. i han 
del h. købm and Vald. Hansen, Farum , ansat i 
forskellige kbhvn.ske fo rre tn inger 1914-16, fo r
v a lte r i A/S I. F. S trøm  & Co., Kbhvn. 1916-19 
og fo rva lte r sam t rejsende i firm ae t Ove C. 
B jerregaard , Kbhvn. 1919-24, etabi. sig s. selv
stændig købm and i Teglgårdslund, H illerød 1924; 
medl. af best. f. H illerød K olonialhandlerfor
ening s. 1928, formd. f. samme 1934-50, og f. H il
lerød H andelsstandsforening s. 1934; formd. f. 
handelsskoleudvalget i H illerød og censor v. H il
lerød Handelsskole s. 1935; medl. af handels
skoleudvalget f. Sydslesvig s. 1947, af H andels
m in is te rie rs  sydslesvigske læ rlingeudvalg s. 1949 
og af best. f. Sydslesvigsk Studie- og H jæ lpe
fond s. 1952; medl. af best. f. C entral-O rganisa
tionen af K øbm andsforeninger øst f. S torebæ lt 
s. 1937, form d. f. samme s. 1938, og af fo rre t
ningsudvalget sam t af hovedbest. f. De sam vir
kende K øbm andsforeninger i D anm ark s. 1938,

næ stform d. i samme 1941-52, formd. s. 1952; 
medl. af Den nordiske Købm andskom ité og af 
best. f. D ansk H andelsblad s. 1938, af Fæ llesrå
det f. V inbranchen s. 1939, af Statens M el- og 
B rødnæ vn 1939-41, af L æ rlingerådet og af F æ l
lesudvalget af 1. M arts 1917 s. 1941, af H andels
m in is te rie rs  erstatn ingsudvalg  f. levneds- og 
nydelsesm idler s. 1942, af H andelsm in isteriers 
lukkelovskom m ission s. 1946 og af »Fællesm ær- 
ket«s kontro lråd  1949; medl. af Union In te rna
tionale des O rganisations de D étaillants de la 
B ranche A lim entaire 1946 og af råde t f. sam t af 
kommission »L« i In ternationale  Vereinigung 
der O rganisation von Lebensm ittel D etaillisten 
s. 1952; formd. f. best. f. A/S Carlsro K øbm ands
handel og f. A/S af 2. M arts 1953 s. 1953; medl. 
af best. f. H illerød konservative V ælgerforening 
s. 1945 og konservativ  folketingskandidat i Næs- 
tved-kredsen  1946; stifte r af og formd. f. 1. Re
gim ents Soldaterforening, N ordsjæ llands afd. 
1930-41 sam t s tifte r af og næstform d. i F rede
riksborg Amts sam virkende Soldaterforeninger 
1933-41; medl. af hovedbest. f. Landsforeningen 
»Dansk Arbejde« 1942-53 og af rep ræ sen tan tska
bet sam t af best. f. Foreningen »Norden« s. 1952; 
medl. af F orvaltn ingsnæ vnet f. L øsørekrigsfor
sikring, af best. f. A/S Pensionsforsikringsan
stalten, af landskom iteen f. W orld Friendship 
Association og af landskom iteen f. L andsforenin
gen t. K ræ ftens Bekæm pelse s. 1953; tildelt Sve
riges K öpm annaförbund’s hæ derstegn i guld 
1943, Suomen W ähittäiskauppiasliitto’s hæ ders
tegn i guld 1947, F inlands svenska K öpm anna
förbund’s hæ derstegn i guld 1947, De sam vir
kende K øbm andsforeninger i D anm ark’s hæ ders
tegn i guld 1949 og Norges K øbm andsforbund’s 
hæ derstegn i guld 1949; dekoration: R.

Adr. Hannelund'svej 9, Rungsted Kyst.
O rganisation: De sam virkende K øbm andsfor

eninger i D anm ark, Rådhuspladsen 16, Kbhvn. 
V.

Jensen, Ingem ann, købm and; f. 7/10 1919 i 
H ørby sogn, H jørring  amt, søn af g å rde je r Chri
stian  Jensen; g. 12/3 1955 m. K aren  J., f. Larsen; 
udd. i firm ae t Carl Pedersen, Ålborg 1940-44,
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J .  Jensen 
købm and

J. Jensen 
viceskoleinspektør

I. B. Jensen
købm and

J. Aa. Jensen
købm and

frekven tere t Ju s titsråd  M øller’s Handelshøjskole 
i Å lborg 1944-45, m edindehaver af kolonialfor
retn ing i Ålborg 1946-47, etabl. sig si. selvstændig 
købmand1 m. fo rretn ing  Finsensvej 7, Å lborg 
1947, afhæ ndet samme og overtaget nuvæ rende 
kolonialforretning i Å lborg 1953.

Ådr. B jørnøgade 11, Ålborg.
F irm a: Ø stparkens Kolonial, S jæ llandsgade 18, 

Ålborg.

Jensen, Iver B ertelsen, købm and; f. 6/9 1926 i 
Agerskov, H aderslev amt, søn af husm and Jens 
P e te r Jensen; g. 16/6 1951 m. Jø rga J., f. B jerre  
M ortensen; udd. i kolonialbranchen h. købm and 
P. Olesen, Toftlund 1940-44, kommis h. samme 
1944-45, h. købm and E. Pedersen, Snaptun 1945, 
h. købm and Johs. M atthiesen, H aderslev 1945-47 
og h. købm and Andr. Møller, Viuf 1948-50 sam t 
i Gammelby B rugsforening 1950-51, overtaget 
købm and Laur. Jørgensen’s forretn ing  — om fat
tende b landet landhandel — i K æ r H estehave pr. 
Sønderborg og etabl. sig s. selvstæ ndig købm and 
1951.

Ådr. K æ r H estehave pr. Sønderborg.
F irm a: Iver B. Jensen, K æ r H estehave pr. Søn

derborg.

Jensen, J. P. Helge, købmand; f. 10/5 1908 i 
Skamby, Odense amt, søn af købm and L aurits 
Jensen; g. 10/2 1935 m. Ingeborg B irgitte J., f. 
A ndersen; udd. i firm ae t Chr. Hennings & Co., 
Odense 1926-29, af tjen t væ rneplig t 1929-30, der
efter kommis i læ revirksom heden og sen. i fa 
derens forretn ing i Revsøre, etabl. sig s. selv
stændig købm and m. forretn ing  i Nyborg 1934; 
medl. af best. f. N yborg og Omegns K øbm ands
forening.

Adr. Adelgade 8, Nyborg.
F irm a: J. P. Helge Jensen, Adelgade 8, Ny

borg.

Jensen, Jens, købm and; f. 30/9 1890 i Rye, 
Skanderborg amt, søn af landm and M. P. Jen 
sen; g. 24/5 1924 m. H enriette J., f. H arndrup; 
udd. i Båring Handelshus, dere fte r kommis i 
forskellige forretn inger, etabl. sig s. selvstændig

købm and m. fo rretn ing  — om fattende kolonial, 
isenkram , m anufak tu r og frø — i H årslev pr. 
Gamby 1931; formd. f. Nordfyns K øbm andsfor
ening, fl. a. tillidshverv.

Adr. H årslev pr. Gamby St.
F irm a: Jens Jensen, H årslev pr. Gamby St.

Jensen, Jens, viceskoleinspektør, handelsskole- 
fo rstander; f. 17/12 1891 i H jørring, søn af m u re r
m ester A ndreas Jensen; g. 26/7 1918 m. Dorthe 
J., f. H arritsø; bestået læ rereksm . fra  H jørring 
Sem inarium  1912, frekven tere t Statens L æ re r
højskole 1915-16, læ re r v. B rønderslev K om m u
neskole 1917, viceskoleinspektør s. 1934, till. fo r
stander f. B rønderslev H andelsskole s. 1933.

Adr. Bredgade 71, Brønderslev.
Institu tion: B rønderslev Handelsskole, B røn

derslev.

Jensen, Jens, købm and; f. 23/1 1900 i V. Sker- 
ninge, Svendborg amt, søn af fisker F rederik  
Jensen; g. 22/11 1922 m. D agm ar J., f. R asm us
sen; udi. i Skørringe B rugsforening 1916-20, kom 
mis i V. Skerninge B rugsforening 1920-21 og i 
H undstrup B rugsforening 1921-22, uddeler i Jo r- 
løse B rugsforening pr. Svebølle 1922-31 og i Døj- 
ringe B rugsforening 1931-46, d irek tør i A/S K a
lundborg F iskeindustri 1948-50, overtaget køb
m and Carl Jensen’s Eftf.s fo rretn ing  — om fat
tende kolonial, vinhandel, isenkram , m arkfrø  og 
cem ent sam t bræ ndsel og benzin — i N yrup og 
etabl. sig s. selvstændig købm and 1950.

Adr. Nyrup.
F irm a: Carl Jensen’s Eftf., Nyrup.

Jensen, Jens, købm and; f. 29/4 1903 i Kongsted, 
Holbæk amt, søn af parcellist Hans P e te r Je n 
sen; g. 16/6 1939 m. A nna J., f. Jensen; udi. i 
Dalby B rugsforening 1917-21, derefter kommis 
bl. a. i M agleby B rugsforening og sen. i Vallø 
Bys B rugsforening, selvstændig købm and i Torpe 
v. H erlufm agle 1939-51, etabl. sig s. selvstændig 
købm and m. fo rretn ing  — om fattende kolonial, 
m anufak tur og isenkram  sam t selvstæ ndigt møl
leri — i Søvang Torpe pr. Alleshave 1951.

Adr. Søvang Torpe pr. Alleshave.
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J. C. Jensen J. C. Jensen
købm and købm and

J .  E. Jensen J. F. B. Jensen
købm and købm and

Firm a: Jens Jensen, Søvang Torpe pr. A lles
have.

Jensen, Jens Aage, købm and; f. 1/6 1911 i H øjs
lev, V iborg amt, søn af arbejdsm and M artin  Jen 
sen; g. 28/3 1937 m. E sther J., f. Mogensen; udi. 
h. købm and A nders Sørensen, Skive og herunder 
bestået handelsskoleeksm . fra  Skive H andels
skole, derefter kommis h. købm and P. Hansen, 
Skive og sen. førstekom m is h. købm ændene Sø
ren  Sørensen, Viborg, Chr. K jeldsen, H erning, 
M artin  Leffers, Nykøbing M. og Svend C hristen
sen, H erlev, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
m. forretn ing  i H erning 1937.

Adr. G odthåbsvej 22, Herning.
Firm a: J. A. Jensen, »Købmandshuset«, Godt

håbsvej 22, Herning.

Jensen, Jens Christian, købmand; f. 26/2 1891 
i V. Bølle, Viborg amt, søn af gårdejer Ingvard 
Jensen; g. 29/6 1924 m. A nna Marie J., f. Vester; 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1925 og s. så
dan drevet forretn ing  i Nr. U ttrup pr. Nr. U t- 
trup  1925-27, K ildegårdsvej 19, V ejgård 1929-34, 
K ildegårdsvej 10, V ejgård 1934-39 og Vonsilds
gade 6, V ejgård 1939-40, grundlagt nuvæ rende 
kolonialforretning i Å lborg 1940.

Adr. Færøgade 61, Ålborg.
Firm a: Færøgades Kolonial v. I. C. Jensen. 

Færøgade 61, Ålborg.

Jensen, Jens Christian, købm and; f. 21/5 1894 
i N æsbjerg, Ribe amt, søn af landpostbud Niels 
Jensen; g. 19/10 1920 m. Hanne J., f. W inther; 
udi. i N æsbjerg B rugsforening 1910-14, derefter 
kommis i Tversted B rugsforening og sen. i Nor
denskov Brugsforening, overtaget nuvæ rende 
forretn ing  i H olsted sam t om dannet samme t. at 
om fatte kolonial og delikatesser og etabl’. sig s. 
selvstændig købmand1 1927, udvidet forretn ingen 
m. sæ rskilt afdeling f. bøger, blade og tobak 
1932.

Adr. Storegade 75, Holsted St.
F irm a: J. C. Jensen, Storegade 75, Holsted St.

Jensen, Jens C hristian, købm and; f. 11/3 1913 
i Lindholm, H jørring  amt, søn af landm and J.

C. Jensen; g. 1940 m. Signe J., f. P alsgaard- 
Cl'ausen; udi. i G istrup Brugsforening 1927-31, 
derefter kommis i forskellige brugsforeninger 
bl. a. i A rden, Nr. T randers, Sødring og Mejlby, 
overtaget købm and Jø rgen  N ielsen’s forretn ing 
i G undestrup og etabl. sig s. selvstændig køb
m and 1940.

Adr. G undestrup.
F irm a: J. C. Jensen, G undestrup.

Jensen, Jens C hristian, købmand; f. 12/5 1914 
i Tråsbøl, Å benrå amt, søn af husm and Jens 
Jensen; g. 10/11 1939 m. Ellen J., f. Paulsen; udd. 
i kolonial og b landet handel h. købm and P. 
H ansen Petersen , V arnæs 1930-34, kommis h. 
købm and Th. Iversen, M agstrup 1934-39, forpag
te r  af Jegerup K olonialforretning 1939-50, over
taget samme og etabl. sig s. selvstændig køb
m and 1950; kom m unalrevisor i Jegerup.

Adr. Jegerup  pr. Vojens.
F irm a: Jens Chr. Jensen, Jegerup pr. Vojens.

Jensen, Jens C hristian Skovgaard, købmand; 
f. 15/4 1924 i G lostrup, K bhvn.s amt, søn af p ro
p rie tæ r Niels S øren M. Jensen; g. 24/4 1948 m. 
Jan ina  S. J., f. P indal; udi. h. købm and Erik 
Nielsen, H illerød 1940-44 og herunder bestået 
handelsskoleeksm . fra  H illerød H andelsskole 
1943, kommis h. samme sam t h. købm and Jens 
K røyer, Nakskov 1944-46 og førstekom m is h. 
købm and E. Nielsen, H illerød 1946-48, ansat i en 
gros firm aet A ndersen & B urchhardt, Kbhvn. 
1948-51, m. hustruen  s. kompagnon etabl. sig s. 
selvstændig købm and m. forretn ing S purvegår
den 5, Kbhvn. Vby. 1951.

Adr. Spurvegården 5, Kbhvn. Vby.
Firm a: Spurvegårdens Kolonial, Spurvegården 

5, Kbhvn. Vby.

Jensen, Jens Einar, købm and; f. 29/6 1916 i 
Hj erm ind, Viborg amt, søn af skovfoged Jens 
P eder Jensen; g. 26/6 1948 m. Emma K irsten  J., 
f. Jespersen; udi. i Ilskov Brugsforening og sen. 
frekven tere t Den jydske Handelshøjskole i Å r
hus, derefter førstekom m is i H irtshals B rugs
forening og sen. i Aulum Brugsforening sam t —
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genn. 3 å r  — lagerfo rvalter i »Glasmagasinet« i 
H olstebro, overtaget nuvæ rende fo rretn ing  i 
Holstebro og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1948, udvidet og m oderniseret forretn ingen  1953.

Adr. Istedgade 6, Holstebro.
F irm a: Jens E. Jensen, D anm arksgade 21, Hol

stebro.

Jensen, Jens F inderup Bagger, købm and; f. 
20/1 1907 i Skern, søn af købm and Jens C hristian 
B agger Jensen; g. 26/4 1942 m. M aren B. J., f. 
Jensen; udi. h. købm and Johs. Israelsen, H er
ning 1924-28 og herunder gennem gået handels
m edhjæ lperkursus v. Skern H andelsskole 1926, 
kommis h. købm and N. K. Hansen, H erning
1928- 29, studie- og arbejdsophold i H am burg
1929- 30, derefter ansat i faderens forretn ing  i 
Skern, overtaget samme — der om fatter kolo
nial, delikatesser og vinhandel — og etabi. sig
s. selvstændig købm and 1947, sideløbende over
taget depotet f. A/S Tuborgs B ryggerier og K on
gens Bryghus 1954.

Adr. Storegade 22, Skern.
F irm a: Finderup Bagger Jensen, Bredgade 84, 

Skern.

Jensen, Jens Jørgen, købm and; f. 28/4 1901 i 
Hammel, Å rhus amt, søn af m aler Severin Je n 
sen; g. 26/4 1929 m. H arrie t J., f. Pedersen; udi.
h. købm and M artin  Hansen, Å rhus 1915-19, der
e fter af tjen t væ rneplig t og sen. ansat h. samme
t. 1952, grundlagt nuvæ rende forretn ing  i ny 
ejendom  i Å rhus og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1952.

Adr. Skovvangsvej 191, Århus.
F irm a: Skovvangsparkens Kolonial, Skov

vangsvej 191, Århus.

Jensen, Jens M arinus, købm and; f. 29/6 1894 i 
Bækm arksbro, R ingkøbing amt, søn af m eje ri
besty rer Søren P eder Jensen; g. 13/10 1935 m. 
Jensine J., f. Christensen; udd. og v irke t inden
for m ejeribranchen, besty rer af kolonialforret
ning i B æ km arksbro 1932-34, selvstændig køb
m and i V orupør 1934-36 og i A lderslyst 1936-44, 
overtaget nuvæ rende kolonialforretning og etabi.

sig s. selvstæ ndig købm and i Lemvig 1944; medl. 
af best. f. Lemvig og Oplands K øbm andsfor
ening s. 1946.

Adr. Søvejen 3, Lemvig.
F irm a: Søvejens K olonialhandel v. Jens M. 

Jensen, Lemvig.

Jensen, Jens M arius, købm and; f. 18/4 1903 i 
South Dakota, U.S.A., søn af partik u lie r K nud 
A nton Jensen; g. 18/3 1933 m. Emmy J., f. N iel
sen; bestået m ellem skoleeksm. fra  D anm arks
gades Skole i Å lborg 1919, udi. h. købm and 
Hvorup, Å lborg 1919-23 og h e runder bestået han- 
delsm edhjælpereksm . fra  Fæ rgem an’s H andels
skole i Ålborg 1922, kommis h. samme 1923-27 og 
i forskellige andre fo rre tn inger 1927-30, etabi. sig 
s. selvstændig købm and m. fo rretn ing  i Nibe 
1930, afstået samme og overtaget forretn ing  Thi- 
stedvej 85, L indholm  1935, fly tte t forretn ingen — 
der om fatter kolonial, delikatesser og vinhandel 
sam t sygeplejeartik ler og kosm etik — t. nuvæ 
rende lokaler i nyopført boligkompleks — hvor
af m edejer — i Lindholm  1951.

Adr. Thistedvej 81, L indholm  pr. N ørre Sund
by.

F irm a: Jens M. Jensen, Thistedvej 81, L ind
holm  pr. N ørre Sundby.

Jensen, Jens M athias, købm and; f . 30/7 1904 i 
Nykøbing M., søn af slagterm ester P. C. Je n 
sen; g. 2/7 1932 m. M ary J., f. P etersen; udd. i 
kolonialbranchen i Vils, Mors 1921-24, kommis i 
samme by 1924-26, frekven te re t Å lborg H andels
dagskole 1926-27, kommis i Redsted, Mors 1927- 
28, v ik ar f. U ddelerforeningen i 18. og 19. kreds, 
S jæ lland 1928-29, uddeler i G elsted pr. Næstved 
1929-31 og i A rbejdernes Brugsforening, F rede
ric ia  1931-43, etabi. sig s. selvstændig købm and m. 
fo rretn ing  H vidovrevej 88 A., K bhvn. Vby. 1943.

Adr. Ibstrupvej 2, Gentofte.
F irm a: J. M. Jensen, H vidovrevej 88 A., Kbhvn. 

Vby.

Jensen, Jens Ove Peter, købm and; f. 24/4 1915 
i Holløse, F rederiksborg  amt, søn a f konfek ture
hand ler J. O. Jensen; g. 20/4 1934 m. Inge Agnete
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J. P. Jensen
købm and

J. P. Jensen
købm and

J. R. Jensen
købm and

J. S. Jensen
købm and

J., f. Jacobsen; bestået realeksm . fra  F rederiks
borg Statsskole i H illerød sam t udd. og v irket 
v. revisions og kontorvirksom hed t. 1942 og h e r
under frekven te re t forskellige fagkursus, over
taget købm and Johan Ilium ’s forretn ing  — der er 
g rundlagt 1904 og er en udpræ get købm ands
virksom hed m. vine og finere kolonial s. spe
ciale og m. speciel afdeling f. v ik tualier — i 
C harlo ttenlund og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1942.

Adr. S trandvejen  309 B., C harlottenlund.
F irm a: Joh. Ilium ’s Eftf. v. J. O. Jensen, 

S trandvejen  309 B., C harlottenlund.

Jensen, Jens Paul, købm and; f. 1/9 1903 i Ny
købing S., søn af tøm rerm ester L ars C hristian 
Jensen; g. 1932 m. A strid  J., f. Nielsen (død 
1940), g. 1944 m. D orthe J., f. Nielsen; udd. i 
handel h. købm and J. Chr. Hansen, B lichm ann’s 
Eftf., Mørkø v 1918-22, kommis h. samme 1922-23, 
h. købm and Jørgen  Theissen, N yråd 1923-24, h. 
købmand* P. C. Hagelund, K nabstrup 1924-26 og 
h. købm and S. Christoffersen, Jørgen P etersen ’s 
Eftf., H årlev 1926-28, besty rer f. firm ae t Hansen 
& Larsen, Slagelse bl. a. i Roskilde og Holbæk 
1928-38, selvstæ ndig købm and i Holbæk 1938-41, 
d revet grossistvirksom hed 1941-46, overtaget nu
væ rende forretn ing  — der om fatter kolonial, 
delikatesser, vine og tobak sam t dam eartik ler 
m. v. — i Kbhvn. og påny etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1946.

Adr. H jortholm s Alle 5, Kbhvn. NV.
Firm a: K oloniallageret »Renten« v. J. P. Jen 

sen, R entem estervej 90, Kbhvn. NV.

Jensen, Jens Peter, købm and; f. 19/5 1901 i Ha- 
raldsted, Sorø am t, søn af landm and Niels P eter 
Jensen; g. 21/5 1925 m. E lna J., f. Olsen; over
taget købm and Søren H ansen’s forretn ing — om
fattende kolonial, isenkram , grovvarer og b ræ nd
sel — i A ssentorp og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1925; medl. af best. f. M idtsjæ llands 
K øbm andsforening s. 1938.

Adr. A ssentorp pr. Stenlille.
Firm a: J. P. Jensen, A ssentorp pr. Stenlille.

Jensen, Jens Peter, redak tør; f. 25/2 1922 i B ar
løse, Odense amt, søn af husm and Jens Hansen 
Jensen; g. 1941 m. Edith J., f. E llem ann Johan
nessen; udd. v. landvæ sen og sen. re jsesekre tæ r 
i De sam virkende danske H usm andsforeninger 
sam t iøvrig t v irke t s. journalist, økonomisk-po- 
litisk  m edarbejder v. D agbladet »Børsen« s. 1946, 
k ron ikør v. skandinaviske dagblade og erhvervs
økonomiske tidsskrifter; medl. af best. f. Dansk 
J  ournalistf orbund.

Adr. Danas Plads 20, Kbhvn. V.
Firm a: D agbladet »Børsen«, Rådhuspladsen 4, 

Kbhvn. V.

Jensen, Jens Riis, købm and; f. 29/11 1895 i 
Riis, Vejle amt, søn af købm and Jens Jensen ; g. 
20/4 1924 m. A nna R. J., f. Sørensen; udd. dels 
i m ejeribranchen og dels i kolonialbranchen i 
faderens fo rretn ing  i Riis, derefter ansa t på 
B randuhre M ejeri og sen. på L jørring  M ejeri 
sam t h. købm and Stentoft, Lj ørring, d revet de
ta ilhandel i B rande 1921-22, m edhjæ lper i fade
rens forretn ing  i Riis 1922-24 og fo rpag ter af 
samme 1924-28, overtaget fo rretn ingen  — der 
om fatter b landet landhandel — og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1924, sen. optaget sviger
sønnen — købm and Svend A ndersen — s. kom
pagnon i forretningen.

Adr. Riis pr. Jelling.
F irm a: I/S A ndersen & Riis Jensen, Riis pr. 

Jelling.

Jensen, Jens Sønderby, købm and; f. 23/8 1900 
i Fåborg v. Varde, Ribe amt, søn af købm and 
Ju liu s  Jensen; g. 8/5 1925 m. K lara  J., f. Nielsen; 
udi. i faderens forretn ing i Fåborg v. Varde, 
selvstændig købm and i Esbjerg s. 1925, indeha
ver af nuvæ rende fo rretn ing  i E sbjerg s. 1929.

Adl*. Torvegade 88, Esbjerg.
F irm a: J. Sønderby Jensen, K olonialforret

ning, Torvegade 88, Esbjerg.

Jensen, Jens V estergaard, købm and; f. 18/9 
1916 i H orsens-H am m er kommune, Å lborg amt, 
søn af m urer C hristian Jensen; g. 9/7 1941 m.
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J. V. Jensen
købm and

J. V. Jensen
købm and

J. H. Jensen
købm and

J. P. B. C. Jensen
købm and

Ingrid  V. J., f. Lauridsen; udi. i Askov B rugs
forening pr. V ejen 1932-36, kommis i forskellige 
brugsforeninger — bl. a. i T jæ reborg  B rugsfor
ening og i Rousthøje B rugsforening — 1936-45, 
overtaget nuvæ rende forretn ing  — der om fatter 
kolonial og vine — i Esbjerg og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1945; medl. af best. f. Bold
klubben af 1947, E sbjerg s. 1948.

Adr. Finsensgade 28, Esbjerg.
F irm a: J. V estergaard  Jensen, Kolonial & 

Vine, Finsensgade 29, Esbjerg.

Jensen, Jens V estergaard, købm and; f. 15/12 
1920 i Ilskov, R ingkøbing amt, søn af gårdejer 
Jens C hristian Ilskov Jensen; g. 30/4 1942 m. 
Ingeborg V. J., f. Rosgaard; udi. h. købm and 
M arinus Jensen, Sunds og h e ru n d er bestået 
handelsm edhjæ lpereksm . fra  H erning H andels
skole, derefter kommis h. købm and Jen s  Ju u l 
Hansen, Thyregod og sen. førstekom m is i f ir 
m aet A nders Hansen & Søn, Viborg, overtaget 
nuvæ rende fo rre tn ing  i Ilskov og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1946.

Adr. Ilskov.
F irm a: Jens V. Jensen, Kolonial & Isenkram , 

Ilskov.

Jensen, Johan H enrik, købm and; f. 25/11 1923 
i H jørring, søn af d irek tø r H ans C hristian Je n 
sen; g. 28/12 1947 m. Inger J., f. Jensen; bestået 
realeksm . 1939, udd. i kolonial, korn og foder
stoffer sam t bræ ndsel1 h. købm and Viggo A n
dersen, H jørring 1939-43, frekven te re t Ju s titsråd  
M øller’s Handelshøjskole i Ålborg 1943-44, kon
torassisten t i A/S Chr. H. N ielsen junr., H jør
ring  1944-45 og 1947-49 sam t h. købm and Nielsen 
Dinesen, Å lborg 1946-47, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. fo rretn ing  — om fattende kolonial, 
delikatesser, v inhandel (separat vinkælder), 
korn  og foderstoffer sam t bræ ndsel — i H jørring  
1949, udvidet og m oderniseret fo rretn ingen t. 
delvis selvbetjening 1953.

Adr. Ø stergade 57, H jørring.
F irm a: Byens Købmand: Johan Jensen, Ø ster

gade 57, H jørring.

Jensen, Johan Peder Bendix C hristian, køb
m and; f. 12/7 1903 i Dalby, Vejle amt, søn af 
m urerarbejdsm and C hristian  Jensen; g. 27/10 
1933 m. Pouline J., f. Sørensen; udi. h. købm and 
Chr. Schultz, Sdr. S tenderup pr. Kolding 1918- 
22, kommis h. samme 1922-23 og i forskellige an
dre fo rre tn inger 1923-31, besty re r af V rist ny 
Brugsforening 1931-37 og uddeler i samme 1937- 
47, overtaget brugsforeningen — der om fatter 
kolonial, isenkram , fodtøj, hønsefoder og b ræ nd
sel — f. egen regning og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1947; medl. af H arboøre m enig
hedsråd  s. 1953 og af H arboøre-Engbjerg sogne
råd  s. 1954, medl. af best. f. H arboøre Friskole 
og f. I/S H arboøre Frysebox sam t formd. f. K ri
stelig Lytterforening.

Adr. V rist St.
F irm a: Johan Jensen, V rist St.

Jensen, Johannes, købm and; f. 3/11 1902 i K jel- 
lerup, Viborg amt, søn af snedkerm ester J. Se
verin  Jensen; g. 8/10 1933 m. D agm ar J., f. J a 
cobsen; udi. h. købm and P. Thomsen, Silkeborg 
1919-23, kommis h. købm and A. Christensen, 
Voel 1923-42, overtaget købm and K nud Løkke- 
gaard ’s kolonial- og delikatesseforretn ing i S il
keborg og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1942.

Adr. B orgergade 32, Silkeborg.
F irm a: Johs. Jensen, Borgergade 32, Silkeborg.

Jensen, Johannes, købm and; f. 31/1 1916 i Sø
borg, M aribo amt, søn af fisker Max Jensen; g. 
19/3 1944 m. Johanne J., f. Ringsing; udi. dels i 
Moseby Brugsforening og dels i V. T irsted  
B rugsforening 1931-35, kommis i næ vnte brugs
foreninger 1935-44, overtaget nuvæ rende fo rre t
ning — der om fatter kolonial, delikatesser, v in
handel, køkkenudstyr, glas og porcelæn, skibs
proviantering, b ræ ndsel og benzin — i Hesnæs 
pr. Stubbekøbing og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1944.

Adr. Hesnæs pr. Stubbekøbing.
F irm a: Hesnæs K øbm andsforretning, Hesnæs 

pr. Stubbekøbing.
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J. Jensen
købm and

J. Jensen
købm and

J. Jensen
købm and

J. V. Jensen
købm and

Jensen, Johannes, købm and; f. 28/8 1918 i N ak
ke, Holbæk amt, søn af arbejdsm and Niels Jen 
sen; g. 7/12 1943 m. A strid  J., f. Larsen; udi. h. 
købm and V. Nielsen, R ørvig 1932-36, kommis h. 
samme 1936-38 og h. købm and P. H. K aalund, 
Svebølle 1938-39, af tjen t væ rneplig t 1939-40, kom
mis h. købm and Børge Jensen, Rørvig 1940-41 
og h. købm and Chr. P etersen ’s Enke i Højby 
1941-45, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. 
fo rre tn ing  — om fattende kolonial, delikatesser, 
vinhandel, isenkram  og bræ ndsel — i Nakke pr. 
Nykøbing S. 1945.

Adr. Nakke pr. Nykøbing S.
F irm a: Johs. Jensen, Nakke pr. Nykøbing S.

Jensen, Johannes Just, købm and; f. 6/1 1915 i 
Odense, søn af fo rvalte r Jens P e te r Jensen; udi. 
h. købm and O scar Hansen, Odense 1930-34 og 
herunder bestået handelsskoleeksm . fra  Odense 
H andelsskole 1933, kommis i K oloniallageret 
»Vime«, Odense 1934-37 og i Nyborg H ushold
ningsforening 1937-38, d erefter beskæ ftiget v. 
anden virksom hed, etabi. sig s. selvstændig køb
m and m. fo rretn ing  Overgade, Odense 1948, af
hæ ndet samme 1954 og grundlagt nuvæ rende 
forretn ing  — der om fatter kolonial, delikatesser, 
v inhandel og sydfrugter — Irenevej 19, Odense 
1955.

Adr. Irenevej 19, Odense.
F irm a: Johs. Ju s t Jensen, Irenevej 19, Odense.

Jensen, Johannes K jæ r, købm and; f. 11/7 1906 i 
S truer, søn af købm and M arinus Jensen; g. 12/11 
1932 m. D orthe K. J., f. E riksen; udi. i faderens 
forretn ing  i S tru e r og herunder bestået handels- 
m edhjæ lpereksm . fra  S tru er Handelsskole, efter 
faderens død 1942 besty rer af forretningen, over
taget samme og etabi. sig s. selvstæ ndig køb
m and 1945, afhæ ndet forretn ingen og grundlagt 
nuvæ rende forretn ing  i egen nybygget e jen
dom i S truer 1953; i 2 perioder medl. af best. f. 
K olonialhandlerforeningen f. S truer og Omegn.

Adr. Søndergade 30, S truer.
F irm a: Johs. K jæ r Jensen, Søndergade 30, 

S truer.

Jensen, Johannes P., købm and; f. 4/9 1901 i 
Folding, Ribe amt, søn af græ nsesergent Niels 
Eggert Jensen; g. 5/4 1928 m. Tove J., f. M ichel
sen; udi. h. købm and Jens Simonsen, A nst St., 
besty rer af faderens forretn ing  i A nst 1919-28, 
overtaget samme og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1928; medl. af best. f. Kolding og Om
egns K øbmandsforening.

Adr. A nst St.
F irm a: Johs. P. Jensen, A nst St.

Jensen, Johannes V erner, købm and; f. 9/9 1922 
i K lejtrup , Viborg amt, søn af skotøjshandler 
Rasm us P e te r Jensen; g. 9/6 1946 m. G rethe J., f. 
Bürgesen; udi. h. købm and N. Skadhede, K jelle- 
rup  1938-42, kommis h. købm and O. Secher, 
G renå 1942-44 og h. købm and P. Udengaard, 
R anders 1944-46, overtaget købm and Chr. Hage- 
m ann’s fo rretn ing i Åbyhøj og etabi. sig s. selv
stæ ndig købm and 1946, udvidet og m oderniseret 
forretn ingen  1952.

Adr. H. C. A ndersens Vej 63, Åbyhøj.
F irm a: Johs. Jensen, H. C. A ndersens Vej 63, 

Åbyhøj.

Jensen, Josef, købmand, depotindehaver; f. 
8/10 1889 i Løkken, H jørring  amt, søn af vogn
m and og gårdejer C hristian Jensen; g. 16/7 1952 
m. Musse J., f. P etersen; udd. i kolonial h. køb
m and Emil Møller, H jørring  1904-09, kommis h. 
samme 1909-10, frekven tere t Den jydske H an
delshøjskole i Å rhus 1910-11, ansat i A/S J. O. 
B randorff’s Eftf., Kolding 1911-16, i firm aet K aa
lund & H enriksen, Kolding 1916-19 og i A/S C. 
L oehr’s Fabriker, F redericia 1919-28, grundlagt 
agen turforretn ing  og øldepot — herunder bl. a. 
depot f. A/S Tuborgs B ryggerier — i B rørup og 
etabi. sig s. selvstændig købm and og depotinde
h av er 1929, fly tte t virksom heden t. Kolding sam t 
overtaget lokalrepræ sentationen f. A/S Tuborgs 
B ryggerier i samme by 1931, overtaget A/S Tu
borgs B ryggerier’s depot i K olding 1939; revisor 
i Foreningen af Tuborg- og K .B .-Forhandlere 
vest f. S torebæ lt af 1948.

Adr. Dalbygade 1, Kolding.
F irm a: Tuborg’s Depot, Dalbygade 1, Kolding.
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J. Jensen
købm and, depotindehaver

J . Jensen 
købm and

J . C. Jensen 
købm and

J. Jensen
købm and

Jensen, Julius, købm and; f. 29/1 1926 i B re j
ning, Vejle amt, søn af købm and S. P. Jensen; 
udd. i kolonial en gros h. g rosserer Jørgen  C hri
stensen, Vejle 1940-44, ekspedient h. samme 
1944-46, derefter m edhjæ lper i faderens kolonial- 
og isenkram forretn ing  i B rejning, overtaget 
samme og etabi. sig s. selvstændig købm and 
1953.

Adr. B rejning.
F irm a: Ju lius Jensen, B rejning.

Jensen, Jørgen, købm and; f. 16/1 1922 i K irke 
Helsinge, Holbæk amt, søn af arbejdsm and C hri
stian  Jensen; g. 6/3 1949 m. Eva J., f. Jensen; 
udi. h. købm and M artin  Hansen, Høng 1936-40 og 
h erunder bestået handelsskoleeksm . fra  Gørlev 
H andelsskole 1939, kommis h. købm and Chr. 
Hansen, St. Fuglede 1940-41, h. købm and Jens 
Jensen, B jerre  1941-43 og h. købm and K aalund, 
Svebølle 1943-47, disponent i købm and Alfr. N iel
sen’s forretn ing  i Asnæs 1947-52, overtaget sam 
me — der om fatter kolonial, delikatesser, v in 
handel, isenkram , porcelæn, støbegods og b ræ nd
sel — og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1952.

Adr. Asnæs.
F irm a: Jørgen Jensen, Asnæs.

Jensen, Jørgen Christian, købmand, skibspro
vianteringshandler; f. 11/1 1906 på H jarnø v. H or
sens, Vejle amt, søn af købm and Jens C hristian 
Jensen; g. 26/7 1931 m. A nna K irstine J., f. H an
sen; udi. h. købm and M orten Christensen, F arre  
v. Vejle, derefter førstekom m is h. købm and H. 
J. Danhoff, Nr. Snede og sen. h. købm and 
Frands F. Jensen, Årgab, g rundlagt nuvæ rende 
fo rretn ing  — der om fatter kolonial og skibspro
v ian tering  — i et træ hus i Hvide Sande og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1932, opført ny fo r
retningsejendom  1947; medl. af skolekomm is
sionen og af m enighedsrådet i Hvide Sande sam t 
medl. af best. f. Hvide Sande Sømandshjem .

Adr. Hvide Sande pr. Ringkøbing.
F irm a: Jørgen Jensen, K olonial & Skibspro

viantering, Hvide Sande pr. Ringkøbing.

Jensen, Jørgen Christian, disponent; f. 5/12 
1916 i Vemmelev, Sorø amt, søn af læ re r A lfred 
Jensen, g. 17/9 1944 m. Agnete J., f. C hristian
sen; udd. i kolonial h. købm and K. M. C hristi
ansen, Bråde, disponent h. samme s. 1953.

Adr. Bråde.
F irm a: K. M. C hristiansen, Bråde.

Jensen, Jørgen K jæ r, købm and; f. 26/11 1919 i 
Kbhvn., søn af m aler J. M. Jensen; g. 6/4 1942 
m. Iris  K. J., f. A ndersen; udd. i kolonial i f ir 
m aet Johan  K jæ r & Co., H. C. Ørsteds Vej 39 C., 
K bhvn. V. 1936-39 og herunder bestået handels
skoleeksm. fra  Købm andsskolen 1938, a ftjen t 
væ rneplig t 1939-40, derefter kommis i læ rev irk 
somheden, m edindehaver af samme 1948, ene
indehaver s. 1951.

Adr. H. C. Ø rsteds Vej 39 C., Kbhvn. V.
F irm a: Johan  K jæ r & Co., H. C. Ørsteds Vej 

39 C., Kbhvn. V.

Jensen, Jørgen Preben, købm and; f. 6/4 1925 i 
Tappernøje, P ræ stø  amt, søn af m urerm ester 
A xel Jensen; g. 4/5 1945 m. R itha J., f. H ansen; 
udi. h. købm and L aurids A ndersen, Tappernøje 
1939-43 og herunder bestået handelsskoleeksm . 
fra  P ræ stø  H andelsskole 1943, kommis h. køb
m and Poul P etersen , M asnedsund 1943-44 og i 
Jungshoved B rugsforening 1944-51, etabi. sig s. 
selvstændig købm and m. fo rre tn ing  — om fatten
de kolonial, delikatesser og v inhandel — i Lund
by 1951; brandfoged i Lundby.

Adr. Lundby.
F irm a: P reben Jensen, Lundby.

Jensen, Kai, d irektør; f. 21/4 1894 i Kbhvn., 
søn af guldsmed Carl Jensen; g. 1/4 1922 m. H ar
rie t J., f. P etersen; udg. fra  D et kgl. V ajsenhus i 
K bhvn. 1909, derefter ansat i Maypole D airy Co. 
A/S, Kbhvn. og sideløbende bestået handels- 
eksm. fra  Købm andsskolen 1912, ansat i A/S De 
danske S pritfabrikker, Kbhvn. 1919, fo rretn ings
fø rer f. Maypole D airy Co. A /S’s afd. i Å rhus 
1923 og f. sammes afd. i Ålborg 1941, d irek tø r i 
M aypole D airy Co. A/S’s hovedsæde i Kbhvn. 
sam t medl. af best. f. selskabet s. 1946.

Adr. Slotsvænget 26, Lyngby.
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J. P. Jensen 
købm and

K. Jensen
direktør

K. Jensen
købm and

K. Jensen
købm and

Firm a: Maypole D airy Co. A/S, S toltenbergs- 
gade 9, Kbhvn. V.

Jensen, K ai M oritz Lindekilde, købm and; f. 
13/10 1907 i R ynkeby sogn, Odense amt, søn af 
købm and Jens P e te r Jensen; g. 9/2 1946 m. R agn
h ild  J., f. K nudsen; bestået realeksm . 1923, udd. 
i kolonial i faderens forretn ing  i Odense 1928-32, 
kommis i samme forretn ing  1932-38, etabi. sig s. 
selvstændig købm and m. fo rretn ing  — om fatten
de kolonial, delikatesser og v inhandel — i Oden
se 1938.

Adr. K aren B rahes Vej 38, Odense.
F irm a: K. M. Jensen, K aren Brahes Vej 38, 

Odense.

Jensen, K aj, købm and; f. 7/11 1917 i 0 . Snede, 
Vejle amt, søn af købm and Rasmus Jensen; g. 
16/11 1941 m. A sta J., f. Jensen; udd. i handel en 
gros og en detail, overtaget købm and Frode 
N ielsen’s fo rre tn ing  i O dder og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1941.

Adr. Parkvej 17, Odder.
Firm a: Od'd'er K oloniallager, Rosensgade 51, 

Odder.

Jensen, K aj, købm and; f. 10/12 1897 i G ræ sted 
sogn, Frederiksborg  amt, søn af landm and An
ders Jensen; g. 26/8 1923 m. Jenny  J., f. Nielsen; 
udi. h. købm and Th. Thomsen, Thorupm agle 
1912-16, frekven te re t H andelshøjskolen »Køb
mandshvile« i Rungsted 1916-17, kommis h. køb
m and J. F. Petersen , Holte 1917 og sen. af tjen t 
væ rneplig t t. 1918, kommis h. købm and H. F. 
C hristoffersen, E verdrup 1918-21, selvstændig 
købm and i Bøgebjerg 1921-24, d revet vognm ands
forretn ing 1924-42, tø rvefabrikan t 1942-45, over
taget købm and Julius C hristensen’s fo rretn ing  — 
om fattende kolonial og b landet handel sam t isen
k ram  og bræ ndsel — og etabi. sig s. selvstændig 
købm and i Kyndby 1946; medl. af best. f. og 
næstform d. i K øbm andsforeningen f. F rederiks
sund og Omegn 1948-52.

Adr. Kyndby pr. K rogstrup.
Firm a: Kaj Jensen, Kyndby pr. K rogstrup.

Jensen, K aj, købm and; f. 3/8 1906 i H årlev, 
P ræ stø  amt, søn af købm and Jens Jensen; g. 
18/10 1931 m. E lisabeth J., f. Jensen; udi. i Søn
derup B rugsforening 1920-24, kommis i V arpelev 
B rugsforening 1924-25, i faderens forretn ing  i 
Tersløse 1925-26, i Ejby B rugsforening 1926-27 og 
i Pedersborg  B rugsforening 1927-31, af tjen t 
væ rneplig t 1927 og frekven tere t H andelshøjsko
len »Købmandshvile« i R ungsted 1929-30, etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and m. forretn ing  — om
fattende kolonial, delikatesser, vinhandel og 
bræ ndsel — i Slagelse 1931; medl. af best. f. og 
næ stform d. i K øbm andsforeningen f. Slagelse og 
Omegn s. 1948.

Adr. Sorøvej 27, Slagelse.
F irm a: Kaj Jensen, Sorøvej 27, Slagelse.

Jensen, K aj Brehm , købm and; f. 27/8 1926 i 
Jydstrup , Sorø amt, søn af skatterådsform and 
Niels P e te r Jensen; g. 6/9 1947 m. R uth  J., f. 
N ielsen; udi. i Gørlev Brugsforening 1941-45 og 
herunder bestået handelsskoleeksm . 1943, af tjen t 
væ rneplig t og sen. fo rre tte t tjeneste s. korporal 
1945-47, rejse v ikar 1947-48, kontorassistent på 
G ørlev S ukkerfabrik  1948-53, overtaget købm and 
Sv. E. N ielsen’s forretn ing  — om fattende ren  
kolonial, delikatesser og v inhandel — i Slagelse 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1953.

Adr. Bredegade 15, Slagelse.
F irm a: K. B rehm  Jensen, Bredegade 15, S la

gelse.

Jensen, K aj Børge Fregerslev, købm and; f. 7/5 
1908 i Odense, søn af fo rvalte r V. F regerslev 
Jensen; g. 1/8 1937 m. H ilda F. J., f. D am gaard 
A ndersen; udi. h. købm and Tinning, Å rhus 1924 
-28, kommis h. købm and M arinus Petersen, Å r
hus 1928-29 og sen. af tjen t væ rneplig t t. 1930, 
kommis og salgschauffør i firm aet Ju lius Ky- 
s te r’s Eftf., Å rhus 1930-34, etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and m. forretn ing  Skovvangvsvej 214, 
Å rhus 1935, afstået samme og overtaget nuvæ 
rende forretn ing  — der e r en udpræ get køb
m andsvirksom hed delvis baseret på selvbetje
ning og m. vin, tobak og dam eartik ler s. specia
le — Skanderborgvej 121, Å rhus 1936; medl. af
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K. B. F. Jensen
købm and

K. E. Jensen
købm and

K. J. Jensen
købm and

K. C. S. Jensen
købm and

best. f. Å rhus H andelsforening af 1887 1941-52.
Adr. Skanderborgvej 121, Århus.
F irm a: F regerslev Jensen, Skanderborgvej 121, 

Århus.

Jensen, K aj Erik, købm and; f. 29/9 1925 i F re 
dericia, søn af togfører A lfred M arius H ansen; 
g. 24/9 1949 m. G rethe J., f. Thuesen; udl. h. 
købm and C. E. C hristiansen, Nyborg 1941-45, 
kommis h. samme 1945-46 og h. købm and Carl 
Jørgensen, M iddelfart 1946-54, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. fo rre tn ing  — om fattende 
kolonial, delikatesser, isenkram  og trikotage — 
i M iddelfart 1954; medl. af best. f. M iddelfart 
K olonialhandlerforening.

Adr. Odense ve j 114, M iddelfart.
F irm a: Kaj E rik  Jensen, Odensevej 114, Mid

delfart.

Jensen, K aj Jonstrup , købm and; f. 5/11 1911 i 
H jørring, søn af købm and Carl Jensen; g. 9/7 
1939 m. Agnes J., f. Roed; bestået realeksm . 
1927, udi. i faderens forretn ing  i H jørring  1927- 
30 og herunder bestået handelsskoleeksm . 1929, 
frekven tere t H andelshøjskolen »Købmandshvile« 
i R ungsted 1930-31, kommis h. købm and Chr. 
Lyhne, H erning 1931-32, af tjen t væ rneplig t og 
herunder fo rre tte t tjeneste s. lø jtnan t 1932-34, 
kommis i faderens forretn ing i H jørring  1934- 
36, derefter disponent i samme f. moderen, over
taget forretn ingen — der om fatter finere kolo
nial, delikatesser og vinhandel — og etabi. sig 
s. selvstændig købm and 1950; medl. af best. f. 
H jørring  K olonialhandlerforening s. 1954.

Adr. Søndergade 6, H jørring.
F irm a: Carl Jensen, Søndergadfe 6, H jørring.

Jensen, K aj M oritz Helge, købm and; f. 5/7 1899 
i Spjellerup, P ræ stø  amt, søn af købm and Mo
ritz P e te r Jensen; g. 5/3 1927 m. Helga J., f. 
Sej ten; udg. fra  K arise K ost- og Realskole sam t 
bestået præ lim inæ reksm . fra  K bhvn.s U niversi
te t 1915, iøvrigt udd. i moderens virksom hed og 
sen. bogholder i firm ae t P eter Knudsen, N æs
tved t. 1920, kommis h. købm and Jens Petersen, 
Køge 1920-21, h. købm and Rasmus Larsen, Fakse

1921- 22 og h. købm and Chr. Thimm, Snejbjerg
1922- 25, selvstæ ndig købmand i Hønsinge pr. Vig 
1925-44, incassator og assurandør sam t sen. kon
to rist i L ivsforsikringsforeningen »Fremtiden«, 
Kbhvn. 1944-50, overtaget nuvæ rende forretn ing
— der om fatter kolonial, delikatesser og v in
handel m. v. — i Kbhvn. og påny etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1950.

Adr. Skiftevej 4, Gentofte.
F irm a: Kaj Jensen, Baggesensgade* 4, Kbhvn. 

N.

Jensen, K arl C hristian Skov, købm and; f. 26/7 
1926 i K væ rndrup sogn, Svendborg amt, søn af 
gårdejer Rasmus E jner Jensen; g. 21/6 1952 m. 
Jy tte  S. J., f. Moth M adsen; udi. i Gestelev 
B rugsforening 1942-46, kommis i Bolbro B rugs
forening 1946-47 og af tjen t væ rneplig t 1947-48, 
frekven te re t Askov Højskole 1948-49 og Den dan
ske Andelsskole i M iddelfart 1950, kommis i 
V ester Skerninge B rugsforening 1949-50 og i 
Bolbro B rugsforening 1950-52, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. fo rretn ing  Allegade, Oden
se 1952, afstået samme og grundlagt nuvæ rende 
selvbetjeningsforretn ing — der om fatter kolonial, 
delikatesser og vinhandel sam t frug t og grønt
— Rolf K rakes Vej, Bolbro, Odense 1953.

Adr. Rolf K rakes Vej, Bolbro, Odense.
F irm a: Selvbetjeningsforretningen Skov Je n 

sen, Rolf K rakes Vej, Bolbro, Odense.

Jensen, K arl Edvard, købmand; f. 22/6 1909 i 
Egense, Svendborg amt, søn af fisker Niels Sø
rensen Jensen; g. 25/10 1931 m. A nna M argrethe 
J., f. Nielsen; udd. i kolonial h. købm and Bøge
skov, Svendborg 1923-27, kommis h. samme 1927- 
29 og h. købm and K arl Hansen, G odthåbsvej 53, 
Kbhvn. F. 1929-30, etabi. sig s. selvstændig køb
m and m. fo rretn ing  — om fattende kolonial og 
bræ ndsel — i Svendborg 1930, udvidet fo rre tn in 
gen m. produkthandel 1935 og overdraget ledel
sen af kolonialforretningen t. sønnen — proku
ris t Villy Jensen — 1950.

Adr. Vestergade 92, Svendborg.
F irm a: C entral-L ageret v. K arl E. Jensen, Ve

stergade 92, Svendborg.
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K. K. Jensen 
købm and

K. Jensen 
købm and

K. Jensen
købm and

K. Jensen
købm and

Jensen, K arl Godtfred, købmand; f. 9/4 1911 i 
Skive, søn af vognm and A nders Jensen; g. 10/7 
1945 m. Paula J., f. Jensen; bestået mellem skole- 
eksm. fra  Skive Mellem- og Realskole 1926, udd. 
i kolonial, m aterial, fa rv e r og tapet i Skive 
M aterialhandel1 1926-30 og herunder bestået han
delsskoleeksm. fra  Skive H andelsskole 1929, 
kommis h. købm and Svend Theilm ann, Nykø
bing F. 1930-31, i Bram m inge M aterialhandel 
1931-34 og h. købm and E jler Hansen, Silkeborg 
1934-35, bestyrer af købmand Søren B jergm ark’s 
forretn ing  i Skibby 1935-43, overtaget samme — 
der om fatter kolonial og vin, fa rv er og tapet 
sam t gulvtæ pper — og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1943; medl. af best. f. Skibby H andels
forening s. 1948, revisor i Skibby Borgerforening 
sam t i »Julens Glæde« i Skibby.

Adr. Skibby.
F irm a: K arl G. Jensen, Skibby.

Jensen, K arl K ragelund, købm and; f. 22/11 
1926 i St. Rysholt, H jørring  amt.

Adr. Å lborgvej 12, Sæby.
F irm a: K ragelund Jensen, Å lborgvej 12, Sæby.

Jensen, K arl Reinhold, købm and; f. 12/1 1913 i 
Faksinge, P ræ stø  amt, søn af gårdejer Anders 
Jensen; g. 30/5 1943 m. Ellen J., f. A ndreasen; 
overtaget nuvæ rende forretn ing  — der om fatter 
kolonial, delikatesser, vinhandel og bræ ndsel — 
i Fensm ark og etabi. sig s. selvstændig købm and 
1948, udvidet og m oderniseret forretn ingen 1953.

Adr. G lasvæ rksvej 5, Fensm ark pr. Holme Ol- 
strup.

F irm a: Reinhold Jensen, Fensm ark pr. Holme 
Olstrup.

Jensen, K arsten, købm and; f. 20/6 1923 i Århus, 
søn af assurandør E rik  Jensen; g. 25/9 1948 m. 
G udrun J., f. K rab; udi. h. købm and S. E. J. 
C hristiansen, Vojens 1937-41, derefter kommis i 
Ørsted, Sønderbjerg, K astrup  og Sønderballe t. 
1948, forpag ter af F arris  K olonialhandel 1948-53, 
overtaget købm and P. F. M øller’s kolonial- og 
isenkram forretn ing  i B evtoft og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1953.

Adr. Bevtoft.
F irm a: K arsten  Jensen, Bevtoft.

Jensen, Keld, købmand; f. 15/9 1926 i Sorø, søn 
af rep ræ sen tan t H enry Jensen; g. 26/12 1950 m. 
R uth  J., f. Johansen; udd. i kolonial h. købmand 
H. A. Hansen, Sorø 1940-44 og herunder bestået 
handelsskoleeksm . fra  Sorø H andelsskole 1943, 
kommis h. købm and Sv. Aa. Nielsen, K alund
borg 1944-45, h. skibsprovianteringshandler P. 
Mogensen, K alundborg 1945-46, h. købm and Jens 
K ristiansen, K alundborg 1946-47 og h. købmand 
Viggo Larsen, K alundborg 1947-51, overtaget 
købm and Jens K ristiansen’s fo rretn ing — om fat
tende kolonial, delikatesser og vinhandel — i 
K alundborg og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1951.

Adr. Set. Jørgensbjerg  12, Kalundborg.
F irm a: K eld Jensen, Set. Jørgensbjerg, K a

lundborg.

Jensen, K irsten, købm and; f. 28/10 1898 i
K bhvn., da tter af depotforvalter i m arinen Axel 
A ndersen; g. 17/5 1923 m. købm and Edmund 
Jensen; udd. i m oderens købm andsforretning i 
Brønshøj, overtaget samme og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1936.

Adr. Bækkeskovvej 71, Brønshøj.
F irm a: K. Jensen, Bækkeskovvej 71, Brønshøj.

Jensen, K irsten  Tornvig, grosserer; f. 14/12 
1894 i Thorsø, Viborg amt, da tter af savvæ rks
e je r Søren F ruelund; overtaget nuvæ rende en 
gros, agen tur- og kom m issionsforretning i B ran
de og etabi. sig s. selvstændig grosserer 1953.

Adr. Godsbanegade 4, Brande.
F irm a: Tornvig Jensen, Brande.

Jensen, Knud, købmand; f. 12/6 1924 i Hvalsø, 
Roskilde amt, søn af tøm rer Poul Jensen; g. 11/11 
1950 m. G udrun J., f. Nielsen; udd. i kolonial
branchen i firm ae t F lind t’s Eftf., Køge 1940-44 
og herunder bestået handelsskoleeksm . fra  Køge 
Handelsskole 1943, kommis i samme firm a og 
sen. h. købm and L. A. Rasmussen, Hum lebæk 
1944-45, ansat i A/S Nordisk Droge- & K em ika-

631



K. A. Jensen K. B. Jensen K. K. Jensen K. Jensen
købm and købm and købm and købm and

lieforretning, K bhvn. 1945-46, af tjen t væ rneplig t 
v. G ardehusarregim entet 1946-47, kommis h. køb
m and Jørgen  Jørgensen’s Eftf., P ræ stø  1947-48, 
to ldk larerer i firm ae t Ju lius Goldschm idt’s Eftf., 
K bhvn. 1948-49 og kommis i firm ae t Jørgensen 
& Vig, R ingsted 1949-50, etabi. sig s. selvstæ ndig 
købm and m. forretn ing  — Tappernøje K ro’s 
K øbm andshandel — i Tappernøje 1950, afhæ ndet 
sam me og grundlagt nuvæ rende forretn ing  — 
der om fatter ren  kolonial, delikatesser og v in 
handel — i P ræ stø  1954.

Adr. Lindevej 27, Præ stø.
F irm a: K nud Jensen, Lindevej 27, Præ stø.

Jensen, Knud, købm and; f. 15/8 1924 i Førslev, 
Sorø amt, søn af husejer P e te r Jensen; udi. i 
Ø rslev B rugsforening 1939-43 og herunder be
stået handelsskoleeksm . 1943, komm is i Sæ dder 
B rugsforening 1943-44 og i Høve M ark B rugsfor
ening 1944-45, af tjen t væ rneplig t 1945-46, kom 
m is i G elsted B rugsforening 1946-49 og i M ern 
B rugsforening 1949-51 sam t i N æstved L æ der
handel 1951-52, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
m. fo rretn ing  — om fattende kolonial og køkken
udsty r — i Slagelse 1952.

Adr. Fruegade 24, Slagelse.
F irm a: K nud Jensen, Fruegade 24, Slagelse.

Jensen, K nud Andreas, købm and; f. 12/5 1911 i 
Rønne, søn af slagterm ester Oluf Johan Jensen; 
g. 1936 m. G undhild J., f. Koefoed; udi. h. køb
m and E. K rogh Hansen, K lem ensker 1925-29, 
dere fte r kommis i A/S Grønbech & Co., Hasle, 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. fo rretn ing  
i Bøsthøj 1936; næ stform d. i Rønne K øbm ands
forening.

Adr. Bøsthøj, Å ker pr. Å kirkeby.
F irm a: K nud Jensen, Bøsthøj, Å ker pr. Å kir

keby.

Jensen, K nud B render, købm and; f. 29/3 1921 i 
Onsted, Å rhus amt, søn af uddeler A nders Je n 
sen; g. 27/8 1944 m. G rete J., f. K rogh M ikkelsen; 
udi. dels i Onsted B rugsforening og dels i Søby- 
H ornslet B rugsforening 1935-39, derefter kom 
mis i H undslund B rugsforening og sen. i O nsted

B rugsforening t. 1941, førstekom m is i H ornslet 
Brugsforening 1941-43 og sen. i Onsted B rugs
forening, frekven tere t Den danske Andelsskole 
i M iddelfart 1944, d erefter v ikar i B røndbyøster 
B rugsforening og sen. påny førstekom m is i On
sted B rugsforening t. 1946, overtaget nuvæ rende 
forretn ing  i Ask og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1946.

Adr. Ask pr. Malling.
F irm a: K nud B. Jensen, Ask pr. Malling.

Jensen, K nud E jner, købm and; f. 12/11 1912 i 
Sdr. H arritslev , H jørring  amt, søn af gårdejer 
Jens Jensen; g. 14/5 1942 m. Elly J., f. Jensen; 
udg. fra  H jørring  Realskole 1927, udi. h. køb
m and P e te r V estergaard, H jørring  1929-33 og 
h erunder bestået handelsskoleeksm . fra  H jørring  
Handelsskole 1932, kommis h. købm and Lilbæk, 
Godthåbsvej 53, Kbhvn. F. 1934-47, etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and m. fo rretn ing  F rederiks- 
borgvej 187, Kbhvn. NV. 1947, afs tået samme og 
grundlag t nuvæ rende forretn ing  Åløkkevej 31, 
K bhvn. F. 1948, udvidet og m oderniseret fo rre t
ningen 1955.

Adr. Thyvej 14, Kbhvn. F.
F irm a: Kn. Jensen, Åløkkevej 31, Kbhvn. F.

Jensen, K nud K æ rsgaard, købm and; f. 12/6 
1926 i 0 . Hassing, Ålborg amt, søn af sogne
foged Carl Jensen; g. 1954 m. L ilian J., f. H as
selgreen; udi. h. købm and M arius Christensen, 
H jallerup  1941-45, kommis h. samme 1945-46 og 
h. købm and Oluf Olsen, N ørre Sundby sam t h. 
købm and S. A. Stærm ose, B irkelse 1946-51, 
g rundlagt nuvæ rende forretn ing  i nyopført bo
ligkompleks i N ørre Sundby og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1951, ombygget og m oder
n isere t forretn ingen t. selvbetjening 1955.

Adr. Ndr. Skansevej 14, N ørre Sundby.
F irm a: K. K æ rsgaard  Jensen, Købmand, Ndr. 

Skansevej 14, N ørre Sundby.

Jensen, K nud Rosendal, købm and; f. 2/2 1912 
i Lumsås, Holbæk amt, søn af dyrlæge Søren 
Jensen; g. 12/2 1936 m. H arrie t R. J., f. H en
riksen; bestået realeksm . fra  Asnæs K ost- og
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L. P . Jensen 
købm and

K. B. Jensen
købm and

K. S. G. Jensen
købm and

L. H. Jensen
købm and

Realskole 1927, udi. h. købm and O skar Petersen, 
Lumsås 1927-30 og h erunder bestået handels- 
skoleeksm. fra  Nykøbing S. H andelsskole 1929, 
komm is h. samme 1930-34 og førstekom m is h. 
købm and Carl Jensen, N yrup St. 1934-36, over
taget købm and O skar P etersen ’s forretn ing  i 
Lumsås og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1936, afstået samme og overtaget fo rretn ing  O r
drup Jagtvej 12, C harlottenlund 1945, efter at 
have afstået samme overtaget nuvæ rende fo rre t
ning i Rødovre 1952; tidl. medl. af best. f. N ord- 
vestsjæ llands H andelsforening og formd. f. Spa
reforeningen »Julens Glæde« i Lumsås.

Adr. Valbygårdsvej 54, K bhvn. Vby.
Firm a: K. Rosendal Jensen, Roskildevej 311, 

Kbhvn. Vby.

Jensen, K onrad, købm and; f. 9/2 1893 i Ring
købing, søn af bereden gendarm  C resten F jord  
Jensen; g. 6/2 1916 m. Signe J., f. N ielsen; over
gået fra  anden branche og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and m. forretn ing  — om fattende kolo
nial, korn og foderstoffer — Storm gade 33, Es
b jerg  1926, fly tte t fo rretn ingen  t. nuvæ rende 
ejendom  Storm gade 30, E sbjerg  1930 og sidelø
bende indehaver af oplag af foderstoffer og 
hønsefoder f. A/S K arens Mølle, Å rhus s. 1933.

Adr. Storm gade 30, Esbjerg.
F irm a: K onrad Jensen, K olonial og foderstof

fer, Storm gade 30, Esbjerg.

Jensen, K resten  Refslund, købm and; f. 22/6 
1893 i B rørup, Ribe amt, søn af ho te le jer P e te r 
Jensen; g. 11/4 1933 m. A nna Dagny R. J., f. 
H ansen; bestået præ lim inæ reksm . fra  Vejen 
Realskole 1910, derefter udd. i m askinfaget på 
O rlogsvæ rftet t. 1913, ansat i en treprenørfirm aet 
H. H offm ann & Sønner, Kbhvn. 1913-17 og i 
en trep renørfirm aet F ibiger & Villefrance, 
Kbhvn. 1917-19 og i en trep renørfirm aet N. C. 
Monberg, K bhvn. 1919-33, selvstændig tobaks
handler m. fo rretn ing  Ndr. Frihavnsgade 36, 
Kbhvn. 0 . 1923-27, m. hustruen  — der e r cand. 
pharm . — s. daglig m edarbejder overtaget nu
væ rende forretn ing  — der er grundlagt 1872 og 
om fatter kolonial, kem ikalier, droger, vine og

tobakker m. v. — Rosenvængets Alle 3, Kbhvn. 
0 . og etabi. sig s. selvstændig købm and 1933.

Adr. W esselsgade 20 B., Kbhvn. N.
Firm a: Ø sterbros M ateria lhandel v. K resten 

R efslund Jensen, Rosenvængets Alle 3, Kbhvn. 
0 .

Jensen, K risten  B ræ ndgaard, købm and; f. 20/10 
1928 i Lomborg sogn, Ringkøbing amt, søn af 
gårdejer Johannes Jensen; g. 16/10 1954 m. Gylva 
B. J., f. H esselbjerg Sørensen; udi. i Bonnet 
B rugsforening og herunder bestået handelsm ed- 
h jæ lpereksm . sam t sen. frekven tere t N ordvest
jysk  Handelshøjskole i S truer, derefter ekspe
dient v. isenkram  en gros i F.D.B. og sen. fø r
stekom m is i No B rugsforening sam t førsteeks
pedien t og telefonsæ lger i firm ae t G adgaard 
N ielsen (papir en gros), Lemvig, overtaget nu
væ rende fo rretn ing  i Holstebro og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1954.

Adr. Helgolandsgade 38, Holstebro.
F irm a: K r. B ræ ndgaard  Jensen, Sønderlands- 

gade 28, Holstebro.

Jensen, K ristian  Adolf, købm and; f. 26/1 1921 
i D allerup sogn, Skanderborg amt.

Adr. Glarbo pr. Rye.
F irm a: K ristian  A. Jensen, G larbo pr. Rye.

Jensen, K ris tian  B render, købm and; f. 10/8 
1922 i Onsted, Å rhus amt, søn af uddeler A nders 
Jensen; g. 28/10 1951 m. R uth  J., f. F riis Jansen; 
udi. dels i Onsted B rugsforening og dels i Sabro 
Brugsforening 1936-40, dere fte r kommis i Onsted 
B rugsforening og sen. i GI. Rye Brugsforening 
sam t i Ormslev B rugsforening, frekven tere t Den 
danske Andelsskole i M iddelfart 1944, kommis i 
H aldum  B rugsforening 1945 og sen. af tjen t v æ r
nepligt t. 1946, d erefter påny kommis i Onsted 
B rugsforening, overtaget købm and C. G raff’s 
forretn ing  i Viby (Jylland) og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1951.

Adr. Terpvej 4, Viby, Jylland.
F irm a: K. B render Jensen, Terpvej 4, Viby, 

Jylland.
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L. Jensen 
købm and

L. A. Jensen
købm and

M. C. Jensen
købm and

M. E. Jensen
købm and

Jensen, K ristian  Simon Grønlund, købm and; f. 
16/5 1886 i Lemvig, søn af træ h an d le r Hans 
G rønlund Jensen; g. 26/10 1913 m. A nna M arie 
G. J., f. Thorbøll; udi. h. købm and I. A. Jensen, 
R ingkøbing 1900-04 og herunder bestået han- 
delsm edhjælpereksm . fra  Ringkøbing H andels
skole 1902, førstekom m is h. samme 1904-07 og h. 
købm and Theodor Schmidt, V arde 1907-12, over
taget nuvæ rende forretn ing  — der om fatter ko
lonial, isenkram  og m anufak tu r — i Lydum  pr. 
T istrup  og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1912; medl. af best. f. Syd- og V estjydsk H an
delsforening f. Landkøbm æ nd s. 1920, kasserer i 
samme s. 1928, næ stform d. s. 1952, till. formd. f. 
foreningens oplandshandelsskole i Varde sam t 
medl. af C entral-O rganisationen af K øbm ands
foreninger i Jy lland ’s understøttelsesudvalg, 
genn. en årræ kke kom m unalrevisor i Nr. Nebel 
komm une, fl. a. tillidshverv.

Adr. Lydum pr. T istrup.
F irm a: G rønlund Jensen, Ly dum pr. T istrup.

Jensen, Kurt G., købm and; f. 8/8 1925 i Rorup, 
Roskilde amt, søn af gårdejer Carl Jensen; g. 
23/4 1949 m. G erda J., f. Rasm ussen; udd. i ko
lonial h. købm and Wald. Th. Reim er, Kbhvn. 
1940-44, ansat i firm ae t N. J. H am m erich’s Eftf., 
Holbæk 1944-50 og i firm aet Schønherr & Co., 
Kbhvn. 1950-51, overtaget købm and Egon Poul- 
sen’s kolonial- og delikatesseforretn ing i Søborg 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1951.

Adr. N iels Finsens Alle 66, Søborg.
F irm a: K urt G. Jensen, Søborg Hovedgade 84, 

Søborg.

Jensen, Lars Holger, købm and; f. 13/10 1926 i 
Tullebølle, Langeland, søn af snedkerm ester 
Niels P e te r Jensen; g. 5/6 1954 m. R ita J., f. 
Petersen ; udi. i Tryggelev B rugsforening 1942-46, 
kommis i Halsskov B rugsforening 1946-48, i Rys
linge B rugsforening 1948-50, i Tyvelse B rugs
forening 1950-52, i Eggeslevmagle Brugsforening 
1952-53 og i Hovedstadens B rugsforening 1953-54, 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. forretn ing  
— om fattende kolonial, delikatesser og v inhan
del — i K orsør 1954.

Adr. Obelsvej 9, Korsør.
F irm a: H olger Jensen, Kolonial & D elikates

ser, Obelsvej 9, Korsør.

Jensen, Lars Peter, købmand; f. 26/2 1913 i 
Sønderholm , Ålborg amt, søn af cem entarbejder 
Jens L aurits Jensen; g. 16/5 1937 m. Ellen J., f. 
Buhi; bestyrer af nuvæ rende forretn ing  i V ej
gård f. svigerm oderen 1947-52, overtaget samme
— der om fatter kolonial og aut. bladforhandling
— og etabi. sig s. selvstændig købm and 1952.

Adr. Heilskovsgade 6, V ejgård pr. Ålborg.
F irm a: Chr. Buhl v. L. P. Jensen, Heilskovs

gade 1, V ejgård pr. Ålborg.

Jensen, Lars Peter, købm and; f. 22/9 1917 i 
Alsted, Sorø amt, søn af landm and Carl Jensen; 
g. 28/4 1951 m. G rethe J., f. C hristensen; udd. i 
handel dels h. købm and Fr. H ansen, A lsted 1931- 
33 og dels h. købm and N. P. Hansen, B jernede 
1933-37, kommis h. sidstnæ vnte og sen. h. køb
m and H. C. Nielsen, Venslev pr. Skibby 1937-38, 
ansat i firm ae t K. Jørgensen & Co., Ringsted
— h erunder af tjen t væ rneplig t — 1938-40, der
efter ekspedient i A/S R ingsted Dampmølle og 
sen. førstekom m is dels i G yrstinge B rugsfor
ening og dels i V ipperød B rugsforening t. 1943 
sam t kommis bl. a. h. købm and Ibfelt, Ø sterbro
gade 95, Kbhvn. 0 . t. 1945, rep ræ sen tan t h. gros
se re r T horkild Glitze, Kbhvn. 1945-46 og i A/S 
D ansk P ap ir-Industri, H elsingør 1947-48 sam t an
sat på F.D.B.s kontor i Kbhvn. 1946-47, iøvrigt 
besty rer af forskellige fo rre tn inger og sen. fø r
stekomm is h. købm and B randt, G lostrup t. 1951, 
overtaget nuvæ rende fo rretn ing  — en udpræ get 
købm andsvirksom hed m. bl. a. finere kolonial 
sam t vine og konserves s. speciale — i C har- 
ten lund  og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1951.

Adr. Fredensvej 37, C harlottenlund.
F irm a: Lars P. Jensen, Fredensvej 37, C har- 

lottenlund.

Jensen, Laurids, købm and; f. 19/5 1905 i Ans
ager, Ribe amt, søn af gårde je r B erthel Jensen; 
g. 26/5 1929 m. E lna M ary J., f. Nissen; udi. i
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A nsager B rugsforening 1920-24, komm is i fo r
skellige brugsforeninger — bl. a. i G redstedbro 
Brugsforening — 1924-29, frekven te re t U ddeler
skolen i S tøvring 1929, uddeler i Hj erm ind 
Brugsforening pr. B jerringbro  1929-32 og i Tarp 
B rugsforening pr. G uldager 1932-44, overtaget 
nuvæ rende fo rre tn ing  — der om fatter ren  kolo
n ial — i E sbjerg  og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1947.

Adr. Storegade 199, Esbjerg.
F irm a: L aurids Jensen, Storegade 199, Esbjerg.

Jensen, L aurids M arinus, købm and; f. 15/11 
1896 i Bøgeskov, Egtved sogn, Vejle amt.

Adr. V ester Nebel.
Firm a: V ester Nebel K øbm andshandel v. L. M. 

Jensen, V ester Nebel.
Jensen, L aurits, købm and; f. 23/4 1900 i Fugle- 

b jerglund, Sorø amt, søn af m øller Niels P eter 
Jensen; g. m. K aren J., f. K inch; udd. i kolonial, 
korn  og foderstoffer h. købm and G. Johansen, 
Sandved 1914-18, kommis h. samme 1918-19 og h. 
købm and Davidsen, Fuglebjerg  1919-20, frekven
te re t K øbm andsskolen i Kbhvn. 1920-21, kommis 
h. købm and Chr. Petersen, R ingsted 1921-23, h. 
købm and E. Agersted, R ingsted 1923-25 og h. 
købm and V. W illumsen, Sorø 1925-26, etabi. sig 
s. selvstændig købm and m. forretn ing  i Slagelse 
1926, afstået samme og overtaget købm and Andr. 
Jørgensen’s fo rretn ing — om fattende kolonial, 
delikatesser, vinhandel, isenkram , køkkenudstyr, 
korn  og foderstoffer, kunstgødning, m arkfrø, 
støbegods, b ræ ndsel og benzin — i Sandved 1929; 
medl. af H årslev-T ing Jellinge sogneråd s. 1937 
sam t kasserer f. Sandved V andværk.

Adr. Sandved.
F irm a: L aurits Jensen, Sandved.

Jensen, L auritz Alfred, købm and; f. 31/8 1903 
i Terslev, Sorø amt, søn af tøm rer Jens Jensen; 
g. 3/11 1929 m. Elly J., f. Nielsen; udi. h. køb
m and J. C. Nielsen, Gørslev 1918-22, kommis h. 
samme 1922-29, overtaget købm and Holm’s for
retn ing — om fattende kolonial og b landet han
del sam t bræ ndsel og benzin — i Osted og etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and 1929; medl. af best.
f. Osted K om m unes Bibliotek.

Adr. Ny Osted pr. Roskilde.
Firm a: L. A. Jensen, Ny O sted pr. Roskilde.

Jensen, M. Møller, d irektør; f. 14/4 1900 i Sahl, 
Ringkøbing amt, søn af købm and Jens Jensen;
g. 25/8 1929 m. H jørdis M. J., f. L ilholt; udd. i 
kolonial og b landet handel i faderens forretn ing 
i Sahl 1914-18 og sideløbende frekven te re t Den 
jydske H andelshøjskole i Å rhus 1916-17, ekspe
dient i kolonial en gros firm aet C. A. Astrup, 
Holstebro 1918-23 og afdelingsleder i kolonial en 
gros firm ae t B rdr. Justesen, Kbhvn. 1923-45, di
rek tø r i A/S A. Bodenhoff’s Eftf., K bhvn. — der 
om fatter kolonial og husholdningsartik ler en 
gros — s. 1945.

Adr. G eneral Bahnsons Vej 13, Kbhvn. F.
Firm a: A. Bodenhoff’s Eftf. A/S, Godthåbsvej 

26 B., Kbhvn. F.

Jensen, M agnus C hristian, købm and; f. 6/9 
1897 i Odense, søn af tobaksspinder Sofus Jen 
sen; g. 9/10 1927 m. Thora Caroline M athea J., 
f. Holmehave; udi. h. købm and Scheffm ann, 
Odense 1911-15, derefter kommis h. købm and 
H enriksen, O tterup og sen. h. købm and Scheff- 
m ann, Odense, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
m. forretn ing  — om fattende kolonial, isenkram , 
m anufaktur, trikotage, frø, hønse- og kyllinge- 
foder sam t bræ ndsel — i G undstrup pr. O tterup 
1927.

Adr. G undstrup pr. O tterup.
F irm a: Magnus Jensen, G undstrup pr. O tte

rup.

Jensen, M alte Elstrøm , købm and; f. 23/1 1930 
i Ringive, Vejle amt, søn af fab rikan t Søren 
Elstrøm  Jensen; g. 8/2 1953 m. V era E. J., f. Sø
rensen; udi. h. købm and H arald  C hristensen, 
»Billund 1944-47 og h erunder bestået handels- 
m edhjæ lpereksm . fra  G rindsted Handelsskole 
1947, kommis h. samme 1947-51 og førstekom m is 
h. købm and Th. M eldgaard, B ræ dstrup  1951-53, 
overtaget nuvæ rende forretn ing  — der om fatter 
kolonial og isenkram  — i E jstrupholm  og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1953.

Adr. Søndergade 13, E jstrupholm .
Firm a: M alte E lstrøm  Jensen, Søndergade 13, 

E jstrupholm .

Jensen, M arie K irstine, købm and; f. 18/2 1912 
i H adbjerg, R anders amt.

Adr. Adelgade 33, Skanderborg.
F irm a: M arie Jensen, Adelgade 33, S kander

borg.

Jensen, M arinus, købm and; f. 28/11 1895 i 
Pandrup, H jørring  amt, søn af m øller og tegl
v æ rkse je r P eder M ikkelsen Jensen; g. 14/9 1930 
m. Louise J., f. Schnedler; udi. h. købm and An
dreas Nielsen, Skovsgård 1909-14 og sen. kommis 
h. samme t. 1915, frekven tere t N ordjyllands H an
delshøjskole i Å lborg 1915-16, kommis h. køb
m and Jacob Jacobsen, T ranbjerg  St. 1916-18, 
bogholder h. g rosserer Chr. M. Madsen, Å rhus 
1918-20 og på T ranbjerg  Sav- & H am m ervæ rk 
1920-22 sam t h. installa tø r Frede Petersen , T ran
b jerg  St. 1922-25, overtaget købm and H esselaa’s 
fo rretn ing  i Stoholm  og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1925, afstået sam me 1927 og grundlagt 
ny forretn ing  i T ranb je rg  St. 1928.

Adr. T ranbjerg  St.
F irm a: M. Jensen, T ranbje rg  St.

Jensen, M arius A ndreas, købm and; f. 29/12 1905 
i M ariager, søn af gårdejer E jler Jensen; g. 24/11 
1938 m. K arna  J., f. Nielsen; udd. i firm ae t Carl 
B ertelsen & Co., Å rhus 1921-25, derefter ansat i 
firm ae t N ørregaard  & Clausen, Århus, overtaget 
købm and A rne H ansen’s forretn ing  i Å rhus og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1946.

Adr. V ester Alle 18, Århus.
F irm a: M. Jensen, V ester Alle 18, Århus.
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M . Jensen 
købm and

M. K. Jensen
købm and

M. Jensen
købm and

M. Jensen
købm and

Jensen, M arius C hristian, købm and; f. 18/12 
1901 i H jerpsted, Tønder amt, søn af vognm and 
L aust Jensen; g. 9/11 1924 m. Ing rid  J., f. Olsen; 
udd. v. landvæsen, overtaget Søborg K øbm ands
handel — om fattende kolonial, isenkram , støbe
gods, g rovvarer og foderstoffer — og etabi. sig 
s. selvstæ ndig købm and m. sønnen Poul Egon 
Jensen  s. m edindehaver og disponent 1948; 
formd. f. Søborg Sogns Sygekasse s. 1949.

Adr. Søborg pr. F irhøj.
F irm a: Søborg K øbm andshandel, Søborg pr. 

F irhøj.

Jensen, M artin, købm and; f. 15/5 1880 i Vejle, 
søn af gårdejer Carl Jensen; g. 1908 m. B ertha
J., f. Skou (død 1918), g. 1926 m. Emmy J., f. L ar
sen; udi. h. købm and Nikolaj Jensen, Vejle 1894- 
98, derefter kommis h. købm and Jespersen, Hol
stebro, selvstæ ndig købm and i V ejrum  pr. S tru 
e r 1908-18 og forretn ingsfører f. R.A.V. i S truer 
1918-37, grundlagt forretn ing  v. F ram lev K orsvej 
pr. H arlev og påny etabi. sig s. selvstæ ndig køb
m and 1937.

Adr. Fram lev K orsvej pr. H arlev.
F irm a: M artin  Jensen, Fram lev K orsvej pr. 

H arlev.

Jensen, M artin, købmand; f. 2/3 1911 i Ferslev, 
Å lborg amt, søn af gårdejer A ndreas Jensen; 
udi. h. købmand Niels Jensen, Dorf 1926-29, 
kommis h. købm and C. G. Christensen, K lok
kerholm  1929-30 og h. købm and A rne Nielsen, 
Skæve 1931-32, derefter komm is i forskellige 
fo rre tn inger bl. a. h. købm and G rundtvig Sø
rensen, Tylstrup, overtaget nuvæ rende fo rre t
ning — der i de senere å r  e r ombygget og mo
dern iseret og som om fatter kolonial, isenkram , 
m anufaktur, korn og foderstoffer, gødning, træ 
last og bræ ndsel — i Thorup og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1944.

Adr. Thorup pr. Dronninglund.
F irm a: M artin Jensen, Thorup pr. D ronning

lund.

Jensen, M artin, købmand; f. 1/5 1918 i Nødde- 
lund pr. B jerringbro, Viborg amt, søn af gård 

e jer Niels C hristensen Jensen; g. 1/11 1942 m. 
Ingeborg K ristiane J., f. Pedersen; udi. h. køb
mand Carl Nicolaisen, Linå pr. Laven og sen. 
frekven tere t Den jyd'ske Handelshøjskole i Å r
hus, derefter førstekom m is h. købm and Bech 
Larsen, B ryrup og sen. — efte r i nogle å r  a t 
have drevet selvstæ ndig købm andsforretning i 
Sorring pr. T oustrup — h. købm and A nthon M. 
Jespersen, Ullits, overtaget nuvæ rende fo rre t
ning i H am m erum  og påny etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1948, ombygget og m oderniseret 
forretn ingen 1954.

Adr. Bredgade 32, Ham m erum .
F irm a: M artin  Jensen, K olonial & Isenkram , 

Bredgade 32, H am m erum .

Jensen, M artin B undgaard, købm and; f. 13/10 
1919 i Varde, søn af gårdejer Jens P eter Je n 
sen; g. 3/2 1946 m. Edith  B. J., f. H enriksen; udi. 
h. købm and G røngaard, T istrup 1936-39, over
taget nuvæ rende forretn ing  i H orsens og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1946.

Adr. Emil Boisens Gade 44, Horsens.
F irm a: B undgaard Jensen, Emil Boisens Gade 

44, Horsens.

Jensen, Michael, købm and; f. 11/2 1897 på 
Frdbg., søn af handelsm and Jens Jensen; g. 8/8 
1930 m. A nna J., f. Pedersen; udd. s. m aler h. 
m alerm ester M athiasen, K arlslunde 1911-15 og 
sen. a rbejdet s. svend t. 1922, vognm and og kom 
m issionæ r 1922-30, e je r af Asnæs Mølle & K øb
m andsforretning 1930-42, selvstæ ndig købm and 
v. Hundige S trand  1942-50 og i R ingsted 1950-51, 
overtaget nuvæ rende forretn ing  — en udpræ get 
kolonialvirksom hed m. sæ rsk ilt afdeling f. isen
kram  og køkkenudstyr — og etabi. sig s. selv
stændig købm and i G lostrup 1951.

Adr. Stationsvej 22, G lostrup.
F irm a: Michael Jensen, Købmand, Stationsvej 

22, G lostrup.

Jensen, Niels, købmand; f. 24/1 1894 i Farsø, 
Ålborg amt, søn af landm and J. Chr. Jensen; g. 
1925 m. K ristine J., f. S tauer; studie- og arbejds
ophold i U.S.A. 1913-14, derefter etabi. sig s.
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N. Jensen N. E. Jensen
købm and købm and

N. H. Jensen N. L. Jensen
købm and købm and

selvstændig købm and m. forretn ing  i Viborg; 
medl. af Viborg søndre sogns m enighedsråd 
1944-54.

Adr. K lintevej 5, Viborg.
Firm a: Niels Jensen, Koldingvej 124, Viborg.

Jensen, Niels, købm and; f. 18/6 1897 i Ulfborg, 
R ingkøbing amt, søn af sk ræ dderm ester Niels 
L aurids Jensen; g. 22/5 1927 m. K aroline J., f. 
Olesen; udi. i R.A.V. (Jens Thorstensen), U lf
borg, derefter besty rer h. købm and Sønderby, 
V idebæk og sen. førstekom m is h. købm and Tho
mas M øller Thomsen, H erning sam t besty rer h. 
købm and Jeppe Jeppesen, Tanderup K æ r, over
taget nuvæ rende forretn ing  i S tadil pr. Tim og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1926.

Adr. Stadil pr. Tim.
Firm a: Niels Jensen, S tadil pr. Tim.

Jensen, Niels Birch, købm and; f. 22/12 1902 i 
Slagelse, søn af købm and Niels M artin  Jensen; 
g. 13/1 1929 m. E lla B. J., f. N ielsen; udi. h. køb
m and E. S trarup , K orsør 1917-21, v irk e t i re 
staurationsbranchen  1921-49, etabi. sig s. selv
stæ ndig købm and m. fo rretn ing  — om fattende 
kolonial, delikatesser og v inhandel — i K orsør 
1949.

Adr. Thiesens Alle 20, Korsør.
Firm a: F jordvæ ngets Kolonialhandel, Thiesens 

Alle 20, Korsør.

Jensen, Niels Erik, købm and; f. 17/12 1923 i 
Vestervig, Thisted amt, søn af købm and Aksel 
Jensen; g. 22/10 1950 m. E llen J., f. Jensen; be
stået mellem skoleeksm. fra  H urup M ellem - og 
Realskole, udi. h. købm and H enry Smed, Lem
vig og heru n d er bestået handolsm edhjæ lper- 
eksm. fra  Lem vig H andelsskole, d erefter første
kommis h. samme og h. købm and E. S. P eder
sen, Aulum  sam t kontorassistent i firm ae t S. C. 
Langager (kolonial en gros), Vejle og sen. fø r
stekomm is h. købm and Alf G. Christensen, H ind
borg pr. Hem sam t besty re r af ko lonialforret
ning i Horsens, overtaget nuvæ rende forretn ing 
— der om fatter kolonial, korn  og foderstoffer

sam t bræ ndsel — i Nr. Felding og etabL sig s. 
selvstæ ndig købm and 1951.

Adr. Nr. Felding.
Firm a: E rik  Jensen, K olonial-K orn-Foderstof- 

fer, Nr. Felding.

Jensen, Niels E rik Oluf, købmand; f. 5/4 1917 
i Skibbinge, P ræ stø  amt, søn af landpostbud 
Niels P e te r Jensen; g. 5/5 1940 m. H ilda J., f. 
Carlsson; udd. i kolonial, isenkram  og foderstof
fe r h. købm and Jørgen  Jørgensen, P ræ stø  1931- 
35 og herunder bestået handelsskoleeksm . fra  
P ræ stø  H andelsskole 1934, frekven tere t Bergen- 
holz’ D ekoratørskole i Kbhvn. 1935-36, kommis i 
K oloniallageret, Vennem indevej, Kbhvn. 0 . 1936- 
37, selvstæ ndig købmand, i N æstved 1937-40 og i 
K arrebæ k  1940-43, overtaget købm and A ndreas 
Jensen’s fo rretn ing  — om fattende kolonial, isen
kram , støbegods, korn og foderstoffer sam t 
bræ ndsel og benzin — og etabL sig s. selvstæ n
dig købm and i Køng pr. Lundby 1943; medl. af 
best. f. Foreningen af Landkøbm æ nd i Sydsjæ l
land s. 1946.

Adr. Køng pr. Lundby.
Firm a: E rik  Jensen, Køng pr. Lundby.

Jensen, Niels Hedegaard, købm and; f. 22/11 
1894 i Gudum, Ringkøbing amt, søn af arbejds
m and Mads Jensen; g. 26/6 1921 m. K ristine H. J., 
f. Nielsen; udd. v. landvæsen, overtaget sviger
faderen købm and P eter N ielsen’s forretn ing  — 
oprindelig om fattende kolonial og isenkram , 
m en s. 1924 udvidet m. grovvarer, bræ ndsel, 
korn- og foderstoffer sam t bygningsm aterialer — 
i V inderød og etabi. sig s. selvstændig købm and 
1921, optaget sønnen — E rik  H edegaard Jensen — 
s. m edarbejder og kommis i forretningen.

Adr. V inderød pr. F rederiksvæ rk.
Firm a: N. H edegaard Jensen, V inderød pr. 

F rederiksvæ rk.

Jensen, Niels Hvid, købm and; f. 3/2 1919 i Vis
sing, R anders amt.

Adr. N attergalevej 5, Århus.
F irm a: N. Hvid Jensen, M ejlgade 85, Århus.
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O. Jensen 
købm and

N. P. Jensen
købm and

O. M. Jensen
købm and

O. A. Jensen
købm and

Jensen, Niels Juu l, købm and; f. 14/11 1907 i 
N ørre Sundby, søn af købm and C hristian Je n 
sen; g. 4/4 1931 m. Johanne J., f. Sørensen; udi. 
i faderens forretn ing  i N ørre Sundby 1921-25, 
derefter bl. a. kontorist på S ukkervarefabriken  
»Dana«, Ålborg, overtaget nuvæ rende forretn ing  
— der om fatter kolonial og m anufak tur — i N ør
re  Sundby og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1947, ombygget og m oderniseret forretn ingen 
1950.

Adr. Østergade 47, N ørre Sundby.
F irm a: N. Ju u l Jensen, K ongensgade 13, N ørre 

Sundby.

Jensen, Niels Løhde, købm and; f. 17/4 1920 i 
Engesvang, Skanderborg am t, søn af købm and 
og sognefoged Niels Jensen; g. 30/11 1952 m. 
E lna L. J., f. H ansen; udi. h. købm and Toksvig 
K jæ r, Rye 1935-39, dere fte r kommis h. købm æ n
dene Jørgen  Sørensen, Engesvang, Toksvig K jæ r, 
Rye og Simon Sørensen, Rye, etabi. sig s. selv
stæ ndig købm and m. fo rretn ing  i Svejbæ k 1952.

A dt. Svejbæk.
F irm a: Svejbæ k K øbm andshandel, Svejbæk.

Jensen, Niels Peter, købm and; f. 16/12 1902 i 
V ejrum , Ringkøbing amt, søn af gårdejer Poul 
D algaard  Jensen; g. 29/5 1927 m. M ette K athrine 
J., f. Hoffm ann; udi. i Fousing V areindkøbsfor
ening 1919-23 og h erunder bestået handelsm ed- 
hjæ lpereksm . fra  S tru e r H andelsskole 1922, fø r
stekom m is i B randborg B rugsforening 1923-24 
og i A ulum  B rugsforening 1924-28, uddeler i 
B randborg B rugsforening 1928-46, overtaget nu 
væ rende fo rretn ing  — der om fatter kolonial, 
isenkram , hønsefoder og bræ ndsel — i Bøvling- 
b jerg  og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1946, 
till. kasserer og kontorbestyrer f. Bøvling Låne- 
og Sparekasse; medl. af Bøvling sogneråd s. 
1954, till. medl. af Bøvling sogns m enighedsråd 
sam t kasserer f. Bøvling F.D.F.

Adr. Bøvlingbjerg.
F irm a: N. P. Jensen, Købmand, Bøvlingbjerg.

Jensen, Niels Peter, købm and; f. 22/3 1906 i 
Uggerby, H jørring  amt, søn af skræ dderm ester

Ole M artin  Jensen; g. 15/11 1936 m. M ary J., f. 
K jæ rgaard  Jensen; udi. i Å bybro Brugsforening 
1925-28, kommis i Vadum B rugsforening sam t h. 
købm and N. Christoffersen, Nr. Holme pr. Va
dum  1928-36, selvstæ ndig købm and i Sæby 1936- 
39, i Skagen 1939-45 og i N ørre Sundby 1945-47, 
derefter etabi. sig s. selvstændig købm and m. 
fo rretn ing  V esterbro 86, Ålborg, afhæ ndet sam 
me og overtaget nuvæ rende forretn ing  — der 
om fatter kolonial og køkkenudstyr — i Ålborg 
1949.

Adr. Fyensgade 26, Ålborg.
F irm a: N. P. Jensen, Fyensgade 26, Ålborg.

Jensen, Niels P e te r Mygdal, købm and; f. 13/12 
1897 i Ågård, Vejle amt, søn af snedker P e te r 
Jensen; g. 27/6 1926 m. Adele M. J., f. A rnum ; 
udi. i H øjen B rugsforening 1916-19, kommis i 
Søvind B rugsforening og sen. i Jo rd rup  B rugs
forening 1919-22 sam t re jsev ikar i forskellige 
brugsforeninger 1923-24, uddeler i Nr. Løgum 
B rugsforening 1924-31, g rundlagt nuvæ rende fo r
retn ing — der om fatter b landet landhandel — i 
egen nybygget ejendom  i Løgum gård og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1931; revisor og sen. 
næ stform d. sam t formd. f. Nr. Løgum Sygekasse 
s. 1934, formd. f. Løgum gård V andvæ rk s. 1939, 
næ stform d. og kasserer f. Løgum gård Forsam 
lingshus 1936-45.

Adr. Løgum gård pr. Løgumkloster.
F irm a: Mygdal Jensen, Løgum gård pr. Løgum

kloster.

Jensen, Olav, købm and; f. 4/6 1919 i Kolding, 
søn af snedkerm ester J. A. Jensen; g. 24/5 1947 
m. Elly J., f. Buch Rasm ussen; udi. h. købm and 
M. Schultz, Kolding 1936-40, overtaget købm and 
Frode L arsen’s fo rretn ing  i H orsens og etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and 1947.

Adr. N ørrebrogade 56, Horsens.
F irm a: Olav Jensen, N ørrebrogade 56, Horsens.

Jensen, Oluf, købm and; f. 20/11 1928 i Gud- 
bjerg, Svendborg amt, søn af købm and Niels 
Jensen; g. 19/9 1953 m. H enny R uth J., f. S tæ r
mose; udi. dels i faderens fo rre tn ing  i Lunde
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og dels h. købm and C harles Stærm ose, Høje 
1943-47, dere fte r kommis i næ vnte forretn inger, 
overtaget købm and C harles Stæ rm ose’s fo rre t
ning — om fattende kolonial, isenkram , trikotage, 
m arkfrø  og bræ ndsel — i Høje og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1953; kasserer i S tenstrup, 
Lunde og K irkeby Sognes Jagtforening.

Adr. Høje pr. S tenstrup St.
Firm a: Charles Stærm ose, Høje pr. S tenstrup 

St.

Jensen, O rla M ajland, købm and; f. 11/5 1913 i 
O tterup, Odense amt, søn af frug tav le r Jens 
C hristian Jensen; g. 25/3 1937 m. E dith  M. J.,
f. Johansen; bestået realeksm . 1929, udi. h. køb
m and N. Donbæk, O tterup 1929-33, kommis h. 
samme 1933-34, af tjen t væ rneplig t 1934 og fre 
kven tere t Den fynske Handelsdagskole i Odense 
1934-35, kommis h. købm and S. Bølling Johan 
sen, Kbhvn. 1935-37 og selvstæ ndig købm and i 
Kbhvn. 1937-44, etabi. sig s. selvstændig købm and 
m. forretn ing  — om fattende kolonial, delikates
se r og v inhandel — i Odense 1944.

Adr. M iddelfartvej 55, Odense.
F irm a: O. M ajland Jensen, M iddelfartvej 55, 

Odense.

Jensen, Osvald K jæ rsgaard , købm and; f. 17/10 
1927 i Rud sogn, R anders amt, søn af fryseboks
e je r Jens M artin  Jensen; g. 31/5 1952 m. Ellen
K. J., f. H ansen; udi. i A ssentoft Brugsforening 
1946-49 og h erunder bestået handelsm edhjæ lper- 
eksm. fra  R anders H andelsskole 1949, kommis 
dels i Kyse B rugsforening og dels i K invig B rugs
forening 1950-53, m edindehaver af nuvæ rende 
kolonialforretning i R anders s. 1953, overtaget 
samme f. egen regning og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1954.

Adr. D ronningensgade 5, Randers.
Firm a: K jæ rsgaard  Jensen, Kolonial, F rederiks 

Plads, Randers.

Jensen, O tilie Augusta, købm and; f. 15/8 1898 
i Kbhvn., da tte r af glasm ager R ichard B rauer;
g. 5/5 1922 m. købm and M arius Jensen; udd. og 
v irk e t i m anufak turbranchen  h. købm and A. 
M ikkelsen, Landskronagade 46, Kbhvn. 0 . 1913- 
22, m edarbejder i æ gtefæ llens købm andsforret
ning i H ellerup s. 1925, efter æ gtefæ llens død 
1951 overtaget og v idereført samme — der er 
g rundlagt af købm and M arius Jensen 1925 og 
om fatter finere kolonial sam t vine og tobakker 
m. m. — s. selvstæ ndig købm and m. sønnen — 
Ove B rauer Jensen  — s. disponent.

Adr. Rebekkavej 24, Hellerup.
Firm a: M arius Jensen, Rebekkavej 24, H elle

rup.

Jensen, Otto, købmand, grosserer; f. 10/4 1903 
i K arlslunde, Roskilde amt, søn a f parcellist 
Hans Jensen; g. 31/5 1937 m. Ragnhild J., f. 
Thim; bestået realeksm . 1920, derefter ansat i 
eksportfirm aet Philip  W. Heyman, Kbhvn., etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and m. fo rretn ing  i

Kbhvn. 1926, sideløbende grundlagt kolonial en 
gros virksom hed i Kbhvn. og etabi. sig s. selv
stændig grosserer 1928; medl. af best, og rep ræ 
sentan tskabet f. Foreningen af fag læ rte  Køb
m æ nd i D anm ark s. 1928 sam t forretn ingsfører
f. Indkøbsforeningen »Vester« s. 1937, tidl. till. 
medl. af best. f. Kbhvn.s D etailhandlerforening.

Adr. Ingerslevsgade 138, Kbhvn. V.
F irm a: Otto Jensen, Ingerslevsgade 138, 

Kbhvn. V.

Jensen, Otto M arius, købm and; f. 21/3 1904 i 
H årlev, P ræ stø  amt, søn af købm and Jens Jen 
sen; g. 24/11 1929 m. E sther J., f. K ristoffersen; 
udi. i faderens fo rre tn ing  i V ejrbæ k 1918-22, 
kommis i samme forretn ing  1922-38 og besty rer 
1938-44, overtaget forretn ingen  — der om fatter 
kolonial, isenkram , korn  og foderstoffer sam t 
bræ ndsel og benzin — og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1944, optaget sønnen — B ent Jen 
sen — s. komm is og m edarbejder i forretningen.

Adr. V ejrbæ k pr. D ianalund.
F irm a: Otto M. Jensen, V ejrbæ k pr. D iana

lund.

Jensen, Otto W illiam, købm and; f. 12/4 1896 i 
Å rhus, søn af stationsforstander J. P. Jensen; g. 
28/5 1922 m. Louise J., f. Olsen; udi. h. købm and 
E. Johansen, Vejle 1911-15, overtaget nuvæ rende 
forretn ing  i Vejle og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1921.

Adr. Langelinie 59, Vejle.
F irm a: O. Jensen, Langelinie 59, Vejle.

Jensen, Ove, købm and; f. 18/11 1924 i Slagelse, 
søn af konditor Emil Jensen; g. 17/6 1950 m. Inge 
J., f. B lankholm ; bestået m ellem skoleeksm. 1939, 
udi. h. købm and A lfred Larsen, Slagelse 1941-45, 
komm is h. købm and Kaj Hansen, F arum  1945 og 
i A/S H. Jessen, T åstrup 1945-46, af tjen t væ rne
pligt 1946-47, kommis i A/S Bøgh’s K olonialfor
retn ing, T åstrup 1947-50 og h. købm and W illiam 
Rasmussen, Slagelse 1950-52, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. fo rre tn ing  — om fattende 
kolonial, delikatesser og vinhandel sam t b ræ nd
sel — i Slagelse 1952.

Adr. H ans Tausens Gade 2, Slagelse.
Firm a: »Hjørnebutikken«, Hans Tausens Gade 

2, Slagelse.

Jensen, Ove, købm and; f. 5/7 1928 i Løgum
kloster, Tønder amt, søn af bygm ester D itlev 
Jensen; g. 17/7 1954 m. Aase J., f. Larsen; udi. 
i Nr. Løgum Sogns Brugsforening 1944-47, kom 
mis i K liplev B rugsforening 1947-49, i Vallekilde 
B rugsforening 1949 og i K irke Hørup B rugsfor
ening 1949-54, forpagtet B roager Forsam lings- 
gård ’s kolonial- og isenkram forretn ing i Broager 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1954.

Adr. Møllegade 28, Broager.
F irm a: Ove Jensen, Broager.

Jensen, Paul A„ købm and; f. 14/4 1926 i Tøn
der, søn af købm and Niels Jensen; g. 1954 m.
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O. Jensen 
købm and

P. S. Jensen
købm and

P. Jensen
købm and

Sonja J., f. L illholm; udd. i kolonial h. købm and 
W. P. Schmidt, Å benrå 1942-46, kommis h. køb
m and F rier, Å rhus 1946-47, h. købm and Gad'e- 
gaard, Å rhus 1947-48 og i faderens forretn ing  i 
Tønder 1950-54, overtaget sidstnæ vnte og etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and 1954.

Adr. S trucks Alle 4, Tønder.
F irm a: Niels Jensen 's Eftf. v. Paul A. Jensen,

Tønder.

Jensen, Peder Sand, købm and; f. 16/6 1909 i 
No, Ringkøbing amt, søn af boelsm and Enevold 
Jensen; g. 25/3 1945 m. Agnete J., f. Jensen; v ir
ket bl. a. s. høravlskonsulent f. F.D.B., overtaget 
nuvæ rende forretn ing  — der om fatter kolonial, 
isenkram  og m anufak tu r — i B rudager pr. V ej
strup  og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1946; 
brandfoged i B rudager pr. V ejstrup.

Adr. B rudager pr. V ejstrup St.
F irm a: P. Sand Jensen, Købmand, B rudager 

pr. V ejstrup St.

Jensen, Peter, købm and; f. 28/3 1896 i Venslev, 
Sorø amt, søn af tøm rerm ester Niels P e te r Je n 
sen; g. 16/9 1934 m. V alborg J., f. Larsen; over
taget købm and Svendsen’s fo rretn ing  — om fat
tende kolonial, delikatesser, vinhandel, isenkram , 
køkkenudstyr, trikotage, korn  og foderstoffer, 
kunstgødning og bygningsm aterialer sam t 
bræ ndsel og benzin — i F lakkebjerg  og etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and 1932; medl. af best,
f. Slagelse og Omegns K øbm andsforening s. 1937.

Adr. F lakkebjerg.
F irm a: P e te r Jensen, Flakkebjerg.

Jensen, Peter, købm and; f. 7/5 1925 i H ejns
vig, Ribe amt, søn af am tsvejm and A lfred Je n 
sen; g. 16/10 1948 m. R uth J., f. M atthiesen; udd. 
s. m ejerist 1939-43 og udd. i kolonialbranchen h. 
købm and N. M. Husum, Skodborg 1943-46, be
sty re r af fru  K jæ r’s kolonial- og isenkram forret- 
ning i Fole 1947-48, overtaget samme og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1948.

Adr. Fole.
F irm a: P eter Jensen, Fole.

Jensen, P eter Carl Honoré, købm and; f. 10/8 
1907 i F redericia, søn af væ rkfører, købm and P. 
C. Jensen; g. 27/10 1935 m. Agnes J., f. H ansen; 
udd. h. isenkræ m m er D. Lørup, F redericia, over
taget faderens kolonialforretn ing i F redericia og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1936.

Adr. D anm arksgade 64, Fredericia.
F irm a: P. C. Jensen, D anm arksgade 64, F rede

ricia.

Jensen, P e te r C hristian, købm and; f. 27/12 1891 
i Trige, Å rhus amt.

Adr. Dannebrogsgade 33, Ålborg.
F irm a: Chr. Jensen, D annebrogsgade 33, Ål

borg.

Jensen, P e te r Rasmus, købm and; f. 28/1 1915 i 
Rørvig, H olbæk amt.

Adr. Rørvig.
Firm a: Toldbodvejens Købm andshandel, R ør

vig.

Jensen, Poul, depotindehaver; f. 20/7 1902; 
overtaget Carlsberg B ryggerierne’s depot f. Jy 
derup og omegn og etabi. sig s. selvstændig de
potindehaver 1936.

Adr. Jyderup.
F irm a: Carlsberg-D epotet, Jyderup.

Jensen, Poul, købm and; f. 24/4 1910 i Neksø, 
søn af købm and M arkus Jensen; g. 10/11 1937 m. 
Lilly J., f. A ndersen; bestået realeksm . fra  Å kir
keby Realskole 1926, udi. h. købm and O. P. Bach, 
Rønne 1926-30, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
m. fo rretn ing  i Å kirkeby 1935.

Adr. S toregade 13, Å kirkeby.
F irm a: Poul Jensen, Storegade 13, Åkirkeby.

Jensen, Poul, købmand, sk ibsprovianterings- 
handler; f. 3/12 1913 i Bindslev, H jørring  amt, 
søn af gårdejer C hristian Jensen; udi. h. køb
m and M. Thomsen, V ittrup 1928-32, kommis h. 
købm and M. N. Nielsen, S tenum  1932-33, h. køb
m and J. P. Petersen, Skagen 1933-38 og i B inds
lev B rugsforening 1938-43, disponent h. købm and
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P. C. Jensen
købm and

P. Jensen
købm and

P. Jensen
købm and

P. J. H. Jensen
købm and

J. P. Petersen, Skagen 1943-45, overtaget sammes 
forretn ing  — om fattende kolonial, delikatesser 
og vinhandel sam t skibsproviantering — og etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and 1945; medl. af best. f. 
Skagen K olonialhandlerforening 1952-54.

Adr. Havnevej 14, Skagen.
F irm a: J. P. P etersen ’s Eftf., Havnevej 14, 

Skagen.

Jensen, Poul, købm and; f. 11/3 1930 i Esbønde- 
rup, F rederiksborg  amt, søn af købm and Jens O. 
Jensen; g. 9/5 1952 m. Inge J., f. Poulsen; be
ståe t realeksm . 1947, udi. h. købm and Chr. F. 
H elgestrup, Laveskov pr. Nivå 1947-50, frekven
te re t H andelshøjskolen »Købmandshvile« i Rung
sted 1950-51, derefter af tjen t væ rneplig t og sen. 
komm is i faderens forretn ing  i H avreholm  pr. 
H ornbæk, besty re r af samme — der om fatter 
kolonial sam t korn- og foderstoffer — s. 1954.

Adr. H avreholm  pr. H ornbæk.
Firm a: Jens O. Jensen, H avreholm  pr. H orn

bæk.

Jensen, Poul Johannes Hagelund, købm and; f. 
14/11 1913 i Osted, Roskilde amt, søn af købm and 
Johan  Jørgen  Jensen; g. 2/12 1934 m. Edith 
Alice J., f. Heine; udi. h. købm and P. Chr. 
Janns, H araldsted  1928-32, kommis h. købm and

Hagelund, V ellerup 1932-34 og i faderens fo r
re tn ing  i K irke Sonnerup 1934-35, selvstændig 
købm and i Forsinge v. K alundborg 1935-44, 
overtaget købm and A nders Høj bye’s fo rretn ing 
— om fattende kolonial og isenkram  sam t b ræ nd
sel og benzin — og etabi. sig s. selvstændig køb
m and i R orup 1944.

Adr. Rorup pr. Lejre.
F irm a: P. H agelund Jensen, Rorup pr. Lejre.

Jensen, Preben, købm and; f. 29/1 1913 i Kbhvn., 
søn af m askinchef H arry  Jensen; g. 7/4 1935 m. 
E sther J., f. Jensen; bestået realeksm . 1929, udi. 
dels h. købm and Schiøtt’s Eftf., K alundborg og 
dels h. købm and Johan  F. Hansen, T åstrup 1929 
-34 og herunder bestået handelsskoleeksm . 1931, 
komm is h. købm and G ræsel, Smallegade, Kbhvn. 
F. 1934-36 og ansat u. Kbhvn.s komm une 1936-52, 
overtaget købm and E iner Poulsen’s forretn ing  — 
om fattende kolonial, isenkram  og bræ ndsel — i 
Tikøb og etabi. sig s. selvstændig købm and 1953, 
till. indehaver af kollektionen f. Landbrugs- og 
V arelo tterie t f. Tikøb og omegn.

Adr. Tikøb.
F irm a: Købm andsgården, Tikøb.

Jensen, P reben H arris, købm and; f. 6/7 1920 i 
Svendborg, søn af styrm and Niels Jensen; g.

P . Jensen 
købm and

P. H. Jensen
købm and

R. Jensen R. Jensen
købm and købm and
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R. Jensen R. Jensen S. B. Jensen S. Jensen
købm and direktør købm and købm and

13/10 1945 m. Helga J., f. N ielsen; udd. i kolonial 
en gros h. g rosserer Ludvig P etersen , Svendborg 
1934-38, komm is i Svendborg K oloniallager 1938- 
40, væ rnepligtig  i m arinen 1940-41, ekspedient h. 
boghandler K ielborg, Svendborg 1941, kommis h. 
købm and Niel's Jørgensen, Horne 1941-42 og h. 
købm and Jørgen A gergaard, G rønbjerg 1942-45, 
overtaget købm and F rederiksen’s kolonialforret
ning i D augård S t  og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1945, afs tåe t samme og overtaget nu 
væ rende forretn ing  i H ørup pr. Jelling  1948; 
medl. af best. f. Ø stjydsk H andelsforening s. 
1953.

Adr. H ørup pr. Jelling.
F irm a: P reben  H. Jensen, H ørup pr. Jelling.

Jensen, Rasmus, købm and; f. 12/5 1907 i B al- 
lum, Tønder amt, søn af bagerm ester Jens C lau
sen Jensen; g. 27/8 1950 m. Cecilie J., f. Sørensen; 
udd. i b landet landhandel h. købm and U llerup 
Jacobsen, Ballum  1925-29, komm is h. købm and A. 
M ortensen, Rødding 1930, h. købm and A. A nder
sen, H vidding 1930-32 og h. købm and Jens H an
sen, D østrup 1932-33, overtaget kolonialforret
ning i S krydstrup og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1933, u. besæ ttelsen bortv ist af ty sker
ne 1943, derefter m edarbejder h. købm and S. E. 
J. Christiansen, Vojens, overtaget købm and H.
L. H ansen’s fo rretn ing  i Styding pr. Hammelev 
og påny etabi. sig s. selvstændig købm and 1946.

Adr. Styding pr. Hammelev.
F irm a: Rasmus Jensen, S tyding pr. Hammelev.

Jensen, R egner Nygaard, depotindehaver; f. 
30/5 1921 i Hagested, H olbæk amt, søn af m øller 
Johannes Jensen; g. 30/6 1945 m. R uth J., f. 
M adsen; udi. i D røsselbjerg B rugsforening 1936- 
39, kommis i Stigsnæs B rugsforening 1939-40 og 
i Ørslev B rugsforening 1940-41, af tjen t væ rne
plig t 1942-43 og genindkaldt 1945, re jsev ikar 
1943-44, selvstændig købm and i Slagelse 1945-47, 
chauffør v. C arlsberg-D epotet i Slagelse 1947- 
49, overtaget A/S H arboes B ryggerier’s depot — 
om fattende øl og m ineralvand — f. Slagelse og 
omegn og etabi. sig s. selvstændig depotindeha

v e r 1949; m edstifter af M otorklubben f. Slagelse 
og Omegn.

Adr. Absalonsgade 8, Slagelse.
F irm a: H arboe’s Depot, Slagelse.

Jensen, R ichard, købm and; f. 7/2 1902 i A sm in
derød sogn, F rederiksborg  amt, søn af købm and 
C arl C hristian Jensen; g. 14/3 1926 m. Helga J.,
f. N ielsen; udi. i faderens forretn ing  i Udsholt 
1916-20, d erefter bl. a. af tjen t væ rnepligt, kom 
mis og sen. disponent i faderens forretn ing  i 
U dsholt 1921-44, overtaget samme — der om fat
te r  kolonial, isenkram  og bræ ndsel — og etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and 1944; formd. f. B i
strup  Sygekasse 1927-34, derefter kasserer og 
fo rretn ingsfø rer f. samme.

Adr. U dsholt pr. G ræsted.
F irm a: U dsholt K øbm andshandel, U dsholt pr. 

G ræsted.

Jensen, Richard, købm and; f. 30/12 1909 i Ale, 
Skanderborg amt, søn af købm and J. P. Jensen;
g. 24/3 1932 m. M agda J., f. N ielsen; udi. dels h. 
faderen  og dels h. købm and L. G. Nors, Horsens, 
overtaget nuvæ rende fo rretn ing  i Rask Mølle og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1951.

Adr. R ask Mølle.
F irm a: R ichard Jensen, Rask Mølle.

Jensen, R ichardt, købm and1; f. 20/6 1907 i Å l
borg.

Adr. A nnebergvej 66, Ålborg.
F irm a: R ichardt Jensen, K olonialforretning, 

A nnebergvej 66, Ålborg.

Jensen, Robert, d irektør; f. 22/7 1907 i Viborg, 
søn af fo rvalte r Poul Jensen; g. 12/7 1936 m. In 
ger J., f. C hristensen; udi. h. købm and Holger 
C hristensen (detail og en gros), V iborg 1921-25 
og sideløbende frekven te re t Viborg H andelsskole, 
derefter kommis h. købm and Vald. E. Nielsen, 
F redericia  og sen. h. købm and Nielsen Dinesen, 
Å lborg sam t rep ræ sen tan t f. N ordjylland f. A/S 
K arensm ølle, Å rhus og sen. f. firm ae t Elias B. 
Muus, Odense, d irek tø r i A/S Ibsen & Sønner, 
N ørre Åby — der om fatter kolonial, isenkram ,
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korn  og foderstoffer, frø, bygningsm aterialer, 
træ last og bræ ndsel — s. 1947.

Adr. N ørre Åby.
F irm a: A/S Ibsen & Sønner, N ørre Åby.

Jensen, R obert, købm and; f. 8/7 1912 i Kbhvn., 
søn af ho te le jer J. M. Jensen ; g. 14/4 1939 m. 
A nna J., f. S kjellerup; udi. h. konsul, købm and 
Fr. Johansen, M ariager, overtaget nuvæ rende 
forretn ing  i H adsten og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1938.

Adr. Søndergade 3, Hadsten.
Firm a: Svane M aterialhandel, Hadsten.

Jensen, Robert, købm and; f. 27/1 1925 i Gjøl, 
H jørring  amt, søn af gårdejer Johannes Jensen; 
udi. dels h. købm and M ikkelsen, Gjøl og dels h. 
købm and Dybdahl, V illerslev 1939-43, derefter 
bl. a. førstekom m is i A/S E dvard  Larsson, S ten
løse, frekven tere t Ju s titsråd  M øller’s H andels
højskole i Å lborg 1948-49, overtaget nuvæ rende 
forretn ing  i Å lborg og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1954.

Adr. C hristiansgade 58, Ålborg.
Firm a: R obert Jensen, Kolonial & Delikatesse, 

Christiansgade 58, Ålborg.

Jensen, Sigurd B rinckm eyer, købm and; f. 26/9 
1904 i Esbjerg, søn af sk ibsfører i D.F.D.S. An
ders C hristian Vilhelm B rinckm eyer Jensen ; g. 
5/5 1952 m. G rethe V ilhelm ine B. J., f. S terre- 
gaard; udi. h. købm and N. A. Frederiksen-, Es
b jerg  1919-23 og herunder bestået handelsskole- 
eksm. fra  Esbjerg  Handelsskole sam t sen. fre 
kven tere t Købm andsskolen i Kbhvn., derefter 
kommis i forskellige fo rre tn inger og sen. besty
re r  h. købm and Johs. C hristensen, Gothersgade 
155, Kbhvn. K. sam t h. købm and Jørgen  Jørgen
sen, V esterbrogade 101, Kbhvn. V., grundlagt 
nuvæ rende forretn ing  — en udpræ get kolonial
virksom hed m. kaffe og vine s. speciale — i 
H ellerup og etabi. sig s. selvstændig købm and 
1929.

Adr. Skodsborgvej 27, Virum.
Firm a: S. B rinckm eyer Jensen, B ernstorffsvej 

82, Hellerup.

Jensen, Sigvald, købm and; f. 3/10 1902 i Jyde
rup, Holbæk amt, søn af handelsm and Jens C hri
stian  Jensen; g. 26/9 1926 m. Ella J., f. H ansen; 
udi. h. købm and H. A. Nielsen, Jyderup  1916-20, 
kommis h. købm and Jens Lund, M aribo 1920-25, 
selvstæ ndig købm and i Svinninge 1925-26, over
taget købm and H. A. N ielsen’s fo rretn ing  — om
fattende kolonial, delikatesser, vinhandel, køk
kenudstyr, korn og foderstoffer, bræ ndsel (her
u nder fabrikation  af indenlandsk bræ ndsel i 
Skellingsted B riketfabrik) og benzin — og etabi. 
sig s. selvstændig købm and i Jyderup  1926, till. 
fo rhand ler f. A/S D ansk Tipstjeneste; medl. af 
best. f. Jyderup  Boldklub og formd. f. sammes 
spilleudvalg t. 1955.

Adr. Holbækvej 137, Jyderup.
F irm a: Sigvald Jensen, H olbækvej 137, Jyde

rup.

Jensen, Sigvald, købm and; f. 4/1 1913 i Koldby, 
Tønder amt, søn af landm and A ndreas Jensen;
g. 1937 m. Irene J., f. N ielsen; udi. h. købm and 
P e te r M ahler, Ø ster H øjst 1930-34, kommis h. 
købm and Niels Thyssen, Rudbøl 1934-36 og 1937- 
49, overtaget købm and Johs. P etersen ’s kolonial- 
og køkkenudstyrsforretn ing i Tinglev og etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and 1949; medl. af H øjer 
landsogns sogneråd 1946-50.

Adr. Tinglev.
Firm a: Sigvald Jensen, Tinglev.

Jensen, Steen, prokurist; f. 31/12 1920 på Frdbg., 
søn af g rosserer A nders Theodor Jensen; g. 8/2 
1947 m. Emmy J., f. F rahm ; bestået realeksm . 
fra  Schneekloth’s Skole på Frdbg. 1937, derefter 
udd. i firm ae t Ferd. A ndersen & Co., Kbhvn. 
sam t iøvrig t frekven tere t Niels B rock’s H andels
skole i Kbhvn., lø jtnan t i a rtille rie t 1945, p roku
ris t i firm aet Ferd. A ndersen & Co., K bhvn. s. 
1945; m edarbejder v. »Dansk Handelsblad«, »Ko- 
lonial-Købm anden«, »Købmandens Fagblad« og 
»Kaffehandlerbladet«.

Adr. T årbæ k pr. K lam penborg.
F irm a: Ferd. A ndersen & Co., N ytorv 5, 

Kbhvn. K.
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Jensen, Svend, købm and; f. 12/1 1907 i H essel
ager, Svendborg amt, søn1 af fisker A nders Je n 
sen; g. 30/10 1935 m. Olga J., f. F jordside; over
taget nuvæ rende forretn ing  i Tårup og etabi. sig 
s. selvstæ ndig købm and 1949.

Adr. T årup pr. Frørup,
F irm a: Svend Jensen, Købmand, T årup pr. 

Frørup.

Jensen, Svend, købm and; f. 25/9 1907 i H jør
ring, søn af arbejdsm and Niels Ju lius Jensen; g. 
2/9 1939 m. M arie J., f. M ortensen; udi. dels i 
H jørring  B rugsforening og dels i D ybvad B rugs
forening 1922-26, kommis i A strup B rugsforening 
1926-30 og i V ittrup  B rugsforening 1930-37 sam t 
re jsev ika r 1937-46, etabi. sig s. selvstændig køb
m and m. fo rretn ing  — om fattende kolonial, de
likatesser og vinhandel — i H jørring  1946.

Adr. Bispensgade 69, H jørring.
F irm a: Svend Jensen, Bispensgade 69, H jør

ring.

Jensen, Svend, købm and; f. 20/12 1907 i Vejle, 
søn af vejm and M artin  Jensen; g. 25/10 1931 m. 
A nna J., f. A agaard; udd. i firm ae t Viggo M athie
sen, V ejle 1922-26, overtaget købm and A. R as
m ussen’s forretn ing i Vejle og etabi. sig s. selv
stæ ndig købm and 1930.

Adr. F redericiagade 39, Vejle.
F irm a: Svend Jensen, Fredericiagade 39, Vejle.

Jensen, Svend, forretn ingsfører; f. 31/10 1920 
i Kolding, søn af sm edem ester Jens Jensen; g. 
2/5 1947 m. K aren  J., f. P etersen; udi. h. køb
m and A lbert Hansen, Kolding 1934-38 og he ru n 
der bestået handelsm edhjælpereksm . fra  Kolding 
Handelsskole 1937, kommis h. samme 1938-40, re 
p ræ sen tan t f. A/S N. B. Clem mensen’s Kolding 
oplag 1940-46 og f. A/S Chr. A ugustinus F abrik - 
k e r’s Esbjerg afdeling 1946-49, derefter rep ræ 
sen tan t f. A/S B rdr. B raun 's Kolding afdeling, 
fo rretn ingsfører f. sammes Å lborg afdeling s. 
1952, till. fo rretn ingsfører f. A/S N. B. Clem
m ensen’s Å lborg afdeling s. 1954.

Adr. G ranlien 63, Ålborg.

F irm a: Brdr. B raun A/S, Å lborg Afdeling, Ved 
S tranden  5, Ålborg.

Jensen, Svend Aage, depotindehaver; f. 6/9 
1908 i Vig, Holbæk amt, søn af depotindehaver 
Jensenius Jensen; m edhjæ lper i faderens v irk 
som hed — Carlsberg B ryggerierne’s depot f. Vig 
og omegn — i Vig 1943-47, overtaget samme og 
etabi. sig s. selvstæ ndig depotindehaver 1947, 
sideløbende overtaget C arlsberg B ryggerierne’s 
depot i Asnæs 1952 sam t underlag t dette depotet 
i Vig — der h e re fte r om fatter d istrik tet: Nr. As- 
m indrup, Abildøre, G undestrup, G revinge, F å re 
vejle, S tubberup, O rdrup, Gudm indrup.

Adr. Nygade 1, Vig.
F irm a: Carlsberg-D epotet, Vig.

Jensen, Svend Aage, købm and; f. 25/11 1909 i 
Å rhus, søn af skovfoged Jens C hristian Jensen;
g. 18/4 1937 m. Tove J., f. Rasmussen; udi. h. 
købm and J. W. Johansen, Å rhus 1925-29, komm is
h. samme 1929-36 og h. købm and Esbersen, Ris
skov 1936-37, g rundlagt fo rretn ing  i Å rhus og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1937, fly tte t 
fo rretn ingen  t. B arthsgade 4, Å rhus 1943 og åb
n e t nuvæ rende m oderne forretn ing  Trøjborgvej 
60, Å rhus 1954.

Adr. Finsensgade 54, Århus.
F irm a: Sv. Aage Jensen, T røjborgvej 60, Å r

hus.

Jensen, Svend Aage, købm and; f. 8/2 1911 i 
Hørning, R anders amt, søn af ren tie r C hristian 
Jensen; g. 23/11 1938 m. Rigm or J., f. R asm us
sen; overtaget købm and M arie Schelk’s fo rre t
ning i K orsholm  og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1946; regnskabsfører og kasserer i 
Foldby Sogns Sygekasse.

Adr. K orsholm  pr. H innerup.
F irm a: Sv. Aa. Jensen, K orsholm  pr. H inne

rup.

Jensen, Svend Aage, købm and; f. 3/1 1912 i 
Å ker pr. Å kirkeby, Bornholm.

Adr. Storegade 40, Rønne.
F irm a: Svend Aa. Jensen, Storegade 40, Rønne.
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Jensen, Svend Aage, købm and; f. 22/1 1914 i 
Søvind, Skanderborg amt, søn af uddeler M arius 
Jensen; g. 21/6 1942 m. Inge J., f. P etersen ; udi.
h. købm and Nyborg, Søvind 1928-32 og herunder 
bestået handelsskoleeksm . fra  H orsens H andels
skole 1932, kommis h. købm and Terkelsen, Hou 
1932-33 sam t i Lundum  Brugsforening og i Sat
trup  Brugsforening 1933-36, frekven tere t Den 
danske Andelsskole i M iddelfart 1936-37, kommis 
i Osager Brugsforening 1937-42, etabi. sig s. 
selvstændig købm and m. forretn ing — om fatten
de kolonial og blandet handel sam t bræ ndsel — 
i Osted 1942; medl. af Osted sogneråd 1950-54 
sam t formd. f. Osted V andvæ rk s. 1951.

Adr. Osted pr. Roskilde.
Firm a: Osted K øbm andshandel, Osted pr. Ros

kilde.

Jensen, Svend Aage, depotindehaver; f. 30/4 
1915; overtaget C arlsberg B ryggerierne’s depot f. 
G edser og omegn og etabi. sig s. selvstændig 
depotindehaver 1940.

Adr. Gedser.
Firm a: Carlsberg-D epotet, Gedser.

Jensen, Svend Aage, købm and; f. 20/3 1918 i 
F rederikshavn, søn af arbejdsm and H olger I. 
Jensen; g. 1943 m. K aren M argrethe J., f. An
dersen; udd. i kolonial 1932-36, ansat i rigspoli
tie t 1942-46, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. 
forretn ing i Skagen 1946; medl. af best. f. Ska
gens K olonialhandlerforening 1952-54.

Adr. Set. L auren tii Vej 96, Skagen.
Firm a: Sv. Aa. Jensen, Set. L auren tii Vej 96, 

Skagen.

Jensen, Svend Aage Rosendahl, købm and; f. 
5/12 1915 i Kbhvn., søn af købm and Hans Jensen;
g. 11/5 1941 m. R uth  Helmi R. J., f. P etersen; an
sa t i faderens forretn ing  i Rødovre 1934, i kom
pagni m. b roderen købm and Leif Rosendahl Jen 
sen overtaget samme og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1941, udvidet fo rretn ingen m. sidelø
bende vognm andsforretning 1953.

Adr. Å lekiste vej 135, Vanløse.
Firm a: Sv. Rosendahl Jensen, Rødovrevej 183, 

Vanløse.

Jensen, Svend Aage Søren Emanuel, købmand;
f. 4/11 1904 i V issenbjerg, Odense amt, søn af 
kusk Søren Jensen; g. 7/5 1938 m. M etha J., f. 
L arsen; etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. 
forretn ing  — om fattende kolonial, isenkram  og 
trikotage — i Saltofte pr. Assens 1940.

Adr. Saltofte pr. Assens.
Firm a: Svend Jensen, Saltofte pr. Assens.

Jensen, Svend Boye, købm and; f. 1/3 1920 i 
Ølstykke, Frederiksborg  amt, søn af gårdejer 
C hristian Jensen; g. 24/7 1946 m. Inger M argre
the J., f. A ndersen; udi. dels i købm and Arne 
Skouw ’s farve- og m aterialhandel i B irkerød og 
dels i S trø Sogns B rugsforening 1934-38, kommis i 
K arlslunde Brugsforening 1938-46, overtaget køb

m and fru  K. L arsen’s forretn ing  — om fattende 
kolonial, isenkram , køkkenudstyr og bræ ndsel 
— i Greve S trand  og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1946; medl. af best. f. Tåstrup og Om
egns K øbm andsforening s. 1952, till. kasserer i 
Greve Strands Badm intonklub.

Adr. Greve Strand.
F irm a: Svend B. Jensen, Greve Strand.

Jensen, Svend Børge, købm and; f. 6/3 1928 i 
Fredsø, Thisted amt, søn af frug tav le r Jens 
L aursen Jensen; g. 29/11 1952 m. Elna J., f. 
K nudsen; udi. i M ollerup B rugsforening, Frøslev 
pr. Nykøbing M., overtaget nuvæ rende fo rre t
ning i H olstebro og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1952, m oderniseret og udvidet fo rre t
ningen 1954.

Adr. S truervej 15, Holstebro.
F irm a: Svend Børge Jensen, S truervej 15, Hol

stebro.

Jensen, Svend Erik, fo rretn ingsfører; f. 10/1 
1930 i Skern, søn af snedkerm ester Jonas Jen 
sen; g. 25/9 1954 m. A nna-G rethe J., f. Nielsen; 
udi. h. købm and C. Jensen’s Enke, Skern 1944- 
48 og herunder bestået handelsm edhjælpereksm . 
fra  Skern Handelsskole 1947, førstekom m is h. 
samme 1948-55, derefter forretn ingsfører.

Adr. Bredgade 25, Skem .
Firm a: C. Jensen’s Enke, Kolonial, Skern.

Jensen, Svend Erik, købm and; f. 2/3 1930 i 
Bælum, Ålborg amt, søn af husm and Søren P eter 
Jensen; udi. h. købm and A. Jensen, Bælum  1944- 
47, kommis i forskellige fo rre tn inger 1947-51 og 
salgschauffør i firm aet B rdr. Jacobsen, Å rhus 
sam t i frug t en gros firm aet Niels K vist, Århus 
1952-54, iøvrigt bestået handelsm edhjælpereksm . 
fra  Bælum  Handelsskole 1951, overtaget nuvæ 
rende forretn ing  — der om fatter kolonial, deli
katesser og vinhandel — i Ålborg og etabi. sig 
s. selvstændig købm and 1954.

Adr. Absalonsgade 3, Ålborg.
F irm a: K olonialforretningen »Det grønne H jør

ne« v. Svend E. Jensen, Absalonsgade 3, Ålborg.

Jensen, Svend Helm er, købmand; f. 7/8 1903 i 
Kbhvn., søn af form er Jørgen V aldem ar Jensen; 
udd. s. litograf i firm aet A lbert C. Petersen, 
K bhvn. 1917-22, derefter v irket i faget t. 1942 
bl. a. i firm ae t A ndreasen & Lachm ann, Kbhvn. 
1925-28 og i Carl A llers E tablissem ent 1929-42, 
overtaget nuvæ rende forretn ing — der e r grund
lagt 1897 og om fatter kolonial, vine, delikatesser 
og tobak m. v. — i Kbhvn. og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1942.

Adr. Holmbladsgade 22, Kbhvn. S.
F irm a: Sv. H. Jensen, Holmbladsgade 22, 

Kbhvn. S.

Jensen, Søren, købmand; f. 9/6 1906 i Fausing, 
R anders amt, søn af landpostbud F rands Jensen;
g. 24/11 1929 m. Ingrid J., f. A akjæ r; udi. dels
h. købm and O scar Jensen, Fausing og dels i 
Lime Brugsforening 1920-25, derefter kommis i
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V ejlby Brugsforening v. Å rhus og sen. i Thorup 
B rugsforening pr. K nebel sam t i Trige B rugs
forening, g rundlagt fo rretn ing  i R anders og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1929, afstået samme 
og grundlagt fo rretn ing  i Risskov 1933.

Adr. Ndr. S trandvej 28, Risskov.
F irm a: Søren Jensen, Ndr. S trandvej 28, R is

skov.

Jensen, Søren Peter, købm and; f. 30/10 1900 i 
Vemb, Ringkøbing amt, søn af stationsforstan
der Jacob Jensen; g. 5/6 1927 m. Ragnhild J., f. 
C hristiansen; udi. h. købm and A. C. M ortensen, 
Vemb 1914-18, frekven te re t Den jydske H andels
højskole i Å rhus 1919-20, d erefter førstekom m is
h. købm and I. P. H jersing, Randers, overtaget 
nuvæ rende forretn ing  i R anders og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1928.

Adr. D anm arksgade 12, Randers.
F irm a: S. P. Jensen, N ørregade 2, R anders.

Jensen, Tage, købm and; f. 20/7 1909 i S tubbe- 
rup  sogn, Odense amt, søn af g årdejer Jens J ø r
gen Jensen; g. 28/11 1943 m. P au la  J., f. Jø rgen
sen; etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. fo r
retn ing  — om fattende kolonial, isenkram , m anu
fak tu r og frø sam t hønse- og kyllingefoder — i 
V issenbjerg pr. B red 1943.

Adr. V issenbjerg pr. B red St.
F irm a: Tage Jensen, V issenbjerg pr. B red St.

Jensen, Tage, købm and; f. 14/5 1918 i Ansager, 
Ribe amt, søn af g årdejer B ertel Jensen; g. 5/5 
1944 m. E sther J., f. Lund; udi. i A nsager B rugs
forening, overtaget nuvæ rende fo rretn ing  — der 
om fatter kolonial, isenkram  og m anufak tur — 
i V ejrup og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1944.

Adr. V ejrup St.
F irm a: Tage Jensen, Købmand, V ejrup St.

Jensen, Tage, købm and; f. 13/7 1918 i Å rhus, 
søn af købm and W ilhelm Jensen; g. 20/9 1942 m. 
L illi J., f. Pedersen; udi. dels h. købm and S ta
beil, N ørager og dels i faderens forretn ing  i F aj- 
strup  1935-39, derefter kommis i sidstnæ vnte

forretn ing, overtaget samme og etabi. sig s. selv
stæ ndig købm and 1950; medl. af best. f. og næ st- 
form d. i H andelsforeningen f. Ham m el og Om
egn.

Adr. Faj strup  pr. M undelstrup.
F irm a: Tage Jensen, Faj strup  pr. M undelstrup.

Jensen, Tage, købm and; f. 22/4 1919 i Esbjerg, 
søn af købm and Jens Jensen; g. 18/11 1944 m. 
D orthe J., f. Ritz A ndersen; bestået m ellem - 
skoleeksm. fra  D anm arksgades Skole i Esbjerg 
1934, udi. i faderens fo rretn ing  i Esbjerg 1934-38 
og herunder bestået handelsm edhjæ lpereksm . fra  
E sbjerg H andelsskole 1937 sam t frekven tere t 
Bergenholz’ D ekoratørskole i Kbhvn. 1939, iøvrigt 
ansat i faderens forretn ing  i Esbjerg, e fter fa 
derens død overtaget samme og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1954.

Adr. Nygårdsvej 2, Esbjerg.
F irm a: Jens Jensen, »Saxildhus«, Nygårdsvej 

2, Esbjerg.

Jensen, Tage, købm and; f. 11/6 1920 i H ylle
sted, R anders amt, søn af sk ræ dderm ester S in
ding Jensen; g. 18/9 1949 m. Inga J., f. Pedersen; 
udi. i H yllested B rugsforening 1934-38, derefter 
kommis i forskellige andre brugsforeninger bl. 
a. — genn. 10 å r — i Lillegades B rugsforening, 
G renå, frekven te re t Den danske Andelsskole i 
M iddelfart 1940, grundlagt nuvæ rende forretn ing  
— en m oderne tem pobutik om fattende kolonial 
og isenkram  — i G renå og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1953.

Adr. G lentevej 5, G renå.
F irm a: Tage Jensen, Købmand, Fasanvej 18, 

Grenå.

Jensen, Tage, købm and; f. 13/4 1928 i Sallev, 
Roskilde amt, søn af parcellist Rasmus Jensen; 
g. 5/11 1949 m. E llen J., f. Jensen; udi. i K am 
strupstiens Brugsforening pr. Roskilde 1943-47 og 
h erunder bestået handelsskoleeksm . fra  Roskilde 
Handelsskole 1946, kommis i samme brugsfor
ening 1947-48 og i H edegårdenes B rugsforening i 
Roskilde 1949-50, indkaldt t. hæ ren  og fo rre tte t 
tjeneste s. korporal 1948-49, overtaget købm and
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T. Jensen
købm and

T. Jensen
købm and

T. E. Jensen
købm and

T. W. Jensen
købm and

Poul Jensen’s forretn ing  — om fattende kolonial, 
delikatesser, v inhandel og isenkram  sam t b ræ nd
sel og benzin — i Niløse og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1950.

Adr. Niløse pr. D ianalund.
F irm a: Tage Jensen, Niløse pr. D ianalund.

Jensen, Tage Edvard, købm and; f. 19/8 1919 i 
Års, Ålborg amt, søn af fedtsm elter Anton Jen 
sen; g. 1942 m. Valborg J., f. C hristensen; udi. h. 
købm and Sv. Jørgensen, Å rs 1933-37, derefter 
førstekom m is h. købm and A. Jensen, Bælum. 
grundlagt nuvæ rende forretn ing  i Å lborg og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1940.

Adr. Poul Paghs Gade 1, Ålborg.
F irm a: Tage Jensen, Poul Paghs Gade 1, Ål

borg.

Jensen, Tage W illiam, købmand; f. 9/2 1916 i 
Sanderum , Odense amt, søn af landm and M. L. 
Jensen; g. 4/12 1942 m. R ita J., f. P etersen ; udi.
h. købm and C. W. Sølling, A llested 1930-33, fre 
kven tere t Den fynske H andelsdagskole i Odense 
1933-34, kommis i A/S N. N. B lum ensaadt’s F a
b rikker, Odense 1934-37 og h. købm and Scheff- 
mann, Odense 1937-42, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. forretn ing  — om fattende kolonial, 
delikatesser og v inhandel sam t delvis isenkram

og køkkenudstyr — i Odense 1942; medl. af best, 
f. Odense og Omegns K øbm andsforening s. 1953 
sam t medl. af F rim urerlogen i Odense.

Adr. Ruggårdsvej 167, Odense.
F irm a: Tage W. Jensen, Ruggårdsvej 167, 

Odense.

Jensen, Theodor, grosserer; f. 30/4 1891 i T år
bæk, Kbhvn.s amt, søn af rodem ester Rasmus 
Theodor Jensen; g. 27/10 1916 m. G erda J., f. 
Lange; bestået præ lim inæ reksm . 1907, derefter 
ansat i firm ae t Ferd. A ndersen & Co., Kbhvn., 
p roku rist i samme 1923, m edindehaver af firm aet 
1933, eneindehaver s. 1943; formd. f. Foreningen 
af K olonial G rossister i K bhvn. og form d. f. 
Khbvn.s bedøm m elses- og voldgiftsudvalg f. 
kaffehandelen, formd. f. Sam m enslutningen af 
Brancheforeninger u. G rosserer-Societetet sam t 
næ stform d. i rep ræ sentan tskabet f. samme, medl. 
af Sø- og H andelsretten  i K bhvn., formd. f. Ko
lonialbranchens Fordelingscentral 1945-52; de
koration: R.

Adr. H. C. Ørsteds Vej 48 A., Kbhvn. V.
F irm a: Ferd. A ndersen & Co., N ytorv 5, 

Kbhvn. K.

Jensen, Thomas, købm and; f. 24/1 1920 i K a
lundborg, søn af vejform and M artin  Jensen; g.

T. Jensen T. Jensen
grosserer købm and

T. Jensen T. B. Jensen
købm and købm and
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V. Jensen 
købm and

T. T. Jensen 
købm and

T. L. Jensen 
skibshandler

V. Jensen 
købm and

14/12 1946 m. G urli J., f. Jensen; udd. i kolonial 
i firm ae t L. M. L arsen & Søn, K alundborg 1934 
-38 og herunder bestået handelsskoleeksm . fra  
K alundborg H andelsskole 1937, kommis i samme 
1938-43 og h. købm and P e te r Koch, Kbhvn. 1943 
-44, besty rer af Viskinge K ro’s K øbm andshandel 
1944-46, overtaget samme — der om fatter kolo
nial, delikatesser, vinhandel, isenkram , b ræ nd
sel og benzin sam t karto fle r en gros — og etabl. 
sig s. selvstændig købm and 1946; formd. f. Vis
kinge G ym nastikforening s. 1945 og f. V ærslev 
B revdueforening s. 1951, revisor i Viskinge Syge
kasse s. 1948.

Adr. Viskinge pr. Værslev.
F irm a: Thomas Jensen, Viskinge pr. Værslev.

Jensen, Thorkild, købmand; f. 9/7 1913 i B rent, 
H olbæk amt, søn af købm and F erdinand Jensen; 
g. 21/12 1941 m. Jenny  J., f. P etersen; udd. i 
kolonial, korn og foderstoffer i faderens fo rre t
ning i H errestrup  1927-31, kommis i samme 1931- 
45, i kompagni m. broderen — købm and H erm an 
Jensen — overtaget forretn ingen — der om fatter 
kolonial, delikatesser, vinhandel, isenkram , korn 
og foderstoffer, bræ ndsel og benzin — og etabl. 
sig s. selvstændig købm and 1946; medl. af best,
f. N ordvestsjæ llands K øbm andsforening s. 1952, 
næ stform d. i samme s. 1954.

Adr. H errestrup  pr. Grevinge.
F irm a: Ferd. Jensen’s Sønner, H errestrup  pr. 

Grevinge.

Jensen, T horkild Boni, købm and; f. 25/6 1920 i 
H erning, søn. af m urerm ester M agnus Boni Je n 
sen; g. 1/11 1942 m. Ally Yvonna B. J., f. Je n 
sen; udi. h. købm and Johs. Israelsen, H erning 
1934-38 og herunder bestået handelsm edhjæ lper- 
eksm. fra  H erning H andelsskole 1937, førstekom 
mis h. samme 1938-41 og sen. ansat bl. a. h. gros
se re r P. O. M ølgaard, Herning, selvstændig køb
m and i Ikast 1944-46 og i H erning 1946-50, over
taget nuvæ rende forretn ing  — der om fatter ko
lonial, delikatesser og v inhandel — og etabl. sig 
s. selvstændig købm and i Varde 1950.

Adr. K ræ m m ergade 8, Varde.

F irm a: Th. Boni Jensen, K ræ m m ergade 8, 
Varde.

Jensen, Thorvald, købm and; f. 9/3 1920 i Ø rs
lev, Holbæk amt.

Adr. Skælskørvej 35, Slagelse.
F irm a: Th. Jensen, Skæ lskørvej 35, Slagelse.

Jensen, Thyge Theilm an, købm and; f. 29/8 
1911 i Esbjerg, søn af kom m unalarbejder Niels 
C hristian Jensen; g. 8/11 1936 m. M arna Emilie 
T. J., f. Thygesen; udi. h. sk ibshandler C arl Fee- 
rup, Esbjerg 1928-31 og h erunder bestået han- 
delsm edhjælpereksm . fra  Esbjerg Handelsskole 
1930, kommis h. købm and Georg F røkjæ r, Es
b jerg  1931-32 og førstekom m is i Esbjerg og Om
egns B rugsforening 1932-45, overtaget nuvæ ren
de forretn ing  i E sbjerg og etabl. sig s. selv
stændig købm and 1945.

Adr. N ørregade 77, Esbjerg.
F irm a: Theilm an Jensen, Kolonial & Vine, 

N ørregade 77, Esbjerg.

Jensen, Torben Lodberg, skibshandler; f. 21/4 
1897 i Esbjerg, søn af sk ibshandler Jens P eder 
Jensen; g. 18/9 1926 m. Hedvig L. J., f. Pedersen; 
udd. t. søs og se jle t s. skibsfører, ind tråd t s. 
kompagnon i faderens virksom hed i Esbjerg 
1930, optaget skibshandler Ove Georg Pedersen 
og sønnen skibshandler H arald  Lodberg Jensen  
s. kom pagnoner i samme henholdsvis 1951 og 
1955; medl. af Zion sogns m enighedsråd og leder 
af Z ion-K irken’s søndagsskole.

Adr. V esterhavsgade 30, Esbjerg.
F irm a: J. P. Jensen’s Eftf., K olonial & Skibs

proviantering, Niels Juels Gade 3, Esbjerg.

Jensen, Vagner Videbæk, købm and; f. 30/4 1915 
i Tørring, Vejle amt.

Adr. B redballe S trand  pr. Vejle.
F irm a: V agner V idebæk Jensen, Bredballe 

S trand  pr. Vejle.

Jensen, Valdemar, købmand; f. 21/7 1896 i H ul
by Mark, Sorø amt, søn af sm edem ester Thor
vald Jensen; g. 13/4 1922 m. Edith J., f. T justrup ;
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V. S. Jensen 
købm and

V. J .  Jensen 
købm and

V. Jensen 
købm and

V. A. Jensen 
købm and

udi. i Hulby B rugsforening 1914-18, af tjen t v æ r
nepligt 1918-19, kommis i K orsør Brugsforening 
1919-22 og uddeler i samme 1922-51, etabl. sig s. 
selvstæ ndig købm and m. forretn ing  — om fat
tende kolonial, delikatesser og vinhandel — i 
K orsør 1951.

Adr. Thiesens Alle 13, Korsør.
Firm a: Vald. Jensen, Thiesens Alle 13, Korsør.

Jensen, Valdemar, købm and; f. 19/7 1889 i 
Kbhvn., søn af kasserer N. P. Jensen; g. 11/11 
1917 m. G udrun K aren J., f. Svendsen; udi. h. 
købm and Fritz Larsen, Vodroffsvej 17, Kbhvn.V. 
1903-07 og herunder frekven te re t Købm andssko
len, kommis h. købm and Emil T. Jensen, 0 . 
Farim agsgade 57, Kbhvn. 0 . 1908-10, h. købm and 
Johs. Larsen, 0 . Farim agsgade 69, Kbhvn. 0 . 
1910-11 og h. købm and Carl Brocks, B orgergade 
19, Kbhvn. K. 1911-17, grundlagt forretn ing  Hol
ger D anskes Vej 17, Kbhvn. F. og etabl. sig s. 
selvstændig købm and 1917, afstået samme og 
grundlagt nuvæ rende forretn ing  Borgbjergsvej 
13, Kbhvn. SV. 1923.

Adr. C arit E tlars Vej 5, Kbhvn. V.
Firm a: Vald. Jensen, Borgbjergsvej 13, Kbhvn. 

SV.

Jensen, Valdemar, købm and; f. 18/6 1910 i 
Dronninglund, H jørring amt, søn af gårdejer 
C hristian Thomsen Jensen; g. 19/10 1940 m. Car
la J., f. L arsen; ud'l. h. købm and M. Jensen, El
lidshøj 1924-28, kommis i forskellige fo rretn inger 
— herunder bl. a. førstekom m is i Hou B rugsfor
ening pr. U lsted — 1928-50, frekven tere t Ju s tits 
råd  M øller’s Handelshøjskole i Ålborg 1935-36, 
overtaget nuvæ rende fo rre tn ing  — der om fatter 
kolonial og køkkenudstyr — i Ålborg og etabl. 
sig s. selvstændig købm and 1950.

Adr. C hristiansgade 17, Ålborg.
Firm a: Vald. Jensen, C hristiansgade 17, Ål

borg.

Jensen, V aldem ar Simoni, købmand; f. 11/9 
1907 i Brovst, H jørring  amt.

Adr. V esterbrogade 20, N ørre Sundby.

Firm a: Vald. Jensen, Kolonial-V in-Tobak, Ve
sterbrogade 20, N ørre Sundby.

Jensen, V erner Ahlm ann, købmand, skibspro
v ianteringshandler; f. 19/9 1909 i Ålborg, søn af 
inspektør Niels M arius Jensen; g. 15/12 1951 m. 
Emmy J., f. Jensen; udd. h. skibsm æ gler Steg- 
mann, N ørre Sundby 1930-34 og ansat h. skibs
m æ gler Poulsen, K orsør 1935-37, derefter etabl. 
sig s. selvstændig skibsprovianteringshandler m. 
fo rretn ing  N ørrebro 75, Odense, afstået samme 
og overtaget Gotfred P etersen ’s Skibsproviante
ringshandel i Nyborg 1948; formd. f. Skibshand
lerforeningen f. Fyn og Øerne.

Adr. D yrehavevej 9, Nyborg.
Firm a: G otfred Petersen  v. V erner Jensen, 

D yrehavevej 9, Nyborg.

Jensen, V erner Just, købm and; f. 14/4 1929 i 
Andst, Ribe amt, søn af m anufak tu rhand ler Al- 
binus Georg Jensen; g. 15/12 1950 m. G rethe J. J.,
f. M arkussen; udi. h. købm and G. E inarsen, 
Bram m inge 1943-47 og herunder bestået handels- 
m edhjæ lpereksm . fra  Bram m inge Handelsskole 
1946, kommis h. samme 1947-48, h. købm and La- 
dekjæ r, Kolding 1948-49 og i firm aet »Go-Va«, 
Kbhvn. 1949-51, overtaget nuvæ rende kolonial
fo rretn ing  i E sbjerg og etabl. sig s. selvstændig 
købm and 1951.

Adr. Ringen 59, Esbjerg.
Firm a: V. Ju s t Jensen, R ingen’s K olonialfor

retning, Esbjerg.

Jensen, Viggo, købm and; f. 14/5 1894 i V ester 
Såby, H olbæk amt, søn af foderm ester Jens Pe
te r  Jensen; g. 7/11 1920 m. Ju lie  J., f. Hansen; 
udi. h. købm and N. J. K. Peschardt, B jerlev, 
derefter kommis og sen. besty re r af sam mes fo r
retning, overtaget fo rretn ingen og etabl. sig s. 
selvstændig købm and 1921; kom m unalrevisor i 
H vejsel 1931-34.

Adr. Bj erlev pr. Jelling.
Firm a: Viggo Jensen, B jerlev pr. Jelling.

Jensen, Viggo, købm and; f. 22/4 1909 i Vig Mo
se, H olbæk amt, søn af gårdejer Hans Jensen;
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V. G. Jensen 
købm and

V. S. Jensen 
repræ sentant

W. Jensen 
købm and

C. F. Jeppesen 
købm and

g. 9/12 1945 m. Signe J., f. H ansen; udi. h. køb
m and Hans Petersen, Rønnede 1924-28, kommis i 
Årshøj B rugsforening 1928-32 og i Frøslev B rugs
forening 1932-33, frekven tere t Den danske An
delsskole i M iddelfart 1933-34, re jsev ikar i 18. og 
19. kreds 1934-36, kommis i K ongsted B rugsfor
ening 1936-37 og besty rer af Bonderød B rugsfor
ening 1937-45, overtaget købm and Th. Jensen’s 
fo rretn ing  — om fattende kolonial, isenkram , 
korn og foderstoffer, bræ ndsel og benzin sam t 
bladhandel — i K irke Sonnerup og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1945, till. fo rhandler f. A/S 
D ansk Tipstjeneste; kasserer i R ye-Sonnerup 
Sygekasse.

Adr. K irke Sonnerup pr. K irke Såby.
Firm a: Viggo Jensen, K irke Sonnerup pr. K ir

ke Såby.

Jensen, Viggo, købm and; f. 4/3 1913 i H essel
ager, Svendborg amt, søn af købm and L aurits 
Jensen; g. 12/10 1948 m. Inger J., f. Rahbek 
Clausen; udi. i faderens forretn ing  i Revsøre 
1927-31, derefter kommis i samme forretning, 
overtaget købm and Tangelev’s fo rretn ing i Å r
hus og etabi. sig s. selvstændig købm and 1943.

Adr. Skjoldborgvej 35, Århus.
F irm a: Viggo Jensen, Skjoldborgvej 35, Århus.

Jensen, Viggo A ndreas, købm and; f. 29/8 1904 
i Hasle, søn af købmand! Carl Otto Jensen; g. 
16/2 1936 m. B irgitte J., f. Jensen; udi. i V ester
m arie B rugsforening 1919-23, derefter kommis 
bl. a. i A/S G rønbech & Co., Hasle sam t i Å rs
balle Brugsforening, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. fo rretn ing  — om fattende kolonial, 
isenkram  og m anufak tu r — i K lem ensker 1929.

Adr. K lem ensker.
F irm a: H elm erhus K øbm andsforretning, K le

m ensker.

Jensen, Viggo Gustav, købm and; f. 15/12 1893 i 
Esbjerg, søn af m u rer Hans C hristian Jensen; g. 
17/7 1923 m. E lna J., f. B erthelsen; udi. h. køb
m and Aksel Nielsen, E sbjerg 1907-11 og herunder 
bestået handelsm edhjælpereksm . fra  Esbjerg 
Handelsskole, komm is h. samme 1911-13, lager

ekspedient i F.D.B., E sbjerg 1913-14 og kontor
assistent i F.D.B.s kolonialafd. i Kolding 1914- 
18, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and i Esbjerg 
1918 og s. sådan drevet fo rretn ing  Spangsberg- 
gade 7 1918-23 og K ronprinsensgade 34 1923-24 
sam t Teglværksgade 39 1924-32, derefter over
taget nuvæ rende kolonialforretning i Esbjerg og 
udvidet samme m. sæ rsk ilt afd. f. trikotage 
1933; medl. af best. f. Esbjerg H andelsforening 
af 1898 s. 1942.

Adr. Rolfsgade 101, Esbjerg.
F irm a: Viggo Jensen, Hj. af Rolfsgade og 

K ronprinsensgade, Esbjerg.

Jensen, Vilhelm, købm and; f. 26/6 1892 i St. 
Thorøje, P ræ stø  amt, søn af smed Hans Jensen;
g. 11/11 1917 m. E lisabeth J., f. A ndersen; udd. 
i kolonial i Slagelse 1906-10, b esty re r af kolonial
forretn ingen, H øjbro Plads 17, Kbhvn. K. 1913- 
25, etabi. sig s. selvstæ ndig købmand' 1925 og s. 
sådan drevet fo rretn ing  Tåsingegade 30, Kbhvn.
O. 1925-33 og GI. Kongevej 156, Kbhvn. V. 1933- 
38, indehaver af nuvæ rende fo rretn ing  P e te r 
Bangs Vej 105, K bhvn. F. s. 1938, till. indehaver 
af fo rretn ingen Vennem indevej 38, Kbhvn. 0 . s. 
1929.

Adr. H vidtjørnevej 18, Vanløse.
F irm a: Vilh. Jensen, P e te r Bangs Vej 105, 

Kbhvn. F.

Jensen, Villy, disponent; f. 13/5 1929 i Svend
borg, søn af købm and K arl Edvard Jensen; g. 
6/11 1954 m. Leonora J., f. Sørensen; udi. dels i 
faderens forretn ing  i Svendborg 1944-46 og dels
h. købm and H. Leegaard, H ornbæ k 1946-48, der
e fter a ftjen t væ rnepligt, d isponent og leder af 
kolonialafdelingen i faderens fo rretn ing  i Svend
borg s. 1950.

Adr. Vestergade 94, Svendborg.
F irm a: C entral-L ageret v. K arl E. Jensen, Ve

stergade 92, Svendborg.

Jensen, Volmer, købm and; f. 29/11 1902 i F re 
dericia, søn af stabsofficiant Ole Jensen; g. 7/8 
1940 m. Johanne J., f. H ansen; udi. h. købm and
P. B ruun, F redericia 1917-21, af tjen t væ rneplig t
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og sen. fo rre tte t tjeneste s. sergent 1923-24, selv
stændig vognm and i F redericia  1927-37, etabi. sig 
s. selvstæ ndig købm and m. forretn ing  R ingholm- 
vej 1, Brønshøj 1937, afhæ ndet samme og over
taget nuvæ rende forretn ing  Bellahøjvej 108, 
Kbhvn. F. 1942; medl. af rep ræ sen tan tskabet f. 
Foreningen af faglæ rte Købm ænd i D anm ark s. 
1954.

Adr. Bellahøjvej 108, K bhvn. F.
F irm a: Volm er Jensen, Bellahøjvej 108, Kbhvn. 

F.

Jensen, Volmer Sandberg, rep ræ sentan t; f. 21/3 
1901 i Kbhvn., søn af snedkerm ester Rasmus 
Jensen; g. 2/11 1928 m. Viola J., f. Jensen; udd. 
indenfor v in- og sp iritusbranchen i agen tu rfir
m aet T. Jespersen  & Co., Kbhvn. og herunder 
frekven tere t Købmandsskolen, ansat i A/S De 
Danske S p ritfab rikker 1917, rejsende t. selska
bets kunder i Kbhvn.s omegn og N ordvestsjæ l
land s. 1931.

Adr. Hum lebækgade 10, Kbhvn. N.
Firm a: A/S De Danske S pritfabrikker, H avne

gade 29, Kbhvn. K.

Jensen, W alter, købm and; f. 27/5 1916 i Åben
rå, søn af slagterm ester Hans Jørgen Jensen; g. 
23/2 1952 m. K atrine J., f. V allentin; bestået 
realeksm . 1932, udd. v. kom m unaladm inistration 
1932-39 og v irke t v. salgs- og kontorarbejde i 
forskellige v irksom heder 1940-52, af tjen t væ rne
pligt 1937 og indkaldt t. sikringsstyrken 1940, 
overtaget købmand M orten A ndersen’s forretn ing 
i Vedbæk og etabi. sig s. selvstæ ndig købmand 
1952.

Adr. S trandvejen  393, Vedbæk.
Firm a: M orten A ndersen’s Eftf., S trandvejen  

393, Vedbæk.

Jensen, Willy, købmand; f. 2/11 1910 i G rind
sted, Ribe amt, søn af gårdlejer Jens' C hristian 
Jensen; g. 30/6 1935 m. G udrun J., f. Christensen; 
udi. h. farvehand ler og m ateria list Johs. Schou, 
V am drup 1928-32 og herunder bestået handels- 
m edhjæ lpereksm . fra  V am drup Handelsskole 
1931, førstekom m is h. samme 1932-34 og farve
handlerkom m is i E. N. K nippel’s Farvehandel, 
Fåborg 1934-35, etabi. sig s. selvstændig farve
hand ler og m ateria list m. fo rretn ing i Hørsholm 
1935, overtaget nuvæ rende forretn ing  — der om
fa tte r  kolonial, tapet, fa rv er og linoleum  — i 
G rindsted 1950 sam t afhæ ndet forretn ingen  i 
H ørsholm  — der sideløbende blev drevet m. be
sty re r — 1953.

Adr. N ørregade 7, G rindsted.
Firm a: Willy Jensen, K olonial-, T apet- & F a r

vehandel, N ørregade 7, G rindsted.

Jensen-H olm , Holger Jørgen, viceskoleinspek
tør, handelsskoleforstander; f. 12/9 1900 i K rage
lund, Viborg amt, søn1 af gårdejer K arl Jensen; 
g. 1925 m. C lara J.-H., f. Nielsen; bestået læ rer- 
eksm. 1921, læ re r i B astrup og Øse 1922-25, fø r
ste læ rer i Ram sing 1925-30, derefter kom m une

læ re r i Ribe, overlæ rer 1946, viceskoleinspektør 
s. 1953, læ re r v. Ribe H andelsskole s. 1931, for
stander f. samme s. 1952.

Adr. V aldem ar S ejrs Alle 5, Ribe.
Institu tion: Ribe Handelsskole, Ribe.

Jensen-Skovgaard, F rederik  Antoni, fhv. køb
m and; f. 22/10 1877 i Ørting, Å rhus amt, søn af 
arbejdsm and Rasmus P e te r Jensen; g. 3/8 1902 
m. K aren J.-S., f. Rasmussen; etabi. sig s. selv
stæ ndig købm and m. fo rretn ing  — om fattende 
kolonial og isenkram  — i Solbjerg 1912, afstået 
sam me t. sønnen — købm and H enry Jensen- 
Skovgaard — 1949; genn. en årræ kke medl. af 
best. f. Å rhus Omegns K øbm andsforening sam t 
genn. 17 å r kasserer i Solbjerg Landboforening.

Adr. Solbjerg pr. Århus.

Jensen-Skovgaard. H enry, købm and; f. 25/7 
1914 i Solbjerg, Å rhus amt, søn af købm and F. 
A. Jensen-Skovgaard; g. 19/2 1949 m. A nna J.-S.,
f. Lange; udi. dels i faderens forretn ing  i Sol- 
b jerg  og dels h. købm and Møller, Låsby 1928- 
32, derefter af tjen t væ rneplig t og sen. drevet 
vognm andsforretning, overtaget faderens fo rre t
ning i Solbjerg og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1949.

Adr. Solbjerg pr. Århus.
F irm a: H enry Skovgaard, Solbjerg pr. Århus.

Jeppesen, Aage, købmand; f. 16/11 1917 i F lyn
der, R ingkøbing amt, søn af gårdejer Graves 
Jeppesen; g. 28/5 1950 m. A nna J., f. N ørgaard; 
udi. i F lynder B rugsforening pr. Bækm arksbro 
1931-35, derefter førstekom m is i samme, over
taget nuvæ rende kolonial-, isenkram - og b ræ nd
selsforretning i Fåre og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1950.

Adr. Fåre.
F irm a: Aage Jeppesen, Købmand, Fåre.

Jeppesen, Adolf Mose, købmand; f. 10/12 1912 
i Humlum, Ringkøbing amt, søn af fisker Jeppe 
T hagaard Jeppesen; g. 13/10 1940 m. Helga J., f. 
Jensen; udi. h. købm and B erthel Pedersen, 
Hum lum  1926-30 og herunder bestået handels- 
m edhjæ lpereksm . fra  S tru e r H andelsskole 1929, 
kommis h. samme 1930-31 og sen. bl. a. første- 
kommis i Lemvig Brugsforening sam t iøvrigt 
frekven tere t Den jydske Handelshøjskole i Å r
hus 1932-33, etabi. sig s. selvstæ ndig købmand 
m. forretn ing  — om fattende kolonial — i Lem
vig 1945.

Adr. Heldumvej 5, Lémvig.
F irm a: Adolf Jeppesen, Kolonial, Lemvig.

Jeppesen, Carl Frim odt, købm and; f. 7/8 1912 i 
Århus, søn af skræ dderm ester H. P. Jeppesen;
g. 25/10 1942 m. Ingrid  J., f. Egholm; bestået 
mellem skoleeksm. fra  K irkegaard’s Realskole i 
Å rhus 1929, udi. h. købm and Chr. Rasmussen, 
Å rhus 1929-32 og sideløbende frekven tere t Den 
jydske Handelshøjskole i Å rhus, v ikar h. køb
m and P. O. Sørensen, H adsten 1932-33, lagereks-
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C. L. Jeppesen 
købm and

E. Jeppesen 
købm and

H. P. Jeppesen 
købm and

K. P. Jeppesen 
købm and

pedient og sen. rep ræ sen tan t h. grosserer N. 
P urup  (papir en gros), Å rhus 1933-36, etabi. sig 
s. selvstændig købm and m. forretn ing  Lollands- 
gade 57, Å rhus 1936, afstået samme og grundlagt 
nuvæ rende fo rretn ing  — en udpræ get købm ands
virksom hed m. kaffe og tobak s. speciale — 
Jordbrovej 14, Å rhus 1939; i en periode medl. af 
C hristians sogns m enighedsråd, Århus.

Ådr. Jordbrovej 14, Århus.
F irm a: C. F rim odt Jeppesen, Jordbrovej 14, 

Århus.

Jeppesen, C hristian Larsen, købmand; f. 16/1 
1911 i Skern, søn af form and M artin  Jeppesen; g. 
10/11 1940 m. M artha J., f. T horstensen; udi. h. 
købm and Johs. Israelsen, H erning 1925-29, der
e fter kommis i Ribe Brugsforening og sen. i 
V arde Brugsforening, g rundlagt nuvæ rende ko
lonialforretn ing i Sønderborg og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1940.

Ådr. Møllegade 10, Sønderborg.
F irm a: Møllegades Kolonial, Møllegade 10, 

Sønderborg.

Jeppesen, Esau, købm and; f. 7/11 1926 i Vis
senbjerg, Odense amt, søn af skytte Aa. H. Fr. 
M. Jeppesen; g. 23/11 1952 m. Inger Marie J., f. 
Jensen; udi. i Grindløse Brugsforening 1943-47, 
d erefter frekven tere t Den danske Andelsskole i 
M iddelfart og sen. ansat i F.D.B., Odense sam t i 
F.D.B., Vejen, etabi. sig s. selvstændig købm and 
m. forretn ing  — om fattende kolonial, isenkram , 
m arkfrø, kunstgødning og bræ ndsel — i B red 
1952.

Ådr. Bredgade 41, B red St.
F irm a: Esau Jeppesen, Bredgade 41, B red St.

Jeppesen, H., købmand; f. 3/11 1916 i Kbhvn., 
søn af kaptajn  L. K. E. Jeppesen; g. 28/4 1940 m. 
Alice J., f. Johansen; udi. h. købm and Kn. F re 
deriksen, Sølvgade 102, Kbhvn. K. 1932-36 og 
herunder bestået handelsm edhjælpereksm . fra  
K øbm andsskolen 1935, derefter kommis h. sam 
me og sen. h. købm and C hristiansen, Enghave 
P lads 11, Kbhvn. V. sam t h. købm and Poul N iel
sen, Borups Alle 200, Kbhvn. NV., etabi. sig s.

selvstændig købm and m. fo rretn ing  G odthåbs- 
vej 177, Kbhvn. F. 1937.

Adr. N ordbyvej 32, Vanløse.
F irm a: H. Jeppesen, G odthåbsvej 177, Kbhvn. 

F.

Jeppesen, H ans Peder, købm and; f. 25/12 1901 
i Ulfborg, Ringkøbing amt, søn af gårdejer og 
vognm and Anton Jeppesen; g. 14/1 1934 m. Ma
ren  H. J., f. Høj; udi. h. købm and H. H. Dam- 
gaard1, U lfborg 1917-20, førstekom m is h. samme 
1920-23 og i forskellige andre fo rretn inger 1923- 
26, lagerfo rvalter i firm ae t O skar Christensen 
(kolonial en gros), Kolding 1926-32, selvstændig 
købm and i Tim 1932-36 og i Lemvig 1936-40, der
e fter g rundlagt en gros virksom hed — om fatten
de bræ ndsel og foderstoffer — i Lemvig sam t 
overtaget nuvæ rende kolonial- og isenkram for- 
re tn ing  i Lemvig 1955.

Adr. Heldumvej 14, Lemvig.
F irm a: Hans Jeppesen, Lemvig.

Jeppesen, Jens Peter, købm and; f. 31/8 1900 i 
K bhvn., søn af købm and Carl P e te r Jeppesen; 
g. 11/11 1925 m. Elli Inger J., f. Fussing; udd. i 
kolonial i Kbhvn. 1915-19, derefter kommis i fa
derens forretn ing A. D. Jørgensens Vej 20, 
Kbhvn. F., grundlagt nuvæ rende forretn ing  Val
by Langgade 127, Kbhvn. Vby. og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1922, till. indehaver af ko
loniallagrene Tagensvej 250, Kbhvn. NV. og F in- 
sensvej 39 C., Kbhvn. F.

Adr. M onrads Alle 2, Kbhvn. Vby.
F irm a: C. P. Jeppesen & Søn’s K oloniallager, 

Valby Langgade 127, Kbhvn. Vby.

Jeppesen, K. P., købm and; f. 18/10 1903 i S æ rs
lev, Odense amt, søn af gårdejer Jeppe Jeppe
sen; g. 12/2 1928 m. G unvor J., f. Tvedskov; udd. 
i A/S Elias B. Muus, K ertem inde, derefter fo r
retn ingsfører f. købm and K rø je r’s Enke i Svend
borg, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. fo r
retn ing — om fattende kolonial og grovvarer — i 
K ertem inde 1927; i 2 perioder — ia lt ca. 10 å r — 
formd. f. K olonialhandlerforeningen f. K erte
m inde og Omegn sam t formd. f. A/S H.O.K.I.s
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P. J. Jeppesen A. J. Jepsen F. Jepsen J. A. Jepsen
købm and købm and købm and købmand

Odense afd., genn. en årræ kke medl. af lig
ningskom m issionen i K ertem inde sam t medl. af 
best. f. K ertem inde T uristforening og f. Lands
foreningen »Dansk Arbejde«s lokalafd. i K erte
minde.

Adr. Langegade 50, K ertem inde.
F irm a: K. P. Jeppesen, Langegade 50, K erte

minde.

Jeppesen, Poul Johannes, købm and; f. 28/11 
1914 i Frejlev , M aribo amt, søn af gårdejer Jens 
P e te r Jeppesen, »Højager«; g. 30/11 1952 m. Elly 
J., f. C hristensen; udi. i K arlshøj Brugsforening 
1030-35, kommis i Bogø Brugsforening 1935-36 og 
sen. bl. a. i Å kirkeby B rugsforening sam t i 
V esterm arie B rugsforening t. 1939, frekven tere t 
Den danske Andeis'skole i M iddelfart 1936, Olle- 
rup  Gym nastikhøjskole 1939-40, Den in ternatio 
nale Højskole i H elsingør 1940 og Købm andssko
len i Kbhvn. 1940-41, udd. s. regnskabsfører u. 
A rbejdsm inisteriet og sen. regnskabsfører i Je - 
rup  U ngdom slejr 1941-42, re jsev ikar i F.D.B. og 
sen. kommis dels i B orre Brugsforening og dels 
i Vålse B rugsforening sam t disponent h. svoge
ren  købm and Rath, Hoby 1942-44, etabi. sig s. 
selvstændig købm and m. fo rretn ing  — om fatten
de kolonial og bræ ndsel — i Bangsebro 1944; 
formd. f. T ingsted G ym nastikforening 1945-49 og 
revisor i Bangsebro V andværk.

Adr. Bangsebro pr. Tingsted.
F irm a: Bangsebro K øbm andshandel, Bangsebro 

pr. Tingsted.

Jepsen, A rne Jakob, købm and; f. 23/11 1924 i 
O utrup, Ribe amt, søn af gårdejer Jeppe Elias 
Jepsen; g. 13/5 1951 m. Ingrid  J., f. Larsen; udi. 
i F aster B rugsforening pr. Skjern, grundlagt nu
væ rende kolonialforretning i V ejen og etabi. sig 
s. selvstæ ndig købm and 1951.

Adr. Solgården 17, Vejen.
Firm a: A rne J. Jepsen, K olonialforretning, 

Vejen.

Jepsen, E iner Busk, købm and; f. 6/4 1926 i 
S trandelhjørn , H aderslev amt, søn af købmand 
K nud Jepsen; g. 18/12 1948 m. G rethe B. J., f.

Wissing; udi. dels i faderens forretn ing  i S tran 
delhjørn og dels h. købm and Hans Jacobsen, 
Over Jersta l, overtaget førstnæ vnte forretn ing 
og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1948.

Adr. S trandelh jørn  pr. O ver Jersta l.
F irm a: E iner Busk Jepsen, S trandelh jørn  pr. 

O ver Jersta l.

Jepsen, Frode, købm and; f. 18/6 1913 i Auning, 
R anders amt, søn af tøm rerm ester Niels Jepsen;
g. 19/4 1940 m. Anna J., f. Kallesøe; udi. h. 
købm and C. F. G erstrøm , Auning 1928-32, kom
mis h. samme 1932-34, frekven tere t Den jydske 
H andelshøjskole i Å rhus 1934-35, førstekom m is
h. købm and Rasmus Christensen, Tørringhuse 
pr. Lemvig 1935-39 og i N ørager Brugsforening 
pr. Vivild 1939-40, overtaget købm and Rasmus 
C hristensen’s forretn ing  — om fattende kolonial, 
isenkram , m anufaktur, hønsefoder, kalk  og ce
m ent sam t bræ ndsel — i Tørringhuse pr. Lem
vig og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1940, 
ombygget og m oderniseret forretn ingen 1951.

Adr. Tørringhuse pr. Lemvig.
Firm a: Frode Jepsen, Tørringhuse pr. Lemvig.

Jepsen, Hans, købmand; f. 29/10 1926 i Genner, 
Å benrå amt, søn af købm and J. P. Jepsen; g. 
9/5 1953 m. R uth J., f. Hansen; udi. dels i fade
rens forretn ing  i G enner og dels h. købm and Th. 
Bertelsen, H aderslev, forpag ter af førstnæ vnte 
forretn ing  1949-54, overtaget samme — der om
fa tte r kolonial og isenkram  — og etabi. sig s. 
selvstændig købmand 1954.

Adr. Genner.
F irm a: Hans Jepsen, Genner.

Jepsen, J. A., købmand; f. 15/9 1894 i Vons
bæk, H aderslev amt, søn af husm and Chr. Jep 
sen; g. 21/5 1930 m. D. A. J., f. P a trunk ; udd. i 
handel i G rindsted K øbm andsgård 1910-14, der
e fte r kommis i samme og sen. i forskellige an
dre forretn inger, frekven tere t Roskilde Højskole 
1919, etabl. sig s. selvstændig købm and m. fo r
retn ing Ålholmvej 57, Kbhvn. Vby. 1927, afhæ n
det samme og grundlagt nuvæ rende købm ands
fo rretn ing  V igerslevvej 8, Kbhvn. Vby. 1931.

653



J. Jepsen 
købm and

J. K. Jepsen 
købm and

J. P. Jepsen 
købm and

N. P. Jepsen 
købm and

Adr. V igerslevvej 8, Kbhvn. Vby.
F irm a: J. A. Jepsen, Vigerslevvej 8, Kbhvn. 

Vby.

Jepsen, Jens, købmand; f. 5/6 1914 i Lunde, 
Ribe amt, søn af gårdejer Jeppe Elias Jepsen; 
g. 18/6 1949 m. M argrethe J., f. Larsen; udi. i 
Sig Brugsforening 1931-35, kommis i samme 1935 
-36 sam t kommis og sen. førstekom m is i G ør
ding B rugsforening 1936-48, frekven tere t Den 
danske Andelsskole i M iddelfart 1940, etabi. sig 
s. selvstændig købm and m. fo rretn ing  — om fat
tende kolonial og delikatesser — i Varde 1948.

Adr. N ørregade 17, Varde.
Firm a: Jens Jepsen, N ørregade 17, Varde.

Jepsen, Jens K ristian, købm and; f. 6/7 1924 i 
Tanggård, Thisted amt, søn af købm and Jeppe 
Laurids Jepsen; g. 3/10 1948 m. Inger K irstine 
J., f. Sørensen; udi. dels h. faderen  og dels h. 
købm and H ans Lillienskjold, S tøvring 1938-42, 
frekven te re t Ju s titsråd  M øller’s Handelshøjskole 
i Å lborg 1942-43, dere fte r ansat i en gros firm aet
I. C. C hristensen’s Eftf., Å lborg sam t i A/S 
D ansk Svovlsyre- & Superphosfat-Fabrik, N ørre 
Sundby og i herreekviperingsfirm aet Aage Wis
se, Ålborg, overtaget nuvæ rende forretn ing  — 
der om fatter kolonial, konserves og vine — i 
Ålborg og etabi. sig s. selvstændig købm and 
1951.

Adr. K astetvej 113, Ålborg.
Firm a: J. K. Jepsen, K olonialforretning, K a

stetvej 113, Ålborg.

Jepsen, Jeppe Peder, købmand; f. 15/4 1895 i 
V ester Terp, Tønder amt, søn af gårdejer Hans 
M arinus H jerild  Jepsen; g. 27/10 1940 m. M ary
J. , f. Jepsen; udi. i T jæ reborg  Brugsforening 
1924-28, overtaget fo rretn ing — om fattende kolo
nial og isenkram  — N ørregade 16, Bram m inge 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1928, fly tte t 
forretn ingen t. nuvæ rende lokaler i Bram m inge 
1946.

Adr. N ørregade 25, Bramminge.
F irm a: J. P. Jepsen, N ørregade 25, B ram 

minge.

Jepsen, Jørgen, købm and; f. 8/1 1908 i Sindal, 
H jørring  amt, søn af købm and C hristian Jepsen;
g. 22/2 1936 m. Anna Louise J., f. Bøttger; udi.
h. købm and E. A. W ehrm ann, L ønstrup 1922-26, 
frekven te re t Ju s tits råd  M øller’s Handelshøjskole 
i Å lborg 1927-28, overtaget nuvæ rende fo rre t
ning i H ornsyld og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1932.

Adr. Hornsyld.
F irm a: H ornsyld K øbm andsgård A/S, H orn

syld.

Jepsen, Nis Peter, købm and; f. 17/4 1909 i Bol
derslev, Å benrå amt, søn af landm and Jacob 
Hansen Jepsen; g. 17/5 1935 m. Inge J., f. P au l
sen; udd. i b landet landhandel h. købm and P. A. 
Jacobsen, Hellevad 1924-28, kommis h. købm and 
Stukm ann, L øjt K irkeby 1928-29, h. købm and H. 
Beck, V. Sottrup 1929-31 og h. købm and Niels 
Laustsen, Broballe 1931-35, overtaget fru  A. Sa- 
ru p ’s forretn ing  — om fattende b landet landhan
del — i Bolderslev og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1935, nedlagt samme og overtaget fru  
A. H ansen’s forretn ing  — om fattende b landet 
landhandel — i Bolderslev 1939; suppleant t. 
best. f. Å benrå og Omegns K øbm andsforening 
sam t kom m unalrevisor i B jolderup kommune 
1943-44.

Adr. Bolderslev.
F irm a: N. P. Jepsen, Bolderslev.

Jepsen, Viggo, købmand; f. 24/5 1907 i Ålborg, 
søn af b ladforhandler Ju lius P e te r Jepsen; g. 
21/9 1945 m. A lvilda J., f. Nielsen; udi. h. køb
m and Wald. Luytkis, Å lborg 1922-26, kommis h. 
købm and Carl Pedersen, Å lborg 1926-27 og fø r
stekomm is h. købm and G. R. Ovesen, Hasseris, 
Å lborg 1927-39, overtaget nuvæ rende forretn ing 
i Ålborg og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1939.

Adr. Ågade 19, Ålborg.
F irm a: Viggo Jepsen, Ågade 19, Ålborg.

Jernberg , C. F., købm and; f. 26/5 1895 i Kbhvn., 
søn af fabriksm ester Carl V ilhelm Jernberg ; g. 
13/12 1925 m. Ingeborg J., f. Haakø; grundlagt
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E. E. Jespersen 
købm and

E. M. Jespersen 
købm and

E. R. Jespersen 
købm and

H. Jespersen 
købm and

forretn ingen Valby Langgade 100, Kbhvn. Vby. 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1932; fod
bolddom m er i D.B.U. 1920-46.

Adr. Schleppegrellsgade 9, Kbhvn. N.
Firm a: C. F. Jernberg , Valby Langgade 100, 

Kbhvn. Vby.

Je rn e rt, C. V., direktør, grosserer, konsul, 
cand. polit.; f. 15/8 1906 i Boston, U.S.A., søn af 
je rnbanerestau ra tø r J. L. Jensen; g. 25/9 1931 
m. G rethe J., f. Rønberg; student (Fredericia) 
1925, cand1. polit. 1930, studieophold i F rankrig  
1926 og i E ngland 1928, ansat i A/S N ordisk F je r
fabrik, Kbhvn. 1930-31 og i A/S Tuborgs Brygge
r ie r  1931-32, d irek tør i A/S Oluf Rønberg, 
Kbhvn. s. 1933; medl. af best. f. A/S Oluf Røn
berg s. 1933, f. A/S Oluf R ønberg tekn isk  Afd. 
s. 1951, f. A/S J. D. Quist & Komp. s. 1938, f. 
D agbladet »Børsen« s. 1948, f. U niversal Chemi
cal Co. s. 1948, f. Den kbhvn.ske Søassurance- 
Forening s. 1949, f. A/S Brønnum s M askinfabrik 
s. 1950, f. In ternational Business Machines, Co
penhagen 1950 og f. K øbenhavns Fondsbørs 1950, 
medl. af repræ sen tan tskabet f. A/S Kbhvn.s 
H andelsbank s. 1951 og f. A/S Pensionsforsik
ringsanstalten  s. 1952, medl. af Fæ llesudvalget f. 
D anm arks Je rn -, M etal-, R ør- og M askinbran- 
cheforeninger s. 1935, formd. f. Foreningen af 
G rosserere i Je rn -  og M etalbranchen s. 1950, 
medl. af rep ræ sen tan tskabet f. H andels- og Kon
toristforeningen 1950-54, medl. af G rosserer-So- 
c ie te te t’s repræ sentan tskab  1938-43 og af sam
mes komite s. 1943, næ stform d. f. samme 1948-54, 
formd. s. 1954, medl. af forretn ingsudvalget f. 
Den danske H andelsstands F æ llesrepræ sentation  
s. 1950, formd. f. best. f. D anm arks H andels- og 
Søfartstidende 1936-38, næ stform d. f. Kbhvn. s 
voldgiftsudvalg f. je rn - og m etalbranchen s. 
1937 og f. V æddeløbshesteejerforeningen s. 1938, 
formd. f. sidstnæ vnte 1943-45, medl, af p ræ sidiet 
f. V åbenhistorisk Selskab 1939-46, medl. af Fæ l
leskontoret f. Je rn  og M etal 1940-43, formd. f. 
Foreningen af 25. Jan u a r 1937 1941-47 og 1950-54, 
medk af Foreningen t. den  ædle Hesteavlfe Frem - 
m e’s overvoldgiftsret 1941-45 og s. 1950 sam t 
medl. af best. f. samme 1945-50, medl. af best. f.

Foreningen t. unge H andelsm ænds Uddannelse 
s. 1948 og af præ sid iet f. L andsforeningen af 
U ngdom sklubber i D anm ark 1948-54, formd. f. 
sidstnæ vnte 1952-54, medl. af Tolddepartem en- 
te t’s udvalg vedr. arbejdspengetakster m. m. på 
Kbhvn.s Toldbod 1944-54, næ stform d. f. H elle
rup Idræ tsklub 1944-46, medl. af Sø- og H andels
re tten  1945-49, af A kkordretten  s. 1946 og af Bo
lig re tten  1946-48, medl. af B enzinnæ vnet 1946-50, 
formd. f. samme 1947-50, og af H andelsm iniste
r ie ts  dækudvalg, formd. f. A utom obilfordelings
næ vnet 1949-51, medl. af D ansk Nationalkom ite 
f. ra tionel O rganisation 1947-49, af H avnekom - 
mlissionen 1947-49, af H andelsundervisningsud
valget f. Sydslesvig s. 1947 og af Det in ternatio 
nale H andelskam m er’s nationale danske komite 
s. 1949, formd. f. sidstnæ vnte s. 1951, handels
kyndigt medl. af Østre L andsret s. 1953, medl. 
af U denrigsm in isterie ts M arshall-udvalg og af 
R egeringen’s langtidsudvalg 1948-50, medl. af 
H andelsm in isterie ts udvalg ang. det europæiske 
kul- og stålfæ llesskab 1953, dansk delegeret v. 
M arshallorganisationen’s stålkom ite i P aris  og 
v. den in ternationale  skrotkom ite i Paris, formd. 
f. best. f. F abrikd irek tør af Fredericia E. R. 
Rasm ussen og H ustru  A nna M agdalene f. Peu- 
ckerts Legat s. 1951, medl. af best. f. Konsul 
A xel Nielsens M indelegat s. 1950, medl. af æ res
p ræ sid iet f. Société Belge d’Etudes & d’Expan- 
sion s. 1951, censor v. højere handelseksm . s. 
1945, medl. af E rhvervenes Fæ llesudvalg om 
Skattespørgsm ål 1946-48, af repræ sentan tskabet 
f. Dansk Købestævne s. 1946 og af fo rretn ings
udvalget f. samme s. 1953, medl. af rådet f. For
eningen af frem m ede M agters K onsuler i D an
m ark  1954, konsul f. Chile s. 1950; fo rfa tte r t. 
faglige a rtik le r af hippologisk og økonomisk ind
hold; dekorationer: R1.—Ch.F.2.

Adr. Dr. Louises Vej 4, C harlottenlund.
Firm a: Oluf R ønberg A/S, Christians Brygge 

24, Kbhvn. K.

Jespersen, C hristian Bollerup, købm and; f. 
28/2 1907 i Stauning, Ringkøbing amt, søn af 
gårdejer Niels Jespersen; g. 15/7 1935 m. E lvira 
J., f. M adsen; udi. h. købm and I. Bang N ielsen’s
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Eftf., Skjern, etabi. sig s. selvstændig købm and 
m. forretn ing  i U lfborg 1934, afhæ ndet samme 
og overtaget fo rre tn ing  i H erning 1935, efter a t 
have afhæ ndet samme overtaget nuvæ rende fo r
retn ing  i R anders 1937.

Adr. N ørrebrogade 73, R anders.
F irm a: Bollerup, »Rådmandsgården«, K olonial 

— K affe — Vin, Randers.

Jespersen, Elvin Ejlskov, købm and; f. 6/6 1913 
i H erning, søn af købm and Anton M arius Je s
persen; udi. i faderens forretn ing  i Ringkøbing, 
overtaget samme og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1943.

Adr. H erningvej 34, Ringkøbing.
F irm a: Elvin E jlskov Jespersen, H erningvej 

34, Ringkøbing.

Jespersen, Ely M arius, købm and; f. 27/11 1894 
i Snejbjerg, R ingkøbing amt, søn af gårdejer 
N iels Jespersen; g. 14/10 1923 m. Ellen J., f. Ole
sen; genn. 4 å r  ansat h. købm and Bredmose, K i- 
bæ k T ræ lasthandel, overtaget nuvæ rende fo r
retn ing — der e r over 100 å r gammel — i As- 
sing pr. K ibæ k og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1923.

Adr. Assing pr. Kibæk.
F irm a: M. Jespersen , Assing pr. Kibæk.

Jespersen, Evald Roberg, købm and; f. 18/5 1908 
i Ramme, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Niels 
C hristian  Jespersen; g. 17/4 1945 m. K irstine J., 
f. Ø stergaard; udi. h. købm and A. W estergaard, 
Ramme, overtaget sam mes fo rre tn ing  — der om
fa tte r  kolonial, isenkram , foderstoffer, gødning 
og bræ ndsel — og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1938.

Adr. Ramme.
F irm a: Evald Jespersen, Ramme.

Jespersen, Hakon, departem entschef; f. 2/4 1891 
i Kbhvn., søn af birkedom m er C hristian Mag- 
dalus Jespersen; g. 10/11 1920 m. Ingeborg J., f. 
B røndsted; student (Århus) 1908, cand. ju r. 1914, 
ansat i H andelsm inisteriet 1916, fung. departe
m entschef 1935, kgl. udnæ vnt departem entschef 
1937, overretssagfører 1919; formd. f. Isbryd
ningsrådet, f. M æglerkom m issionen og f. N æ
ringslovsudvalget m. fl., formd. f. best. f. Dansk 
K rigs-Søforsikring f. V arer og f. K rigsforsikrin
gen f. danske Skibe, næstform d. f. best. f. D an
m arks N ationalbank; dekorationer: K 1., DM. — 
S.N.21., F.Æ.L.3. og Po.P.R.5.

Adr. Ø sterbrogade 116, Kbhvn. 0 .
Institu tion: H andelsm inisteriet, Slotsholmsgada 

10, Kbhvn. K.

Jespersen, H arry  Ejlskov, købm and; f. 12/1 
1908 i H erning, søn af købm and Anthon M arius 
Jespersen; g. 14/6 1936 m. Ebba Louise J., f. 
C hristensen; udi. i faderens forretn ing  i R ing
købing, overtaget samme og etabi. sig s. selv
stændig købmand 1935, udvidet forretn ingen  m.

filial i Søndervig 1946; medl. af best. f. R ing
købing og Omegns K olonialhandlerforening.

Adr. M ellemgade 8, Ringkøbing.
F irm a: H arry  Jespersen, B redgade 6, R ing

købing.

Jespersen, Holger, købm and; f. 14/11 1927 i 
G øttrup, Thisted amt, søn af gårdejer C hristian 
Larsen Jespersen; g. 29/8 1953 m. Johanne J., f. 
Jensen; udi. dels i Møborg Brugsforening pr. 
B ækm arksbro og dels i V. Thorup B rugsfor
ening pr. Thorup, overtaget nuvæ rende kolo
n ia l- og isenkram forretn 'ing i Thyborøn og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1953.

Adr. Andelsboligen, Thyborøn.
F irm a: Holger Jespersen , Købmand, Thyborøn.

Jespersen, Jesper, forretn ingsfører; f. 19/11 
1923 i Sunds, Ringkøbing amt, søn af vognm and 
og ø lhandler Poul E jnar Jespersen ; g. 4/11 1945 
m. A nna J., f. Skoubo A ndreasen; udd i A/S 
S thyr & K jæ r, H erning 1938-42, frekven tere t 
Den jydske H andelshøjskole i Å rhus 1944-45, 
fo rretn ingsfører i A/S S thyr & K jæ r, Horsens s. 
1954.

Adr. Sundvej 22, Horsens.
F irm a: A/S S thyr & K jæ r, Horsens.

Jespersen , Knud, d irektør; f. 30/12 1907 i H ad
sund, R anders amt, søn af rep ræ sen tan t P eter 
Jespersen ; g. 25/10 1931 m. G unhild J., f. V ill- 
holdt; udd. i kolonial h. købm and P. Madsen, 
D ronninglund 1923-27, selvstændig købm and i 
Lemvig 1931-36 og rep ræ sen tan t i firm aet B rdr. 
Justesen, Kbhvn. 1936-43, d irek tø r i A/S B rdr. 
Justesen, R ingsted s. 1943.

Adr. Schandorphsvej 1, Ringsted.
F irm a: A/S B rdr. Justesen, Schandorphsvej 1, 

Ringsted.

Jespersen, K nud P., d irektør; f. 18/1 1925 i 
Odense, søn af d irek tø r Th. Jespersen; g. 5/1 
1952 m. Anne Beate J., f. Stokkebye; bestået 
realeksm . fra  M ulernes Legatskole i Odense 
1942, udd. i kontorvirksom hed i A/S Dampmøl
len »Victoria«, Odense 1942-45, frekven tere t 
N iels B rock’s H andelsskole i Kbhvn. 1945-47, 
studie- og arbejdsophold i London og herunder 
bl. a. frekven tere t Den danske Købmandsskole 
i London 1947-49, dere fte r p rokurist i F abriken 
»Cardia« A/S, Odense, sam m en m. broderen — 
direk tø r Th. B. Jespersen  — direk tø r f. samme 
— hvis ak tiem ajorite t indehaves af m oderen og 
som iøvrig t om fatter eksport og im port sam t 
frem stilling af sirup, buddingpulver, chokolade
v a re r og kemiske a rtik le r m. v. — s. 1951.

Adr. Sm edevænget 9, Odense.
F irm a: Fabriken »Cardia« A/S, O ehlenschlæ- 

gersvej 6, Odense.

Jespersen, Sigurd, købmand; f. 29/9 1913 i B or
ris, Ringkøbing amt, søn af gårde je r Chr. Je s
persen; g. 15/9 1938 m. Anna J., f. Nielsen; udi. 
h. købm and P. Frandsen, Skjern, selvstændig
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S. Aa. Jespersen 
forretningsfører

A. Jessen 
købm and

J. R. Jessen 
købm and

P. Jessen 
købm and

købm and i K atrinedal pr. B ryrup 1938-45, over
taget nuvæ rende forretn ing  og etabi. sig s. selv
stændig købm and i L und 1945.

Adr. Lund.
Firm a: S igurd Jespersen, Lund.

Jespersen, Svend Aage, forretn ingsfører; f. 
19/4 1917 i Nr. U ttrup, Å lborg amt, søn af hus
e je r Thomas1 C hristian Jespersen; g. 26/12 1939 
m. Edith Valborg J., f. H ansen; udd. i kolonial 
en gros i A/S Chr. K jæ rgaard , Nr. Sundby 1932 
-36 og herunder bestået handtelsm edhjælpereksm. 
fra  Nr. Sundby H andelsskole 1935, derefter kon
to ris t i samme firm a, fo rre tn ingsfører i firm aets 
nyoprettede Esbjerg  afd. s. 1938.

Adr. M arbækvej 12, Esbjerg.
Firm a: Chr. K jæ rgaard  A/S, Esbjerg.

Jespersen, Søren, købm and; f. 10/5 1899 i Gun- 
dersted, Å lborg amt, søn af gårdejer C hristian 
L aurits Jespersen; g. 22/10 1929 m. A nna K ath ri
ne J., f. Borup Jensen; udi. i Lundby B rugsfor
ening pr. Løgstør 1914-18, komm is i F orbrugs- og 
Spareforeningen, Ålborg 1918-22 og herunder 
frekven tere t Ju s titsråd  M øller’s Handelshøjskole 
i Å lborg 1920-21, etabi. sig s. selvstændig køb
m and m. fo rre tn ing  Søndergade 43, Ålborg 1922, 
afhæ ndet samme og overtaget nuvæ rende for
retn ing i Å lborg 1928.

Adr. D anm arksgade 6, Ålborg.
F irm a: Søren Jespersen, B oulevarden 34, Ål

borg.

Jespersen, Th. B., d irek tør; f. 26/5 1922 i 
Odense, søn af d irek tør Th. Jespersen; g. 1952 
m. Lilli Gordon A nker J., f. M adsen; bestået 
realeksm . fra  M ulernes Legatskole i Odense 1939, 
udd. i kontorvirksom hed i A/S N. N. B lum en- 
saad t’s Fabriker, Odense 1939-42, frekven tere t 
Niels B rock’s Handelsskole i Kbhvn. 1942-44, 
derefter bl. a. — genn. 2 å r  — ansat i det dan
ske konsulat i B ruxelles, p rokurist i F abriken 
» Cardia« A/S, Odense 1948, sam men m. brode
ren  — direk tø r K nud P. Jespersen  — direk tør f. 
samme — hvis ak tiem ajorite t indehaves af mo
deren og som iøvrigt om fatter eksport og im port

sam t frem stilling af sirup, buddingpulver, cho- 
koladevarer og kemiske a rtik le r m. v. — s. 1951.

Adr. Chr. W inthers Vej 36, Odense.
Firm a: F abriken »Cardia« A/S, O ehlenschlæ- 

gersvej 6, Odense.

Jessen, A rthur, købm and; f. 26/6 1919 i Tods- 
bøl, Å benrå amt, søn af gårdejer Lorenz Jessen; 
g. 23/3 1948 m. M arie J., f. P etersen; udd. i b lan
det landhandel h. købm and Laur. Hansen, H elle
vad K olonialcentral 1934-38, kommis h. køb
m and Fr. Tingleff, Sønderborg 1938, h. købm and 
G erhard  Petersen , Sønderborg 1938-39 og h. køb
m and Johs. Sørensen, Øsby 1940-45, fæ ngsels
b e tjen t i F århusle jren  1945-49, overtaget køb
m and Nis P etersen ’s kolonialforretning i Å benrå 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1949.

Adr. St. Pottergade 12, Å benrå.
F irm a: A rth u r Jessen, St. Pottergade 12, 

Åbenrå.

Jessen, Carl, købm and; f. 18/10 1901 i Holsted, 
Ribe amt, søn af vognm and M. Jessen; g. 5/11 
1933 m. K erstine J., f. H ansen; udi. h. købm and 
Jens Roeds, H olsted 1917-21, overtaget købm and 
M ärtens’ fo rretn ing  i Juelsm inde og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1930; tidl. medl. af best. f. 
Juelsm inde T uristforening.

Adr. Juelsm inde.
F irm a: Carl Jessen, Juelsm inde.

Jessen, Georg Joachim , købm and; f. 18/1 1915 i 
T rappen pr. G råsten, Å benrå amt, søn af fisker 
Chr. Jessen; g. 14/4 1938 m. M arie J., f. Zoëga; 
udd. i sk ibsproviantering h. skibshandler Hans 
P. Hansen, E gernsund 1929-33, kommis h. køb
m and Chr. Hansen, T rappen 1933-38, selvstæ n
dig købm and i A lnor 1938-39, forpag ter af køb
m and Chr. H ansen’s1 forretn ing  i T rappen 1939- 
43, overtaget samme — der om fatter kolonial og 
b landet handel — og påny etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1943, ombygget og m oderniseret 
fo rretn ingen 1951, till. indehaver af Holbøl B ri
k etfabrik  s. 1951; formd. f. H andelsforeningen f. 
G råsten og Omegn s. 1954, kom m unalrevisor i
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B. E. Johannessen 
forretningsbestyrer

H. C. Johannesen 
købm and

H. L. Johannesen 
købm and

S. H. Johannesen 
købm and

R inkenæ s s. 1945 og formd. f. skolekomm issionen 
i R inkenæ s komm une s. 1948.

Adr. T rappen pr. Gråsten.
F irm a: Georg J. Jessen, T rappen pr. G råsten.

Jessen, Jens Rødgaard, købm and; f. 10/9 1908 
i Isafjord, Island, søn af m ask infabrikan t Jens 
Hansen Jessen; g. 12/10 1935 m. Olga R. J., f. 
A ndersen; bestået mellem skoleeksm. fra  Dan- 
m arksgades Skole i Esbjerg 1923, udi. h. køb
m and A bildgaard Nielsen, E sbjerg 1923-27 og 
h erunder bestået handelsm edhjæ lpereksm . fra  
E sbjerg H andelsskole 1926, komm is h. købm æ n
dene Laur. Nielsen, J. J. N ielsen og B irkedal, 
E sbjerg 1927-31 sam t p rokurist i A/S I. M. Rød- 
gaard ’s Im portforretn ing, Esbjerg 1931-46, over
taget nuvæ rende forretn ing  — der om fatter ko
lonial og isenkram  — i Esbjerg og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1946.

Adr. Teglværksgade 18, Esbjerg.
F irm a: Rødgaard Jessen, Teglværksgade 18, 

Esbjerg.

Jessen, Jørgen, grosserer; f. 29/4 1905 i Sven
strup, Sønderborg amt.

Adr. N ørregade 46, Tønder.
F irm a: Jørgen Jessen, »Spritgården«, N ørre

gade 46, Tønder.

Jessen, Knud, købm and; f. 12/4 1917 i Hoptrup, 
H aderslev amt, søn af g årdejer B ertel Jessen; g. 
17/10 1947 m. E lisabeth J., f. Thielst; udd. i kolo
n ialbranchen h. købm and Oluf Thielst, H aders
lev 1932-36, frekven te re t Den jydske H andels
højskole i Å rhus 1936-37, ansat v. A ller Mølle 
(korn og foderstoffer) 1937-38, disponent h. køb
m and Oluf Thielst, H aderslev 1938-54, overtaget 
sammes kolonialafdeling og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1954.

Adr. Storegade 81, Haderslev.
F irm a: Oluf Thielst, Storegade 81. Haderslev.

Jessen, Peter, købmand; f. 18/6 1927 i Horne, 
Ribe amt, søn af ho telejer Niels Jessen; g. 14/5 
1954 m. Anny J., f. Boie Jensen; udi. i Forum  
B rugsforening pr. G uldager 1941-45 og herunder

bestået handelsm edhjælpereksm . fra  Varde H an
delsskole 1944, komm is i samme 1945-46, der
efter komm is i forskellige andre brugsforeninger 
sam t — genn. 5 å r — førstekom m is i T istrup 
B rugsforening, frekven te re t Den danske A ndels- 
skole i M iddelfart 1949-50, etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and m. forretn ing  — om fattende kolo
nial og m arkfrø  sam t sæ rsk ilt afdeling f. isen
kram  — i Sdr. Omme 1954.

Adr. Hovedgaden 4, Sdr. Omme.
Firm a: P e te r Jessen, Købmand, Sdr. Omme.

Jochum sen, Svend Orla, købm and; f. 24/8 1923 
i Ø rum -D jurs, R anders amt, søn af d is trik tsfor
stander C arl Jochum sen; g. 28/10 1944 m. M ary 
J., f. A ndersen; udi. i Ørum Brugsforening 1939 
-43 og sen. kommis i samme t. 1944, v ikar 1945, 
kommis h. købm and Skallerup, F jellerup  1946-47 
og i G læsborg Brugsforening 1947-48, overtaget 
købm and Kaj H illgaard’s forretn ing  i G rønfeldt 
og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1948, afstået 
samme og overtaget købm and Th. H ansen’s fo r
retn ing i A m strup pr. Falling 1953.

Adr. A m strup pr. Falling.
F irm a: Orla Jochum sen, A m strup pr. Falling.

Johannesen, E rhard t, købm and; f. 7/2 1917 i 
H årup, R anders amt, søn af g årdejer Sofus Jo 
hannesen; g. 29/7 1947 m. Elly J., f. M ortensen; 
overtaget nuvæ rende forretn ing  — der er g rund 
lagt ca. 1880 — i M ejlby og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1949; formd. f. beskæ ftigelses
udvalget i Todbjerg-M ejlby kommune.

Adr. M ejlby pr. H jortshøj.
F irm a: E rhard t Johannesen, M ejlby pr. H jorts

høj.

Johannesen, H arald  C hristian, købm and; f. 5/2 
1905 i Kbhvn., søn af tøm rer Johannes Sørensen 
Johannesen; g. 5/1 1935 m. M artha M arie J., f. 
P etersen; udi. i H ovedstadens B rugsforening 
1920-23, etabi. sig s. selvstændig købm and m. 
forretn ing  H øjlandsvangen 1, Brønshøj 1924, af
stået samme og grundlag t nuvæ rende forretn ing 
i Kbhvn. 1938.

Adr. Råd vadsvej 15, Kbhvn. NV.
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P. Johannessen 
købm and

C. Johannsen 
købm and

I. K. Johannsen 
købm and

A. Johansen 
købm and

Firm a: H. Johannesen, Rådvadsvej 15, Kbhvn. 
NV.

Johannesen, H arry  Lauge, købm and; f. 17/7
1910 i H årup pr. Todbjerg, R anders amt, søn af 
købm and Lauge Johannesen; g. 12/11 1939 m. 
Inga J., f. Sørensen; udi. i faderens forretn ing  i 
H årup 1924-28, frekven tere t Den jydske H an
delshøjskole i Å rhus 1928-29, kommis i faderens 
forretn ing  i H årup sam t h. købm and A. K jeld
sen, Borum 1929-31, d erefter aftjen t væ rneplig t 
og sen. påny kommis i faderens forretn ing  i 
H årup, etabi. sig s. selvstændig købm and m. for
retn ing Jy llands Alle, Å rhus 1939, afstået sam 
me og overtaget Voldens K olonialhandel i Å rhus 
1943, overtaget Borum  K øbm andsforretning — m. 
filial Badstuegade 8, Å rhus — 1945 og afstået 
Voldens K olonialhandel i Å rhus 1946.

Adr. Borum pr. M undelstrup.
Firm a: K øbm andsforretningen »Lauge«, Borum 

pr. M undelstrup.

Johannesen, Lauge, købm and; f. 1/7 1885 i 
H årup, R anders amt, søn af gårdejer Anders 
Lauge Johannesen; g. 1/7 1909 m. E lna J., f. P e
dersen; udi. h. købm and M. Laursen, Solbjerg 
1902-03, g rundlagt nuvæ rende forretn ing  i Hå
rup  pr. H jortshøj og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1903; medl. af rep ræ sentan tskabet f. 
Danske Købm ænds H andels-A ktieselskab s. 1935 
sam t medl. af hovedbest. f. samme s. 1951, medl. 
af Todbjerg-M ejlby sogneråd 1913-17 sam t formd. 
og kasserer f. samme 1925-46, formd. f. tilsyns
råde t f. Todbjerg-M ejlby Sparekasse 1942-47 og 
s. 1952, d irek tø r f. sparekassen 1947-52.

Adr. H årup pr. H jortshøj.
Firm a: Lauge Johannesen, H årup pr. H jorts

høj.

Johannesen, Søren Hvid, købmand; f. 20/11
1911 i H årup, R anders amt, søn af rentenyder 
M artin  Johannesen; g. 14/4 1936 m. E rna J., f. 
Kolding; udi. h. købm and O skar Jørgensen, Hør- 
ning 1927-30, derefter kommis h. købmændene 
Meincke, Lyngby v. T rustrup, Bertelsen, S til
ling, Jens Jensen, V ildbjerg og Johansen K jæ r,

Hovedgård, overtaget købm and Carl L aursen’s 
fo rretn ing  i Å rhus og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1934, fly tte t forretn ingen t. nye loka
le r i N ordvestpassagen, Å rhus 1942 og grundlagt 
stor m oderne selvbetjeningsforretning på Niels 
Ebbesens Plads, Å rhus 1954.

Adr. Niels Ebbesens P lads 6, Århus.
Firm a: K olonialforretningen »Købmanden«,

Niels Ebbesens Plads 6, Århus.

Johannessen, Børge Ellemann, forretn ings
bestyrer; f. 18/8 1919 i H årby, Odense amt, søn 
af gårdejer C hresten Iver Johannessen; g. 14/10 
1944 m. Jenny  J., f. Ø llegaard Nielsen; udi. i 
H årby B rugsforening 1933-37 og herunder be
stået handelsm edhjælpereksm . fra H årby H an
delsskole 1936, derefter kommis i forskellige 
brugsforeninger t. 1944 og herunder frekven tere t 
Den danske Andelsskole i M iddelfart 1943, be
sty rer af købm and N. H. N ielsen’s forretn ing  i 
E sbjerg s. 1944; medl. af E sbjerg skolekomm is
sion.

Adr. Havnegade 172, Esbjerg.
Firm a: N. H. Nielsen, Kolonial, H. C. Ørsteds 

Gade 6, Esbjerg.

Johannessen, Poul, købm and; f. 22/2 1895 i 
Broby, Sorø amt, søn af overlæ rer C hristian Jo 
hannessen; g. 20/8 1922 m. M argrethe J., f. Pei- 
tersen; udd. i handel dels h. købm and Chr. F re 
deriksen, B rundby, Samsø 1909-11 og dels h. køb
m and Niels Damm, V esterbrogade 101, Kbhvn. 
V. 1911-13, kommis h. købm and R obert Kaldor, 
V esterbrogade 177, Kbhvn. V. 1913-15 og ind
kald t t. sikringsstyrken 1915-16, besty rer af Cigar- 
og V inforretningen »Perfect«, GI. Kongevej 128, 
Kbhvn. V. 1916-17 og indehaver af samme 1917- 
19, overtaget nuvæ rende forretn ing  — der er 
grundlagt 1860 og er en udpræ get købm ands
virksom hed m. finere kolonial sam t vine og to
bakker s. speciale — i C harlottenlund og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1919; medl. af best, 
f. O rdrup H andelsforening.

Adr. O rdrupvej 60, Charlottenlund.
Firm a: Poul Johannessen, O rdrupvej 60, Char- 

lottenlund.
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C. Johansen 
købm and

C. Johansen 
købm and

A. M. Johansen 
købm and

C. E. Johansen 
købm and

Johannsen, C hristian, købm and; f. 11/5 1908 i 
Blans, Sønderborg amt, søn af arbejdsm and 
C hristian Johannsen; g. 9/4 1936 m. Helene Ma
rie J., f. P etersen; udd. i b landet landhandel h. 
købm and Math. Carstensen, V. Sottrup  1922-26, 
kommis h. købm and Laue Madsen, Sønderborg 
1926-27, kioskpasser v. »Helligdommen« på B orn
holm  1928, kommis h. købm and Alfr. S tuck- 
m ann, L øjt K irkeby 1928-29, i Fuglse B rugsfor
ening 1929 og i H erlev Købm andshus 1929-32, 
m edhjæ lper i m oderens fo rretn ing  i Blans 1932- 
40, overtaget samme — der om fatter kolonial og 
b landet handel — og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1940, nedlagt forretn ingen grundet 
ejendom sekspropriation og overtaget købm and 
Fr. T rans’ forretn ing  — om fattende kolonial og 
b landet handel — i Blans 1953; medl. af best. f. 
Foreningen af H åndvæ rkere og N æ ringsdriven
de i U llerup Sogn 1949-52.

Adr. Blans pr. Avnbøl.
F irm a: Chr. Johannsen, Blans pr. Avnbøl.

Johannsen, Ingw er K arsten, købm and; f. 19/5 
1921 i Abild, Tøndér amt, søn af tag tæ kker Jo 
hann Johannsen; g. 18/1 1947 m. Rigm or J., f. 
N ielsen; udi. h. købm and J. Filskov, M øgeltønder 
1936-40, kommis h. købm and H. F. Hansen, 
Skæ rbæ k 1940-42 og besty rer af købm and Hans 
Jacobsen’s kolonialforretning i H øjer 1942-43, 
overtaget sidstnæ vnte og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1943.

Adr. Skolegade 8, Højer.
F irm a: H øjer K øbm andshandel v. I. K. Jo 

hannsen, Skolegade 8, Højer.

Johannsen, Johannes, købm and; f. 2/5 1906 i 
Lading, Å rhus amt, søn af købm and Gustav Jo 
hannsen; g. 1940 m. Fritze J., f. Laursen; udi. i 
faderens fo rretn ing  i Lading 1920-24, m edinde
haver af samme 1938, eneindehaver s. 1941.

Adr. Lading pr. M undelstrup.
F irm a: G ustav Johannsen & Søn, Lading pr. 

M undelstrup.

Johansen, Alex, købm and; f. 13/12 1910 i K a
lundborg, søn af fisker L aurids Johansen; g. 15/3

1936 m. Ellen J., f. G jerum ; udi. h. købm and 
E inar Petersen, K alundborg 1925-29 og herunder 
bestået handelsskoleeksm . fra  K alundborg H an
delsskole 1928, kommis h. købm and G jerum , 
Stedstrup  1929-31 og h. købm and Rørbech, Je rs 
lev 1931-33, fo rre tn ingsbesty rer i Torkildstrup 
1933-35, overtaget købm and Thom sen’s forretn ing 
— om fattende kolonial, isenkram  og bygnings
m ateria le r sam t bræ ndsel — i S langerup og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1935; medl. af 
best. f. F rederikssund  og Omegns K øbm andsfor
ening s. 1950 og f. S langerup H andels- og H ånd
væ rkerforen ing  s. 1945.

Adr. Slangerup.
F irm a: Alex Johansen, Slangerup.

Johansen, Anders, grosserer; f. 7/12 1882 i B or
ding, Skanderborg amt, søn af husm and Niels 
Johansen; g. 18/7 1915 m. M arie J., f. K nudsen; 
udi. h. købm and M. H. Fenger, Ikast, drevet 
detailfo rretn ing  i Kbhvn. 1908-20, grundlagt n u 
væ rende kolonial en gros virksom hed i K bhvn. 
og etabi. sig s. selvstændig grosserer 1920.

Adr. Jens Jessens Vej 13, Kbhvn. F.
Firm a: A. Johansen, H alm torvet 13, K bhvn. V.

Johansen, Anders Møller, købm and; f. 1/1 1905 
i Hadsten, R anders amt, søn af landpostbud A n
ders M øller Johansen; g. 24/10 1930 m. L aura 
M. J., f. Jørgensen N ygaard; udi. h. købm and J. 
P. Rasmussen, H adsten, d erefter førstekom m is h. 
købm and J. D. Buhelt, F rederikshavn  og sen. — 
genn. 10 å r — førstekom m is og disponent i 
R.A.V., Holstebro, fo rretn ingsfører i R.A.V., 
S tru er s. 1937, overtaget samme forretn ing u. 
firm anavnet »Købmandsgården« og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1954.

Adr. Østergade 28, S truer.
Frm a: »Købmandsgården« v. A. M øller Johan 

sen, Østergade 28, S truer.

Johansen, Børge, købmand; f. 5/6 1930 i Århus.
Adr. Dalgas Avenue 25, Århus.
F irm a: Store Jydske K oloniallager, M ejlgade 

22, Århus.
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E. Johansen 
købm and

H. P. Johansen 
direktør

H. Johansen 
købm and

J. V. Johansen 
købm and

Johansen, Carl C hristian, købm and; f. 28/4 
1910 i F redericia, søn af gasvæ rksarbejder Hans 
Johansen; g. 24/4 1938 m. Johanne J., f. Gyde
sen; udi. h. købm and S. D am kjæ r, Seest 1926- 
30, kommis h. købm and M orten Schultz, Kol
ding 1930-36, overtaget købm and Eugen M arcén’s 
kolonialforretning i Seest og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1936, fly tte t forretn ingen t. nu
væ rende m oderne lokaler i egen nybygning i 
Seest 1941; brandfoged i Seest 1938-50, medl. af 
best. f. Seest Sogns Sygekasse s. 1942 sam t næ v
ning og domsmand s. 1940.

Adr. Seest pr. Kolding.
F irm a: C. C. Johansen, Seest pr. Kolding.

Johansen, Carl Ejvind, købmand, kap ta jn  af 
reserven; f. 2/11 1908 i H erstedvester, Kbhvn.s 
amt, søn af gårdejer Johannes Johansen; g. 19/8 
1934 m. E sther J., f. Jacobsen; bestået realeksm . 
1925, udd. i kolonialbranchen h. købm and Thom
sen, Skibby 1925-29 og herunder bestået handels- 
skoleeksm. 1928, derefter kommis h. samme og 
sen. af tjen t væ rneplig t v. hæ ren  m. afgang s. 
lø jtnan t af reserven, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. fo rretn ing  — om fattende kolonial, 
isenkram  og bræ ndsel — i Roskilde 1933, ud
næ vnt t. kap ta jn  af reserven 1942; medl. af best, 
f. Roskilde H andelsstandsforening og f. Ros
kilde K øbm andsforening sam t f. A/S »Dankas«, 
formd. f. Roskilde K ulhandlerforening og f. Fæ l
lesudvalget f. B ræ ndselshandlere i D anm ark.

Adr. Helligkorsvej 66, Roskilde.
F irm a: K øbm andsforretningen »Sønderlund«, 

H elligkorsvej 66, Roskilde.

Johansen, Charles, købm and; f. 20/2 1899 i Jan - 
derup, Ribe amt, søn af skræ dderm ester Jens 
P eder Johansen; g. 23/4 1926 m. A strid  J., f. 01- 
gaard; udi. i G redstedbro B rugsforening 1914-18, 
kommis i F inderup B rugsforening pr. Skern 
1918-20 og lagerekspedient i F.D.B., Esbjerg 
1920-21 sam t førstekom m is i G redstedbro B rugs
forening 1922-25, uddeler i F årup Brugsforening 
pr. Ribe 1925-49 og d revet selvstændig agentur- 
og en gros virksom hed i Bram m inge 1949-51, 
overtaget nuvæ rende fo rretn ing  — der om fatter

kolonial og isenkram  — i Ribe og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1951; medl. af kornnæ vnet 
f. Fårup  sogn 1940-47.

Adr. Ribe.
F irm a: Charles Johansen, N ørreport, Ribe.

Johansen, Christian, købm and; f. 4/7 1890 i 
Humble, Svendborg am t; g. 1911 m. Johanne 
M arie J., f. Jørgensen; overtaget nuvæ rende 
fo rretn ing  i Lohals og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1932.

Adr. Lohals.
Firm a: Chr. Johansen, Lohals.

Johansen, Christian, købm and; f. 26/12 1896 i 
Vam drup, Ribe amt, søn af købm and1 F rederik  
V ilhelm Johansen; udd. i kolonial dels h. køb
m and A. Schjellerup, B astrup og dels h. køb
m and Hans Have, Kolding 1911-15, kommis h. 
købm and Sv. B irkedal, V ejen 1915-16 og h. køb
m and Rich. Foersom, A uning M aterialhandel 
1918-20, dere fte r m edarbejder i m oderens kolo
nialforretn ing i Vamdrup, i kompagni med brode
ren  købm and H ans V ilhelm Johansen overtaget 
samme — der e r g rundlagt af faderen  1891 — og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1936, eneinde
haver af forretn ingen s. 1938; medl. af best. f. 
K onservativ  Ungdom i Vamdrup.

Adr. Vamdrup.
F irm a: B rdr. Johansen, Vamdrup.

Johansen, C hristian, købm and; f. 13/11 1906; 
udd. i kolonial, g rundlagt nuvæ rende kolonial- 
og delikatesseforretning i F redericia og etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and 1934; medl. af best, 
f. H andelsforeningen af 1892, Fredericia.

Adr. 6’ Ju li Vej 30, Fredericia.
Firm a: Chr. Johansen, 6’ Ju li Vej 30, F rede

ricia.

Johansen, Egon Boiling, købmand; f. 3/5 1916 
i Åsum, Odense amt, søn af m eje rie je r N. P. 
Johansen; g. 5/3 1939 m. R uth B. J., f. Svend
sen; udd. s. m ejerist, b esty rer af forskellige fo r
re tn inger i Stor-K bhvn. 1935-39, etabi. sig s. 
selvstændig m ejerie jer m. m ejeri Valby Lang
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gade 136, Kbhvn. Vby. 1939 og s. selvstændig 
købm and m. kolonialforretning i samme ejendom  
1940; tidl. medl. af best. f. Valby H andelsfor
ening.

Adr. P e te r Bangs Vej 256, Kbhvn. Vby.
F irm a: E. Bølling Johansen, Valby Langgade 

136, Kbhvn. Vby.

Johansen, E inar, købmand; f. 30/3 1905 i Ved
sted, H jørring amt, søn af husm and A nders 
C hristian Johansen; g. 5/5 1932 m. Else J., f. 
Jensen; udd. i kolonial og grovvarer 1925-28, 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. forretn ing  
i Tylstrup 1932, afhæ ndet samme og overtaget 
nuvæ rende forretn ing  — der om fatter kolonial, 
isenkram , trikotage, korn og foderstoffer, træ 
last, cem ent og bræ ndsel — i U ggerhalne 1945.

Adr. Uggerhalne.
Firm a: E inar Johansen, U ggerhalne.

Johansen, E jnar, købmand; f. 13/9 1903 i H orn
slet, R anders amt, søn af købm and Niels Jakob 
Johansen; g. 13/9 1931 m. Agnete J., f. Skjøt- 
Nielsen; udi. i faderens forretn ing  i H ornslet 
1917-20, besty rer af samme f. m oderen 1925-28, 
overtaget forretn ingen — der om fatter kolonial, 
isenkram , bræ ndsel1 og støbegods — og etabi. sig 
s. selvstændig købm and 1928.

Adr. Byvej 5, H ornslet St.
F irm a: E. Johansen, H ornslet St.

Johansen, E jnar Møller, købm and; f. 12/12 1899 
i Ødum, R anders amt, søn af landpostbud A n
ders M øller Johansen; g. 8/5 1927 m. M arie M. 
J., f. Lading; udi. h. købm and Niels Petersen, 
T rustrup  t. 1917, derefter kommis h. købm and 
Aage Jensen, Løgten t. 1927, uddeler i H ornslet 
B rugsforening 1927-45, overtaget købm and A. 
Hoick L aursen’s fo rretn ing i Saralyst pr. H øj
bjerg  og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1947.

Adr. Holmevej 102, S aralyst pr. Højbjerg.
F irm a: E. M øller Johansen, Holme vej 102, 

S aralyst pr. H øjbjerg.

Johansen, Ejvind, fo rretn ingsfører; f. 4/5 1915 
i Bellinge, Odense amt, søn af landm and H ans 
Johansen; g. 10/11 1944 m. Tove J., f. Jø r
gensen; udi. h. købm and K arl Jensen, Søllinge 
1930-34, kommis h. købm and Olsen, Ryslinge 
1934-36 og i Rorslev K øbm andsgård 1936-38, fre 
kven tere t Den fynske H andelsdagskole i Odense 
1938-39, bogholder i A/S Sydfyns K orn- & Fo
derstofforretning, S tenstrup 1939-44 og fo rre t
n ingsfører i samme 1944-51, derefter forretn ings
fø rer i A/S A llested H andelshus — der om fatter 
kolonial, isenkram , korn og foderstoffer, m ark 
frø og brændsel.

Adr. Allested.
F irm a: A/S A llested H andelshus, Allested.

Johansen, Elisius, købmand; f. 6/6 1885 i Ski
bet sogn, Vejle amt, søn af landm and A nders 
Johansen; g. 28/2 1912 m. Helga J., f. Nielsen; 
udi. h. købm and P. Nielsen, Vejle 1899-1903, 
kommis i Esbjerg M ateria lhandel 1903-05 og h.

m ateria list Rich. Sand, Svendborg 1905-06, der
e fte r repræ sentan t, grundlagt nuvæ rende fo rre t
ning i Vejle og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1908; ti dl. sek re tæ r i Vejle H andelsfor
ening af 1897 sam t i perioder medl. af Vejle lig
ningskomm ission og af Vejle m enighedsråd sam t 
af kirkebest. i Vejle.

Adr. Skyttehusgade 24, Vejle.
F irm a: E. Johansen, Skyttehusgade 24, Vejle.

Johansen, Georg, købmand; f. 14/12 1900 i Rød
ding, Viborg amt, søn af gårdejer Laur. Johan
sen; g. 1944 m. Ida J., f. H ansen; udd. v. land
væ sen t. 1919, udd. i kolonial og blandet handel 
dels i V ilsted B rugsforening og dels i Egholt 
B rugsforening 1919-23, kommis i Vangede B rugs
forening 1923-35, etabi. sig s. selvstændig køb
mand1 m. forretn ing  i Kbhvn. 1935.

Adr. Liv jæ gergade 28, Kbhvn. 0 .
F irm a: Georg Johansen, Set. Peders S træ de 

31, Kbhvn. K.

Johansen, Hans P eter, d irektør; f. 29/1 1894 i 
Ravsted, Tønder amt, søn af overpostpakm ester 
H. P. Johansen; g. 7/8 1920 m. F rida J., f. P ip- 
gras; udd. i kolonial h. købm and Asmus M athie
sen, Tønder 1908-12, kommis h. købm and O. 
Feick, Husum 1912-13, studie- og arbejdsophold 
i H am burg 1913-14, d erefter deltaget i verdens
krig  1 t. 1919, kontorist på Tønder A m tskontor 
1919 og kommis h. købm and O. Jensen, Esbjerg 
1920, rep ræ sen tan t f. Olie- & Farvekom pagniet 
i H aderslev 1920-23, derefter etabi. de ta ilfo rre t
ning i Tønder, fo rie tn ingsfører f. Tønder K affe
riste ri 1927, adm. d irek tø r f. og m edaktionæ r i 
samme s. 1953.

Adr. Ribe Landevej 35, Tønder.
F irm a: Tønder K afferisteri A/S, Vidågade 27, 

Tønder.

Johansen, H enry, købm and; f. 1/2 1906 i Øster 
Vrå, H jørring  amt, søn af vognm and C hristian 
V aldem ar Johansen; g. 27/5 1934 m. Anine K ri
stine J., f. Nielsen; udi. h. købm and Sønder- 
gaard  Larsen, Vesløs 1920-24, derefter kommis 
h. samme og h erunder fo rre tte t m ilitæ rtjeneste  
bl. a. s. lø jtnant, etabi. sig s. selvstændig køb
m and m. fo rretn ing  i Nørre Sundby 1934, afhæ n
det samme og overtaget nuvæ rende forretn ing 
— der om fatter kolonial, isenkram , korn og fo
derstoffer, renseri, bygningsm aterialer og b ræ nd
sel1 — i Langholt 1936.

Adr. Langholt St.
F irm a: H enry Johansen, Langholt St.

Johansen, H erm an, købmand; f. 16/2 1884 i 
Sneslev, Sorø am t; g. 11/4 1911 m. H enriette J., 
f. H enriksen; udd. i kolonial 1899-1903, etabi. sig 
s. selvstæ ndig købm and m. fo rretn ing  i Roskil
de 1910; næstform d. i Roskilde og Omegns Køb
m andsforening sam t medl. af best. f. Roskilde 
H andelsstandsforening 1914-29.

Adr. Set. Olsgård, Roskilde.
F irm a: Herrn. Johansen, Set. Olsgård, Roskilde.
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J. C. Johansen 
købm and

J. A. D. Johansen 
købm and

P. Johansen 
købm and

S. E. Johansen 
købm and

Johansen, Jens Viggo, købm and; f. 20/9 1921 i 
H arndrup, Odense amt, søn af husm and Niels 
Johansen; g. 6/12 1945 m. Inga J., f. Pedersen; 
udi. i H arndrup B rugsforening 1935-39, derefter 
kommis i Gelsted B rugsforening og sen. i Ejby 
B rugsforening, etabi. sig s. selvstændig køb
m and m. fo rretn ing  i M iddelfart 1945; medl. af 
best. f. M iddelfart K olonialhandlerforening.

Adr. V esterløkken 19, M iddelfart.
F irm a: Jens Johansen, M iddelfart.

Johansen, Johan  Christian, købmand; f. 14/3 
1921 i Åby sogn, H jørring  amt, søn af cem ent
a rbejder A lfred Johansen; g. 27/2 1943 m. Tove 
J., f. C hristensen; udi. h. købm and J. P. Al
fa rechtsen, Langholt 1935-39, frekven tere t J u 
stitsråd  M øller’s Handelshøjskole i Å lborg 1940, 
førstekom m is i Lindholm  Brugsforening 1940- 
42, etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo rre t
ning i L indholm  1942, afhæ ndet samme og 
grundlagt nuvæ rende kolonial- og isenkram for- 
re tn ing i N ørre Sundby 1948, udvidet fo rre t
ningen 1953 sam t ombygget og m oderniseret 
samme t. tem po-butik  1955.

Adr. Teisensvej 13, N ørre Sundby.
Firm a: J. Johansen, Teisensvej 3, N ørre Sund

by.

Johansen, Johannes Peter, købmand, sogne
rådsform and; f. 27/10 1887 i Ledstrup, M aribo 
amt, søn af parcellist Ole Johansen; g. 20/9 1912 
m. M artha J., f. Olsen; grundlagt nuvæ rende 
forretn ing  — der om fatter kolonial, delikatesser, 
vinhandel, isenkram , køkkenudstyr, glas og por- 
læn, bræ ndsel og benzin — i Nr. Ørslev og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1912; formd. f. K ar- 
leby-H orreby-N r. Ørslev komm unes sogneråd s. 
1943 sam t medl. af Sø- og H andelsretten  f. M ari
bo am t s. 1953.

Adr. Nr. Ørslev pr. Egebjerg.
F irm a: Johs. P. Johansen, Nr. Ørslev pr. Ege

bjerg.

Johansen, Jørgen A. D., købm and; f. 24/12 1909 
i Nyborg, søn af købm and Johan Johansen; g. 
15/11 1936 m. V ita J., f. N ørreby Pedersen; udi.

h. købm and G odtfred Pedersen, Nyborg 1924-28 
og sen. — genn. ca. 5 å r  — kommis h. samme, 
overtaget faderens forretn ing  i Nyborg og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1936.

Adr. Slotsgade 9, Nyborg.
F irm a: Jø rgen  Johansen, Slotsgade 9, Nyborg.

Johansen, Kai Christen, købm and; f. 1892 i 
Kbhvn., søn af væ rkfø rer L auritz Johansen; g. 
1920 m. G ertrud  J., f. Bagger; udd. h. m ateria
list A nton Poulsen, Assens 1907-11, derefter kom 
mis bl. a. i K oloniallageret »Gamma«, Frid tjo f 
Nansens P lads 5, Kbhvn. 0 . og sen. rep ræ sen
tan t i A/S Philip  W. Heyman, Kbhvn. 1920-54, 
sideløbende etabi. sig s. selvstændig købm and 
1929 og s. sådan drevet forretn ing  L andskrona- 
gade 11, K bhvn. 0 . 1929-33 og i R ingsted 1933-34, 
indehaver af nuvæ rende forretn ing — der om
fa tte r  finere kolonial og vine m. v. — Hans 
Knudsens P lads 10, Kbhvn. 0 . s. 1935.

Adr. Teglvæ rksbakken 10, H ellerup.
F irm a: »Kolonial- & Vinlageret« v. K. Johan

sen, Hans K nudsens Plads 10, Kbhvn. 0 .

Johansen, M arius, købm and; f. 24/2 1916 i Vis
by, Tønder amt.

Adr. Østervej 25, Hasle pr. Århus.
F irm a: M. Johansen, Ø stervej 25, Hasle pr. 

Århus.

Johansen, Olaf, købm and; f. 2/6 1910 i F lin te- 
rup, Sorø amt, søn af parcellist Jens P e te r Jo 
hansen; g. 25/9 1932 m. Dagny J., f. Plam bech; 
udd. i kolonial, korn og foderstoffer h. købmand 
G jerum , S testrup 1924-28, komm is h. samme 1928 
og i kolonial en gros firm ae t Oluf Rasmussen, 
H olbæk 1928-29 sam t i kolonial en gros firm aet 
Jul. M ortensen, Holbæk 1929-32, etabi. sig s. 
selvstændig købm and m. forretn ing  — om fatten
de kolonial, delikatesser, vinhandel, køkkenud
sty r og bræ ndsel — i M ørkøv 1932.

Adr. Mørkøv.
F irm a: Olaf Johansen, Mørkøv.

Johansen, Peter, købmand; f. 19/8 1909 i H am 
melev, H aderslev amt, søn af købm and og ba-
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V. G. Johansen E. Johnsen H. Johnsen L. C. Johnsen
grosserer kaffebræ nder købm and købm and

germ ester Jørgen Johansen; g. 13/4 1933 m. Dag
m ar J., f. K isendal; udd. i kolonial og b landet 
handel h. købm and Leonhard, H aderslev 1924- 
28, kommis h. samme 1928-29 og ansat i firm ae t 
O scar C hristensen (kolonial en gros), Kolding 
1929-30, derefter m edarbejder i faderens fo rre t
ning i Hammelev, overtaget samme og etabi. sig 
s. selvstændig købm and 1933, ombygget og mo
dern iseret forretn ingen t. delvis selvbetjening 
1953; medl. af Hammelev sogneråd sam t kom 
m unalrevisor i Hammelev s. 1950.

Adr. Hammelev.
Firm a: P e te r Johansen, Hammelev.

Johansen, Svend Erik, købm and; f. 30/11 1909 
i Sdr. Tranders, Å lborg amt, søn af slagterm ester 
Niels Johansen; g. 10/2 1935 m. Rosa J., f. Møl
ler; udi. h. købm and Aage B erthelsen, K larup 
1924-28, førstekom m is i Storvorde Brugsforening 
1928-35, grundlagt nuvæ rende forretn ing  — der 
om fatter kolonial sam t depot f. B.P. flaskegas — 
i R anders og etabi. sig s. selvstændig købm and 
1935.

Adr. von H attens S træ de 22, Randers.
F irm a: Svend E. Johansen, Kolonialhandel, 

von H attens S træ de 20, Randers.

Johansen, Viggo Glud, grosserer; f. 1/12 1900 i 
B ræ dstrup, Skanderborg amt, søn af gartn e ri
e je r Johan  P eder Johansen; g. 19/11 1933 m. 
E sther G. J., f. Jensen; bestået realeksm . fra  
B ræ dstrup Realskole 1916, udd. h. isenkræ m m er 
Ju liu s A ndersen, B ræ dstrup 1916-20 og herunder 
frekven tere t H orsens H andelsskole 1918-20, kom 
mis i forskellige fo rre tn inger 1920-30 sam t an
sat i forskellige agenturvirksom heder 1930-32, 
forretn ingsfører i Isenkram firm aet »Chicago«, 
Odense 1932-36, grundlagt nuvæ rende virksom 
hed — der om fatter isenkram  og køkkenudstyr 
sam t glas og porcelæ n en gros — i Ålborg og 
etabi. sig s. selvstæ ndig grosserer 1936.

Adr. Poppelvej 6, H asseris pr. Ålborg.
F irm a: Glud Johansen, Slotsgade 35, Ålborg.

Johansson, Carl R ikard V aldem ar Thorvald,
købm and; f. 3/7 1899 i Kbhvn., søn af m askin-

snedker H jalm ar Johansson; g. 8/5 1932 m. Dag
ny J., f. Rasmussen; udi. h. købm and Carl A l- 
brechtsen, Frederikssundsvej 28, Kbhvn. NV. 
1913-17, kommis h. samme 1917-20, i H ovedsta
dens B rugsforening 1920-21 og h. købm and H ar- 
boesgaard, Islands Brygge, Kbhvn. S. 1921-25, 
kommis h. købm and Johs. Sperling og besty rer 
h. sammes efterfø lger købm and H ansenius Sø
rensen, Elmegade 27, K bhvn1. N. 1925-50, i kom 
pagni m. sidstnæ vntes søn overtaget fo rre tn in 
gen — der om fatter kolonial, delikatesser, vine 
og tobak m. v. — og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1950.

Adr. A m erikavej 3 A., Kbhvn. V.
F irm a: Elmegades Koloniallager, Elmegade 27, 

Kbhvn. N.

Johansson, Johannes Elof, købmand; f. 7/5 
1919 i Særslev, Odense amt, søn af forpagter Elof 
Johansson; g. 5/11 1949 m. Jenny  J., f. M adsen; 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. forretn ing
— om fattende kolonial, delikatesser og isenkram
— i G lam sbjerg 1949.

Adr. N ørregade 40, Glamsbjerg.
F irm a: Johs. Johansson, N ørregade 40, G lam s

bjerg.

Johnsen, C hristian, købm and; f. 31/8 1910 i 
Højby, H olbæk amt, søn af vejm and Sofus 
Johnsen; udi. i Højby B rugsforening 1924-28 og 
herunder bestået handelsskoleeksm . 1927, kom 
mis i samme brugsforening 1828-31, i H vidbjerg 
Brugsforening 1931-34, i Kvanløse Brugsforening 
1934-38 og i Ølsted B rugsforening 1938-49, fre 
kven tere t Den danske Andelsskole i M iddelfart 
1934, bestyrer af købm and K. C hristensen’s fo r
retn ing — der indehaves af fru  A nna C hristen
sen og om fatter kolonial, isenkram , m anufaktur, 
foderstoffer, kunstgødning og bræ ndsel — i Gan- 
løse s. 1948.

Adr. Ganløse pr. Måløv.
F irm a: K. C hristensen, Ganløse pr. Måløv.

Johnsen, Emil, kaffebræ nder; f. 6/9 1900 i 
Kbhvn., søn af form and på Tuborg Jens P eter 
Johnsen; g. 12/8 1923 m. M argrethe J., f. Søren
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sen; ansat h. kaffebræ nder H. P. Sørensen, Es
b jerg  1921, overtaget sam mes virksom hed — der 
e r g rundlagt 1911 — og etabi. sig s. selvstændig 
kaffeb ræ nder 1938.

Adr. Rolfsgade 11, Esbjerg.
Firm a: E sbjerg K affebræ nderi v. E. Johnsen,

Rolfsgade 11, Esbjerg.

Johnsen, H jalm ar, købm and; f. 4/12 1913 i Ho
ven, Ringkøbing amt, søn af gårdejer John Ør
bæ k Johnsen; g. 5/11 1944 m. Anna J., f. Hansen; 
udi. h. købm and M ichael Petersen, Hoven pr. 
Tarm , ansat h. købm and J. Jørgensen, T rold
hede 1933, optaget s. kom pagnon i firm ae t 1946, 
indehaver af samme s. 1952.

Adr. Troldhede.
Firm a: H jalm ar Johnsen, Troldhede.

Johnsen, L ars C hristian, købm and; f. 24/6 1900 
i Faster, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Au
gust Johnsen; g. 7/10 1927 m. M adsine Meedom 
J., f. H agelskjæ r; overgået fra  anden branche, 
overtaget nuvæ rende fo rretn ing  — der tidl. var 
brugsforening — i Sim m elkæ r pr. Sunds og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1927, udvidet 
og m oderniseret forretn ingen 1941; medl. af best,
f. M idtjydsk H andelsforening s. 1946, sek re tæ r i 
samme s. 1951, till. medl. af best. f. foreningens 
enkekasse s. 1944 sam t formd. f. og kasserer i 
samme s. 1946.

Adr. Sim m elkæ r pr. Sunds.
Firm a: L. Chr. Johnsen, S im m elkæ r pr. Sunds.

Johnsen, Niels Andersen, købmand; f. 22/5 
1920 i Tiset, H aderslev amt, søn af købm and Otto 
Johnsen; g. 20/9 1942 m. Abelone J., f. Madsen; 
udd. i kolonial h. købm and Thomas Boisen, 
B randerup 1935-38, kommis i faderens forretn ing 
i T iset 1938-39 og 1940-42 sam t h. købm and Viggo 
Jacobsen, H aderslev 1939-40, iøvrigt frekven te
re t D ekoratørskolen i Å rhus 1939, overtaget køb
m and Jes Z etterqu ist’s forretn ing  — oprindelig 
om fattende ren  kolonial, m en sen. ombygget og 
udvidet m. delikatesser og vine — i Å benrå og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1942.

Adr. Søndergade 18, Åbenrå.
Firm a: N. A. Johnsen, Søndergade 18, Åbenrå.

Johnsen, Oda, købmand; f. 16/12 1919 i Tåstrup, 
Roum kommune, Viborg amt, d a tte r af k irke
betjen t Nicolaj Skaarup Nielsen; g. 19/4 1942 m. 
købm and Svend K nud Johnsen; ud-1. i æ gtefæ l
lens fo rretn ing  i Å rhus 1942-45, overtaget sam 
me — grundet æ gtefæ llens overgang t. andet e r
hverv  — og etabi. sig s. selvstæ ndig købmand 
1945.

Adr. Spanien 15 B., Århus.
Firm a: Oda Johnsen, Mindegade 9, Århus.

Johnsen, Valdemar, købm and; f. 4/7 1881 i 
Næstved; udd. i kolonialbranchen i Skælskør 
1895-99 og h erunder frekven tere t Skæ lskør H an
delsskole 1895-97, derefter komm is i forskellige 
fo rre tn inger t. 1918, etabi. sig s. selvstændig

købm and m. forretn ing  i Holte 1918 og drevet 
samme t. 1928, derefter etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. fo rretn ing  i Trørød.

Adr. Trørødvej 59, T rørød pr. Vedbæk.
F irm a: V aldem ar Johnsen, Trørødvej 59, Trø

rød pr. Vedbæk.

Johnson, Jørgen Christensen, købmand, gros
serer; f. 9/8 1913 i Sønderborg.

Adr. Frederikssundsvej 287, Brønshøj.
F irm a: J. C. Johnson, Frederikssundsvej 281, 

Brønshøj.

Josefsen, Johan Børge, købm and; f. 13/8 1918 i 
Kbhvn., søn af postbudform and Johan P e te r Jo 
sef sen; g. 23/7 1944 m. Edith J., f. L ystager L ar
sen; udi. h. købm and Chr. Larsen, S trandvejen  
110, H ellerup 1932-36, kommis h. købmand’ Reinh. 
Tarp, G odthåbsvej 136, Kbhvn. F., 1936-38 og h. 
købm and Holst, Ø sterbrogade 120, Kbhvn. 0 . 
1938-42, etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo r
retn ing Sporem agervej 16, Kbhvn. NV. 1942; 
medl. af best. f. og kasserer i N ørrebros H andels
forening s. 1948 sam t medl. af repræ sentan tskabet
f. C entral-O rganisationen af K øbm andsforeninger 
f. Kbhvn. og Omegn s. 1953, fl. a. tillidshverv.

Adr. Frederikssundsvej 105, Kbhvn. NV.
Firm a: J. B. Josefsen, Sporem agervej 16, 

Kbhvn. NV.

Josephsen, Anders, købm and; f. 13/1 1896 i 
Thorup Holme, Thisted amt, søn af landm and 
C hristian Josephsen; g. 20/8 1927 m. P etrea  J., 
f. Jensen; udi. h. købm and H. P. Jørgensen 
Korsholm, F je rri tslev 1912-15, derefter kommis 
h. købm and J. A. Christensen, A ggersund og 
sen. h. købm and Th. Jensen, Aså, overtaget nu
væ rende fo rretn ing  i Ellidshøj og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1927.

Adr. Ellidshøj St.
Firm a: A nders Josephsen, Ell'idshøj St.

Juby-Sm ith, Kai, grosserer; f. 2/6 1901 i Pan- 
drup, H jørring  amt, søn af dom m erfuldm ægtig 
Emil Ole Ludvig Smith; g. 26/6 1929 m. Emmy 
J.-S., f. Maibom; bestået realeksm . fra  Ålborg 
K atedralskole 1918, udd. i firm aet Aug. W orm’s 
Eftf., Å lborg 1918-21, studie- og arbejdsophold i 
H am burg 1921-23, frekven tere t Den jydske H an
delshøjskole i Å rhus 1923-24, salgsinspektør i 
A/S F abriken »Noma«, Kbhvn. 1924-43, over
taget nuvæ rende virksom hed — der om fatter 
kolonial en gros sam t h a r filial i Års — i Nørre 
Sundby og etabi. sig s. selvstændig grosserer 
1943.

Adr. K ærby pr. Ålborg.
Firm a: H edegaard & C hristensen’s Eftf. v. Kai 

Juby-Sm ith, N ørre Sundby.

Juhl, C hristian S., købmand; f. 8/10 1930 i Ul
strup, H aderslev amt, søn af bygm ester Jens 
Juh l; udi. h. købm and Poort, Gram  1947-50, kom
mis h. samme 1950-52 og h. købm and P e te r Ol
sen, Toftlund 1952 sam t i firm ae t Thomas H an-
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J. C. Johnson 
købm and, grosserer

C. S. Juhl H. J. Juhl
købm and købm and

J. T. Juhl
redaktør, pressesekretæ r

sen & Søn, Padborg 1952-54, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. fo rretn ing  i ny t k v a rte r og 
ny ejendom  i Vojens 1954.

Adr. P ræ stegårdsvej 20, Vojens.
F irm a: Chr. S. Juhl, P ræ stegårdsvej 20, 

Vojens.

Juh l, Hans Jørgensen, købm and; f. 7/3 1906 i 
H aderslev, søn af købm and P e te r Juh l; g. 5/7 
1931 m. Alma J., f. Borck; udd. i kolonial h. køb
m and N is J. P. Juh l, H aderslev 1920-24, g rund
lag t nuvæ rende forretn ing  i H aderslev og etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and 1928.

Adr. Sønderbro 33, Haderslev.
F irm a: Hans Juh l, Sønderbro 33, Haderslev.

Juh l, Jacob Truelsen, redaktør, pressesekre
tæ r; f. 18/12 1887 i U llerup sogn, Vejle amt, søn 
af p rop rie tæ r Johannes C hristensen Juh l; g. 13/2 
1922 m. Vera J., f. Hansen; student 1905, cand. 
polit. 1911, jou rnalist v. D agbladet »Vort Land« 
1911, redak tø r af »Nordjydsk Dagblad«, H jø r
ring 1921-22, økonomisk m edarbejder v. De 
Ferslew ske Blade 1923-31, redak tø r af T idsskrif
te t »System« 1930-34 og af »Dansk G rossist-T i
dende« 1931-34 sam t af T idsskriftet »Anglodania« 
1933-34, p ressesekre tæ r u. G rosserer-Societetet’s 
Kom ite s. 1934; medl. af best. f. Jou rna lis tfo r
eningen i Kbhvn. s. 1930; m edarbejder v. »Køb
m andens Håndbog« (1915) og v. »Hirschsprungs 
Handelshåndbog« (1933) m. m.; dekoration: R.

Adr. O vergaden oven V andet 26, Kbhvn. K.
O rganisation: G rosserer-Societetet’s Komite, 

Børsen, Kbhvn. K.

Juh l, Jørgen, købm and; f. 23/12 1908 i H aders
lev, søn af købm and P e te r Juh l; g. 17/10 1942 m. 
Botille J., f. H orst; udd. på Lüdolph Jessen’s 
S ukkervarefabrik , H aderslev, g rundlagt nuvæ 
rende kolonial- og delikatesseforretn ing i H a
derslev og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1947.

Adr. Laur. Skaus Gade 9, Haderslev.
F irm a: Jørgen Juhl, Laur. Skaus Gade 9, H a

derslev.

Juhl, Jørgen, depotindehaver; f. 21/6 1909 i GI. 
Ladegård, H aderslev amt, søn af gårdejer Hans 
Juh l; g. 6/6 1937 m. Liss J., f. P etersen; udd. v. 
landvæ sen bl. a. h. den kendte forkæ m per f. 
danskheden i N ordslesvig J. H. Schm idt på 
»Vojensgård«, overtaget C arlsberg B ryggerierne’s 
depot i V ojens — e fte r depotindehaver H. L. 
W ind — og etabi. sig s. selvstændig depotinde
hav er 1937.

Adr. P ræ stegårdsvej 19, Vojens.
F irm a: C arlsberg-D epotet, Vojens.

Junker, Hans Erik, købm and; f. 19/9 1925 i 
Som m ersted, H aderslev amt, søn af cem ent- 
vare fab rikan t G otfred Junker; g. 5/2 1949 m. 
Inge J., f. H jort; udd. i kolonial og isenkram  h. 
købm and Mogensen, L underskov 1940-43, besty
re r  af m oderens kolonial- og isenkram forretn ing 
i Som m ersted 1943-48, overtaget samme — der 
fø rer firm anavnet A. M. Tange’s Eftf. og har 
v æ re t i fam iliens eje s. 1902 — og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1948, udvidet og m oderni
sere t forretn ingen t. delvis selvbetjening 1951.

Adr. Somm ersted.
F irm a: A. M. Tange’s Eftf., Somm ersted.

Just, F rederik , fhv. købm and; f. 20/3 1874 i 
Grønfeld, R anders am t, søn af snedker Jens 
N ielsen Ju st; g. 24/3 1910 m. A nna J., f. M ik
kelsen; udi. h. sv igerfaderen købm and Jørgen  
M ikkelsen Knøvl, Knebel, overtaget sammes fo r
retn ing og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1917, afstået forretn ingen  t. sønnen — købm and 
Hakon Knøvl Ju s t — 1942; genn. en årræ kke 
medl. af best. f. D jurslands H andelsforening.

Adr. Knebel.

Just, Hakon Knøvl, købm and; f. 23/9 1911 i 
Knebel, R anders amt, søn af købm and F rederik  
Ju s t; g. 26/3 1935 m. Ebba J., f. Pedersen; be
stået præ lim inæ reksm . i Rønde 1926, udi. dels i 
faderens forretn ing  i K nebel og dels h. køb
m and V. N ørgaard, Viby (Jylland) 1926-29, kom 
m is h. købm and Herrn. K jæ r, B rabrand  1929-32, 
derefter kommis i faderens forretn ing  i K nebel 
overtaget samme — der er grundlagt af bedste-
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H. K. Just 
købm and

J. Aa. Just 
købm and

K. M. Just 
købm and

A. V. Justesen 
købm and

faderen  købm and Jørgen M ikkelsen Knøvl 1884 
— og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1942.

Adr. Knebel.
F irm a: H akon Just, K nebel.

Just, Jens Aage, købm and; f. 7/5 1905 i Es
bjerg, søn af købm and Thomas Thomsen Just;
g. 1/5 1932 m. Edith  Rosalie J., f. K jeldsen; udi. 
i faderens forretn ing  i E sbjerg 1919-23 og h e r
under bestået handelsm edhjæ lpereksm . fra  Es
b jerg  H andelsskole 1922, derefter kommis i fa
derens forretn ing, overtaget samme — der er 
grundlagt 1898 og om fatter kolonial og isen
k ram  — og etabi. sig s. selvstændig købm and i 
Esbjerg 1932.

Adr. D arum vej 112, Esbjerg.
F irm a: Jens Aage Ju st, K olonial & Isenkram , 

D arum vej 112, Esbjerg.

Just, K aroline M argrethe, købm and; f. 4/8 
1901 i Je rne  sogn, Ribe amt, d a tte r af vejm and 
Jens P e te r Petersen ; g. 1/6 1930 m. styrm and 
S igfred Ju s t; overtaget nuvæ rende fo rre tn ing  — 
der om fatter kolonial og isenkram  — i Esbjerg 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1938.

Adr. D arum vej 72, Esbjerg.
F irm a: K. Just, D arum vej 72, Esbjerg.

Justesen, Axel Vilhelm, købm and; f. 5/8 1894 
i Sæby, Holbæk amt, søn af købm and L aurits 
Justesen; g. 26/10 1946 m. Inger J., f. Jensen; 
udi. h. købm and Lars Dinesen, Slagelse 1910-14, 
kommis i faderens forretn ing  i Sæby 1914-16 og
h. købm and Toksværd, Viksø 1918-22, af tjen t 
væ rneplig t v. in fan terie t 1916-18, selvstændig 
købm and i K alundborg 1922-31 og disponent i 
faderens fo rre tn ing  i Sæby 1931-48, overtaget 
samme — der om fatter kolonial, delikatesser, 
vinhandel, isenkram , bræ ndsel og benzin — og 
påny etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1948.

Adr. Sæby pr. Høng.
Firm a: A. Justesen, Købmand, Sæby pr. Høng.

Justesen, Henning, købm and; f. 1/4 1927 i A r
den, Ålborg amt, søn af m urerm ester Ju s t Ju 
stesen; g. 19/5 1951 m. B irgit J., f. H enriksen;

udi. h. købm and Aksel Christensen, A rden 1941- 
44, derefter kommis bl. a. i Jerslev  B rugsfor
ening sam t i N yholm strand B rugsforening, F re 
derikshavn og i S tøvring B rugsforening, over
taget nuvæ rende kolonialforretning i Ålborg og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1951, ombyg
get og m oderniseret forretn ingen  t. tem po-butik  
1955.

Adr. D annebrogsgade 9, Ålborg.
Firm a: H. Justesen, K olonialforretning, Hj. af 

Istedgade og Dannebrogsgade, Ålborg.

Justesen, H ubert, grosserer; f. 19/3 1893 i R an
ders, søn af g rosserer J. P. Justesen; g. 19/7 
1921 m. A agot J., f. Jæ gerlund; udd. i firm aet 
B rdr. Justesen, Kbhvn. 1908-09, studie- og a r
bejdsophold i H am burg 1909-10 og i London 
1912-13, frekven tere t Niels Brock’s H andelshøj
skole i Kbhvn. 1910-12, ansat i firm aet B rdr. J u 
stesen, Kbhvn. 1913, m edindehaver af samme og 
sideløbende erhvervet grossererborgerskab 1918; 
formd. f. K bhvn.s bedømm elses- og voldgifts
udvalg f. m elhandelen sam t medl. af Kbhvn.s 
bedøm m elses- og voldgiftsudvalg f. kaffehande
len, fl. a. tillidshverv; dekoration: R.

Adr. Rosenstandsvej 4, C harlottenlund.
Firm a: B rdr. Justesen, Vestergade 18, Kbhvn.

K.

Justesen, Ju lius Peter, grosserer; f. 18/2 1890 i 
R anders, søn af g rosserer J. P. Justesen; g. 27/11 
1921 m. A sta J., f. Sørensen; udd. i Randers, 
Ham burg, London og U.S.A. 1906-09, bestået af- 
gs.-eksm. fra  Niels B rock’s H andelshøjskole i 
Kbhvn. 1911, fo rretn ingsfø rer i firm ae t Brdr. 
Justesen, R anders 1911-14, erhvervet grosserer
borgerskab 1916, m edindehaver af firm ae t Brdr. 
Justesen, Kbhvn. 1918; formd. f. K bhvn.s be
dømmelses- og voldgiftsudvalg f. kolonialvare- 
handelen, medl. af best. f. Kbhvn.s F rihavns- 
A ktieselskab sam t medl. af K bhvn.s havnebesty
relse, medl. af G rosserer-Societetet’s komite 
1944-52, fl. a. tillidshverv; dekoration: R.

Adr. Lemchesvej 1, Hellerup.
Firm a: B rdr. Justesen, V estergade 18, Kbhvn.

K.
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H. Justesen N. M. Justesen V. J. Justesen J. Juul
købm and købm and købm and købm and

Justesen, Niels Munkholm, købmand; f. 5/4 
1909 i Ravnkilde sogn, Ålborg amt, søn af gård
e je r Chr. Justesen; g. 15/7 1946 m. K aja M. J.,
f. G rethe Johansen; udd. og v irket v. landvæsen, 
etabl. sig s. selvstæ ndig købm and i Kbhvn. 1932 
og s. sådan drevet fo rretn ing  Ndr. Fasanvej 147, 
Kbhvn. F. 1932-36, A m ager Fæ lledvej 16, Kbhvn. 
S. 1936-37, H. C. Ø rsteds Vej 47, Kbhvn. F. 1937- 
46 og Bentzonsvej 22, Kbhvn. F. 1946-54, inde
haver af nuvæ rende forretn ing Godthåbsvej 62, 
Kbhvn. F. s. 1954; gennem gået Niels Buch’s spe
cialuddannelse på O llerup Gymnas'tikhøj skole 
1928-29, deltager på Niels B uch’s opvisnings- 
toum e i F inland 1929, gym nastikleder og de
lingsfører i Ravnkilde sogn 1930 og i 0 . K ip- 
pinge, F alster 1931 sam t gym nastikleder f. fo r
skellige sognes gym naster v. opvisninger i P a 
villon Trads, Rold Skov 1932.

Adr. Rosenørns Alle 36, Kbhvn. V.
Firm a: Niels M unkholm Justesen, G odthåbs

vej 62, Kbhvn. F.

Justesen, Poul Just, fo rretn ingsfører; f. 17/7 
1905 i Randers, søn af fab rikan t Ju s t Justesen; 
forretn ingsfører f. Justesen’s kemiske F abriker, 
R anders — der om fatter fabrikation  af hushold
n ingsartik ler og m ateria lvarer — s. 1927.

Adr. V ester A ltanvej 14, Randers.
Firm a: Justesen’s kemiske Fabriker, V ester

grave 19, Randers.

Justesen, Svend, købmand; f. 7/4 1918 i Farsø, 
Ålborg amt, søn af vognmand Anders Justesen;
g. 6/8 1950 m. M artha J., f. L arsen; udd. i kolo
nial og b landet handel i F je rri tslev 1933-37, 
overtaget købm and Fr. W inkler’s ko lonialforret
ning i Viborg og etabl. sig s. selvstændig køb
mand1 1950.

Adr. Jernbanegade 17, Viborg.
F irm a: Svend Justesen, Jernbanegade 17, Vi

borg.

Justesen, Søren Michael, købmand; f. 13/11 
1892 i Hadsund, R anders amt, søn af købm and 
Jens M arinus Justesen; g. 12/1 1912 m. G ertrud  
J., f. Møller; etabl. sig s. selvstændig depotinde

haver m. depot og agenturforretn ing  i H adsund 
1933, sideløbende grundlagt konfektureforretn ing 
i H adsund 1945 og nuvæ rende kolonial- og isen- 
kram forretn ing  i egen nyopført ejendom  i H ad
sund 1949.

Adr. Å lborgvej 2, Hadsund.
F irm a: S. M. Justesen, Købmand, Å lborgvej 2, 

Hadsund.

Justesen, V erner Just, købm and; f. 10/2 1916 i 
Farsø, Viborg amt, søn af husm and A nders J u 
stesen; g. 5/10 1948 m. Ingrid J., f. K ristensen; 
udi. i T ranum  Brugsforening pr. B rovst 1931-35, 
kommis i forskellige brugsforeninger — h er
under bl. a. førstekom m is i H vidbjerg B rugs
forening, Mors — 1935-47, frekven tere t Den dan
ske Andelsskole i M iddelfart 1943-44, overtaget 
nuvæ rende kolonialforretning i Randers og etabl. 
sig s. selvstændig købm and 1947, ombygget og 
m oderniseret forretn ingen 1950.

Adr. V estergrave 14, Randers.
Firm a: V erner Justesen, V estergrave 14, R an

ders.

Juul, Johannes, købm and; f. 30/8 1916 i S trib, 
Odense amt, søn af m issionæ r Hans Juu l; g. 
1945 m. Ingeborg J., f. Bendtsen; udi. h. køb
m and Agger, Å benrå 1931-35, derefter kommis i 
forskellige fo rre tn inger bl. a. på Lolland og på 
Bornholm, overtaget nuvæ rende købm andsgård 
— der kan føres tilbage t. 1790 — i Rønne og 
etabl. sig s. selvstæ ndig købmand 1947; medl. af 
Rønne ligningskommission.

Adr. St. Torvegade 18, Rønne.
F irm a: Johs. Juul, Købmand1, St. Torvegade 

18, Rønne.

Juul, Poul Hansen, købmand; f. 23/8 1916 i 
Krogsbølle, Odense amt, søn af købm and N. 
Juu l; g. 26/12 1945 m. Ebba J., f. Hansen; udi.
h. købm and Niels Andersen, G lam sbjerg 1932-35, 
derefter frekven tere t Den fynske Handelsdag
skole i Odense og sen. komm is h. købm and C. 
Hansen, Bogense t. 1940 sam t h. købm and H an
sen, H ågerup 1940-45, overtaget nuvæ rende fo r
retn ing — der om fatter kolonial, isenkram , m a-
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P. H. Juul 
købm and

R. M. Juul 
købm and

R. Jurgensen 
grosserer

A. Jæger 
købm and

nu fak tu r og bræ ndsel — i Snøde og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1946.

Adr. Snøde.
Firm a: Poul Hansen, Snøde.

Juul, Rasmus M artin, købm and; f. 15/2 1905 i 
H allendrup, R anders amt, søn af landm and Sø
ren  C hristensen Juu l; g. 4/12 1927 m. Magda J.,
f. Johannessen; g rundlagt nuvæ rende forretn ing 
i A uning og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1927; medl. af best. f. D jurslands H andelsfor
ening.

Adr. Østergade 9, Auning.
Firm a: Rasm us Juul; Østergade 9, Auning.

Juu l, Sigurd, købmand; f. 22/8 1918 i L andet 
sogn, M aribo amt, søn af gårdejer Sofus Juu l; g. 
1947 m. Rigm or J., f. T erpager; udi. h. købm and 
Fr. Carstensen, Rødby 1933-37, frekven tere t Køb
m andsskolen i Kbhvn. 1940-41, forretn ingsfører i 
A/S F rederik  Fr. M ottlau, Kbhvn. 1941-53, over
taget købm and A. K nudsen’s forretn ing  — om fat
tende kolonial, isenkram , k o m  og foderstoffer, 
gødning, m arkfrø  og bræ ndsel — i Tølløse og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1953.

Adr. Tølløse.
Firm a: S igurd Juul, Tølløse.

Juul, Svend Aage, overlæ rer, handelsskole
forstander; f. 11/3 1895 i G ræshave, M aribo amt, 
søn af fø rste læ rer K. Juu l; g. 12/7 1922 m. A strid 
J., f. Schou; bestået læ rereksm . fra  Haslev Se
m inarium  1916, læ re r v. K alundborg B orger
skole 1920 og v. K alundborg kom m unale Mel
lem - og Realskole s. 1928, læ rer v. K alundborg 
H andelsskole s. 1926, fo rstander f. samme s. 
1947; formd. f. K alundborg menighedsråd.

Adr. K ystvejen  16, Kalundborg.
Institu tion: K alundborg Handelsskole, K alund

borg.

Juul-R asm ussen, C hristian Holger, købmand; 
f. 13/10 1902 i Rørup sogn, Odense amt, søn af 
gårdejer Niels Peder Rasmussen; g. 5/5 1932 m. 
A nna Elise J.-R., f. A ndersen; udi. i Nr. E ster

bølle B rugsforening pr. Ju llerup , overtaget nu
væ rende kolonial- og isenkram forretn ing i Vejen 
og etabi. sig s. selvstændig købmand 1932.

Adr. G rundersgade 20, Vejen.
Firm a: C. Juul-R asm ussen, Kolonial & Isen

kram , Vejen.

Juulsen, Niels, købm and; f. 28/2 1897 i Tobøl, 
Ribe amt, søn af g årdejer M. Juulsen; udi. i 
N ørrebølling V areindkøbsforening, overtaget nu
væ rende kolonial- og isenkram forretn ing i Kol
ding og etabi. sig s. selvstæ ndig købmand' 1948.

Adr. Ø sterbrogade 47, Kolding.
F irm a: Niels Juulsen, Gøhlmannsvej 22, Kol

ding.

Jiirgensen, Ruthw en, grosserer; f. 12/5 1903 i 
Kbhvn., søn af grosserer D ethlef Jürgensen; g. 
6/7 1929 m. Emmely J., f. A llan Hansen; bestået 
realeksm . fra  N ærum  Kostskole 1919, derefter 
udd. i handel h. købm and Fr. B ruun, Vording
borg og sen. frekven tere t Købm andsskolen i 
Kbhvn., studie- og arbejdsophold i England 
1922-23 og i Tyskland 1923-24, därefter ansat i 
en gros firm aet L. Paulsen & Co., Kbhvn., m ed
indehaver af samme 1936, eneindehaver s. 1947.

Adr. Vedbæk.
Firm a: L. Paulsen & Co., Frederiksgade 19, 

K bhvn. K.

Jæ ger, Alfred, købmand; f. 10/8 1914 i Glams
bjerg, Odense amt, søn af arbejdsm and M arius 
Jæ ger; g. 29/10 1939 m. Tove J., f. Jørgensen; udi. 
h. købm and M. Christensen, Æ røskøbing 1929-33 
og herunder bestået handelsskoleeksm . fra  Ærøs^- 
købing Handelsskole 1932, komm is i firm aet M ik
kelsen & Hansen, Roskilde og sen. h. købmand 
H. Larsen, Greve S trand  1933-37, selvstændig er
hvervsdrivende i St. M erløse 1939-47, etabi. sig 
s. selvstæ ndig købm and m. fo rretn ing  — om fat
tende kolonial, delikatesser, vinhandel og syd
frug t — i Høng 1948, udvidet og m oderniseret 
forretn ingen t. delvis selvbetjening 1954.

Adr. Hovedgaden 42, Høng.
Firm a: A lfred Jæ ger, Hovedgaden 42, Høng.
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A. G. Jøland 
købm and

M. S. A. Jøland 
købm and

A. B. Jørgensen 
købm and

A. Jørgensen 
købm and

Jæ ger, Helge Johannes, købm and; f. 8/10 1914 
i Rudkøbing, søn af arbejdsm and Johannes M a
rius Jæ ger; g. 21/5 1944 m. E rna J., f. M øller; 
udi. h. købm and Jacobsen, Rudkøbing 1929-33 
og herunder beståe t handelsskoleeksm . fra  Rud
købing Handelsskole 1932, d erefter kommis h. 
samme og sen. h. købm and Søndergaard, H vid- 
ovrevej 350, K bhvn. Vby., etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and m. fo rretn ing  M idgårdsgade 11, 
Kbhvn. N. 1944, afstået samme og — i kom pagni 
m. hustruen  — overtaget nuværendte fo rretn ing  
i Hvidovre 1946.

Adr. S trandby Alle 30, Kbhvn. Vby.
Firm a: H. Jæ ger, S trandby Alle 30, Kbhvn. 

Vby.

Jøland, A nker G undertoft, købm and; f. 12/5 
1915 i Vejlby, R anders amt, søn af gårdejer M a
rius Rasm ussen; g. 26/9 1943 m. M aren Sofie 
Agnete J., f. Iversen; udd. og v irket bl. a. v. 
landvæ sen, m. hustruen  — der er udd. i handel 
— s. kompagnon etabl. sig s. selvstændig køb
m and m. fo rretn ing  — om fattende kolonial, de
likatesser, vine og tobakker m. v. — O xford 
Alle 45, Kbhvn. S. 1946.

Adr. Irlandsvej 78, Kbhvn. S.
F irm a: A. Jøland, Oxford Alle 45, Kbhvn. S.

Jøland, M aren Sofie Agnete, købm and; f. 24/2 
1925 i Farum , F rederiksborg amt, da tter af gård
e je r M arius Iversen; g. 26/9 1943 m. købm and 
A nker G undertoft Jøland; udd. i handel h. køb
m and M arie Larsen, K nardrup  1939-43, m. æ gte
fæ llen  s. kompagnon etabl. sig s. selvstændig 
købm and m. fo rretn ing  — om fattende kolonial, 
delikatesser, vine og tobakker m. v. — O xford 
Alle 45, Kbhvn. S. 1946.

Adr. Irlandsvej 78, Kbhvn. S.
F irm a: A. Jøland, Oxford Alle 45, Kbhvn. S.

Jønsson, Svend Aage, købm and; f. 15/10 1930 i 
Rye, Skanderborg amt, søn af vognm and A n
dreas Jønsson; g. 23/1 1950 m. Olga J., f. R iber; 
udi. i A rrild  B rugsforening 1944-48, kommis i 
samme 1948-49, i G uderup Brugsforening 1949- 
50 og i A/S S thyr & K jæ r’s afd. i Sønderborg

1950, ekspedient i A/S Nordisk K am garnsspin
deri, Sønderborg 1950-51 og kommis i Lime 
B rugsforening 1951-53, overtaget fru  Thygesen’s 
kolonialforretning i Kolding og etabl. sig s. selv
stændig købm and 1953, afstået samme og over
taget købm and P. H usted’s kolonial- og isen- 
k ram forretn ing  i Kolding 1955.

Adl-. B jolderupvej 18, Kolding.
F irm a: Sv. Aa. Jønsson, B jolderupvej 18, K ol

ding.

Jørgensen, A. B., købm and; f. 30/11 1903 i 
Stoense, Svendborg amt, søn af landm and Carl 
Jørgensen; g. 13/1 1929 m. Elly J., f. Sørensen; 
genn. en årræ kke ekspedient i forskellige fo r
re tn inger i provinsen sam t i K bhvn. og h e ru n 
der specialuddannet s. dekoratør, etabl. sig s. 
selvstæ ndig købm and m. fo rretn ing  B irkedom 
m ervej 32, Kbhvn. NV. 1941, afhæ ndet samme 
og grundlagt nuvæ rende forretn ing  i Rødovre 
1952.

Adr. Rødovrevej 75, Vanløse.
F irm a: A. B. Jørgensen, Rødovrevej 75, V an

løse.

Jørgensen, Aage, købm and; f. 9/3 1919 i Udby, 
Odense amt, søn af skræ dderm ester Viggo J ø r
gensen; g. 23/3 1946 m. M argit J., f. Ibsen; udi. 
i Ronæsbro B rugsforening 1933-37, derefter kom 
m is bl. a. i K narreborg  B rugsforening, etabl. sig 
s. selvstændig købm and m. forretn ing  i Husby 
1950.

Adr. Husby pr. Ejby.
F irm a: Aage Jørgensen, Husby pr. Ejby.

Jørgensen, Aage, købm and; f. 3/5 1919 i Ødum, 
R anders amt, søn af gårdejer H arry  Jørgensen; 
g. 4/7 1948 m. Ingrid  J., f. H arritz ; udi. hos køb
m and S. Bach, Viby St. 1933-37, frekven tere t 
Den jydske H andelshøjskole i Å rhus 1937-38, 
disponent i firm ae t E jnar K ristensen, Hobro 
1940-54, overtaget sammes kolonial- og isenkram - 
afd. og etabl. sig s. selvstæ ndig købm and 1954.

Adr. Adeligade 73, Hobro.
F irm a: E jnar K ristensen’s Eftf. v. Aage Jø r

gensen, Adelgade 73, Hobro.
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A. Jørgensen B. Jørgensen
købm and købm and

B. Jørgensen C. V. Jørgensen
skoleinspektør ' købm and

Jørgensen, Aksel Julius, købm and; f. 16/12 1914 
i H årby, Odense amt, søn af husm and Mads Jø r
gensen; overtaget nuvæ rende forretn ing  i Mid
delfart og etabi. sig s. selvstændig købm and 
1949.

Adr. Søndergade 56, M iddelfart.
F irm a: »Købmandshandelen« v. Aksel Jø rgen

sen, Søndergade 56, M iddelfart.

Jørgensen, A lfred, købm and; f. 8/10 1886 i Ub- 
by pr. Jerslev , Holbæk amt.

Adr. Pilealle, 17, Kbhvn. F.
F irm a: A lfred  Jørgensen, Pilealle 17, Kbhvn.

F.

Jørgensen, Alfred, købm and; f. 4/9 1892 i Å r
hus; g. 27/6 1920 m. Agnes J., f. M øller; udi. i 
Ho B rugsforening 1914-17, derefter kommis i Sø
vind og H arlev, bogholder h. købm and R. P. 
Jensen, Å rhus 1926-36, overtaget sam mes fo rre t
ning og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1936.

Adr. F rederiks Alle 38, Århus.
F irm a: A lfred Jørgensen, F rederiks Alle 38, 

Århus.

Jørgensen, Axel, købm and; f. 1/11 1916 i Oden
se, søn af købm and Jen s Jørgensen; g. 18/1 1943 
m. Edith J., f. Ø stlund; udi. h. købm and Jen 
sen, Sæ rslev 1930-34, derefter kommis i forskel
lige fo rre tn inger bl. a. h. købm and Emil An
dresen, K ertem inde, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. forretn ing  — om fattende kolonial, 
isenkram , m anufaktur, trikotage, korn  og foder
stoffer, frø og bræ ndsel sam t ægopsamling og 
-eksport — i Vef linge 1943; revisor i Nordfyns 
Købm andsforening.

Adr. Veflinge St.
Firm a: Axel Jørgensen, Veflinge St.

Jørgensen, Axel Louis, købm and; f. 17/4 1899 i 
Virum, Kbhvn.s amt, søn af m ølleejer Jørgen 
Niels Jørgensen; g. 5/4 1928 m. G udrun Dagny 
Jørgensen; udi. h. købm and Chr. Jensen, Farum  
1914-18, komm is h. købm and V incent Hansen, 
Korsgade 62, Kbhvn. N. 1918-25 og h. købm and 
H erm an E bert’s Eftf., A m agerbrogade 48, Kbhvn.

S. 1925-26, etabi. sig s. selvstændig købm and m. 
forretn ing  Sundvej 6, H ellerup 1926, afstået sam 
me og overtaget nuvæ rende forretn ing  — der 
om fatter kolonial, mel, gryn, vin og m ateria l — 
B lågårdsgade 3, Kbhvn. N. 1932; kasserer i 
Kbhvn.s D etailhandlerforening sam t medl. af re 
præ sen tan tskabe t f. A/S »Dankas«.

Adr. N ørrebrogade 185, Kbhvn. N.
F irm a: N ørrebros Mølle v. Axel L. Jørgensen, 

Blågårdsgade 3, K bhvn. N.

Jørgensen, Bendt, købm and; f. 11/3 1913 i Sdr. 
Jæ rnløse, H olbæk amt, søn af købm and Jørgen 
Jørgensen; g. 1937 m. Ingeborg J., f. H yldegaard; 
udd. i kolonial i A/S W ulff’s Eftf., M ørkøv 1929- 
33, kommis i samme 1933-34, h. købm and Anton 
Petersen , P ræ stø  1934-36 og h. købm and H. P. 
Christensen, S tenlille 1936-37, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. fo rre tn ing  i R ingsted 1937; 
medl. af best. f. og kasserer i K øbm andsforenin
gen f. Ringsted og Omegn s. 1946.

Adr. Brogade 37, Ringsted.
Firm a: B endt Jørgensen, Brogade 37, Ring

sted.

Jørgensen, Bo Stener, købm and; f. 5/1 1929 i 
Kbhvn., søn af kap ta jn  S tener Jørgensen; g. 
25/4 1953 m. G rete S. J., f. Svendsen; bestået 
realeksm . 1946, udi. h. købm and C. L. Svendsen, 
Tølløse 1946-50, a ftjen t væ rneplig t 1950-51, kom
mis h. købm and Jackson, Tåstrup 1951-53, over
taget købm and E inar Iversen’s fo rretn ing  — om
fattende finere kolonial, delikatesser og v inhan
del sam t sæ rsk ilt afdeling f. chokolade og p a r
fum eri — i N æstved og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1953.

Adr. Mosevej 10, Næstved.
Firm a: E inar Iversen’s Eftf. v. S tener Jørgen

sen, T orvestræ de 2, Næstved.

Jørgensen, Børge, skoleinspektør, handelssko
leforstander; f. 20/7 1907 i Kbhvn., søn af gas- 
og vandm ester W illiam Jørgensen; g. 11/1 1935 
m. Inga J., f. Dige; bestået læ rereksm . fra  B lå
gårds Sem inarium  1932, læ re r v. L yngby-Tårbæ k 
kom m unale skolevæsen 1933, viceskoleinspektør

671



C. C. Jørgensen 
købm and

C. P. Jørgensen 
købm and

E. Jørgensen 
købm and

E. Jørgensen 
købm and

1945, skoleinspektør og konsulent f. sæ runder
visningen i L yngby-T årbæ k komm une s. 1949, 
læ re r v. Lyngby Handelsskole s. 1934, fo rstan 
der f. samme s. 1947; formd. f. D anm arks H jæ l
peskoleforening sam t medl. af best. f. B lågårds 
Sem inarium , beskikket censor v. handtelsmed- 
hjæ lpereksm .

Adr. Louisevej 4, Lyngby.
Institu tion: Lyngby H andelsskole, Lyngby.

Jørgensen, Børge, købm and; f. 6/9 1909 i Oden
se, søn af sta ldforpagter N. P. Jørgensen; g. 21/10 
1934 m. Edel Emma J., f. Fuchs; udi. h. køb
m and N. Chr. H ansen’s Eftf., Odense 1923-27, 
kommis i V ester Hæsinge K øbm andsgård 1927- 
28 og førstekom m is i K oloniallageret »Set. 
Knud«, Odense 1928-33, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. forretn ing  Ndr. Fasanvej 192, 
Kbhvn. F. 1934, afs tået samme og grundlagt n u 
væ rende forretn ing  Flintholm  Alle 27, Kbhvn.
F. 1947; tidl. medl. af best. f. og sek re tæ r i 
N ørrebros H andelsforening.

Adr. GI. Kongevej 159, K bhvn. V.
F irm a: Børge Jørgensen, F lintholm  Alle 27, 

Kbhvn. F.

Jørgensen, C. V., købm and; f. 18/3 1907 på 
Frdbg., søn af snedkerm ester N. J. Jørgensen;
g. 11/11 1934 m. Ulla J., f. Larsen; udi. h. køb
m and Due, Falkoner Alle 73, Kbhvn. F. 1921- 
25 og herunder frekven tere t Købmandsskolen, 
kommis h. købm and Adolf R ichardt, Enghave
vej, Kbhvn. V. 1925-28, overtaget købm andsfor
retn ingen Ågade 98, Kbhvn. N. og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1928, afstået samme og 
overtaget købm andsforretningen G rundtvigsvej 
16, Kbhvn. F. 1933.

Adr. G rundtvigsvej 16, Kbhvn. F.
F irm a: N. Jørgensen & Søn, G rundtvigsvej 16, 

Kbhvn. F.

Jørgensen, Carl, købm and; f. 23/6 1893 i B reg- 
ninge, M aribo amt, søn af tøm rer Rasmus Jø r
gensen; g. 12/4 1918 m. M argrethe J., f. Jakob
sen; etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo r
retn ing  i Nykøbing F. 1918, afs tået samme og

grundlagt nuvæ rende forretn ing  — der om fat
te r  kolonial, delikatesser, vinhandel, isenkram , 
m anufak tu r og bræ ndsel — i Bregninge pr. H or- 
belev 1923.

Adr. Bregninge pr. Horbelev.
F irm a: Carl Jørgensen, B regninge pr. H orbe

lev.

Jørgensen, Carl Conrad, købm and; f. 13/4 1898 
i Sdr. Broby, Svendborg amt, søn af gårdejer 
Conrad Jørgensen; g. 11/7 1940 m. K aren Ingrid 
J., f. Johansen; overtaget nuvæ rende forretn ing  
— der om fatter kolonial, isenkram , trikotage og 
bræ ndsel — i Tørringe pr. B robyvæ rk og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1940; revisor v. B ro
byvæ rk  E lektricitetsvæ rk.

Adr. Tørringe pr. B robyværk.
F irm a: Carl Jørgensen, Tørringe pr. B roby

væ rk.

Jørgensen, Carl Georg, købm and; f. 15/9 1902 
i Frederikssund.

Adr. Prinsesse C harlottes Gade 35, Kbhvn. N.
F irm a: C. G. Jørgensen, Guldbergsgade 24, 

K bhvn. N.

Jørgensen, Carl Lauritz, købm and; f. 20/9 1901 
i E verdrup sogn, P ræ stø  amt, søn af husm and 
C hristian Jørgensen; g. 20/12 1928 m. Louise J., 
f. Bang; udi. i L estrup B rugsforening, uddeler 
i Rønnebæk Brugsforening 1928-46, etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and m. forretn ing  i N æstved 
1946.

Adr. Ørnevej 1, Næstved.
F irm a: Carl Jørgensen, Ø m evej 1, Næstved.

Jørgensen, C hristian, købm and; f. 17/12 1899 i 
Dalum, Odense amt, søn af pap irarbejder Jens 
Jørgensen; g. m. E rna  J., f. Petersen ; overtaget 
nuvæ rende forretn ing  i Jerslev  og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1926.

Adr. Jerslev  pr. Vejle.
F irm a: Chr. Jørgensen, Jerslev  pr. Vejle.

Jørgensen, C hristian, købm and; f. 1/8 1920 i 
Underød, Holbæk amt, søn af læ re r V. Jørgen-
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E. Jørgensen 
købm and

E. H. Jørgensen 
købm and

E. Jørgensen 
købm and

E. Jørgensen 
købm and

sen; g. 28/5 1944 m. A nna M arie J., f. C hristen
sen; udi. h. købm and F. Trans, Blans, forpagter 
af kolonialforretning i G enner 1944-49, forpagter 
af kolonial- og isenkram forretn ing i M arstrup 
1949-54 overtaget sidstnæ vnte og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1954.

Adr. M arstrup.
Firm a: Chr. Jørgensen, M arstrup.

Jørgensen, C hristian Peter, købm and; f. 11/9 
1891 i Ølgod, Ribe amt, søn af landm and Chre
sten Jørgensen; g. 3/4 1927 m. P etra  J., f. Lund; 
ud'l. h. købm and J. Pedersen, Silkeborg 1908-11, 
derefter kommis i forskellige fo rretn inger bl. a. 
— genn. 11 å r  — h. købm and Nicolai Knudsen, 
Ølgod sam t i A/S P. Berg, Neksø 1924-25, etabi. 
sig s. selvstændig købm and m. fo rre tn ing  Åsen 
24, Neksø 1925, afhæ ndet samme og overtaget 
nuvæ rende forretn ing — der om fatter kolonial, 
delikatesser og v inhandel — Åsen 5, Neksø 1935, 
ombygget og m oderniseret forretn ingen efter 
bom bardem entet af Neksø 1945; k irkevæ rge f. 
Neksø Kirke.

Adr. Åsen 5, Neksø.
Firm a: C. P. Jørgensen, Åsen 5, Neksø.

Jørgensen, Edel, købmand; f. 1/5 1911 i Kbhvn., 
d a tte r af væ rkstedsassistent H ans Fr. C hristi
ansen; g. 4/8 1937 m. købm and V aldem ar Jø r
gensen; udd. i kolonial h. købm and Ottesen, 
Bjørnsonsvej 58, Kbhvn. Vby. 1926-30, derefter 
ansat i forskellige fo rre tn inger og handelsv irk
somheder, i kompagni m. æ gtefæ llen etabi. sig 
s. selvstæ ndig købm and m. fo rretn ing  H. C. Ør
steds Vej 31, Kbhvn. V. 1951.

Adr. N. J. F jords Alle 9, Kbhvn. V.
Firm a: Vald. Jørgensen, H. C. Ø rsteds Vej 31, 

Kbhvn. V.

Jørgensen, Edgar, købm and; f. 15/12 1909 i 
Kbhvn.

Adr. Bram slykkevej 20, Kbhvn. Vby.
Firm a: Koch’s Eftf., Langagervej 1, Kbhvn. 

Vby.
Jørgensen, Edvard Carl Nicolai, m aterialist; f. 

20/7 1915 i Kauslunde, Odense amt, søn af køb

m and P e te r Jørgensen; g. 10/9 1939 m. Inger 
M argrethe J., f. Jørgensen; udi. h. cand. pharm . 
A nthon Poulsen, Assens M aterialhandel og sen. 
kommis h. samme, overtaget cand. pharm . P. 
F ahrenholtz’ fo rretn ing i K ertem inde og etabi. 
sig s. selvstændig m ateria list 1938; genn. en å r
ræ kke næstform d. i best. f. K ertem inde Kolonial
handlerforening.

Adr. Langegade 20, K ertem inde.
Firm a: K ertem inde M aterialhandel, Langegade 

20, K ertem inde.

Jørgensen, Edvard Peter, købmand, skibs
handler; f. 6/10 1909 i O llerup, Svendborg amt.

Adr. Havnegade 34, Rudkøbing.
F irm a: Vald. Due & Co., Skibshandel, H avne

gade 34, Rudkøbing.

Jørgensen, Egon, købmand; f. 12/6 1923 i Ma
ribo, søn af købm and K arl V ictor Jørgensen; g. 
25/5 1947 m. G rethe J., f. N ielsen; udi. i faderens 
forretn ing  i Nykøbing F. 1937-41 og herunder 
bestået handelsskoleeksm . fra  Nykøbing F. H an
delsskole 1940, kommis i Grænge Brugsforening 
1941-44, i R adsted Brugsforening 1944-45 og i 
Huseby B rugsforening 1945-46, af tjen t væ rneplig t 
1946-47, ansat i F.D.B.s en gros afdeling 1947-48 
og rep ræ sen tan t i firm aet Ø jvind L arsen & Søn
ner, M aribo 1948-51, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. fo rretn ing  — om fattende ren  kolo
nial, delikatesser og vinhandel sam t frug t og 
delvis baseret på selvbetjening — i Nykøbing F. 
1951.

Adr. Hospitalsvej 2, Nykøbing F.
Firm a: Ejegods Kolonial v. Egon Jørgensen, 

H ospitalsvej 2, Nykøbing F.

Jørgensen, Eigil, købm and; f. 1/7 1907 i Vejen, 
Ribe amt, søn af landm and J. P. Jørgensen; g. 
1937 m. E sther J., f. Hansen; overtaget nuvæ 
rende forretn ing  i Ejby og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1938; revisor i Vestfyns Købm ands
forening sam t brandfoged i Ejby.

Adl*. N ørregade 22, Ejby.
Firm a: Eigil Jørgensen, N ørregade 22, Ejby.
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E. Jørgensen 
grosserer

E. Jørgensen 
købm and

G. Jørgensen 
købm and

G. Jørgensen 
brygger

Jørgensen, E inar, købm and; f. 12/6 1912 i LI. 
Værløse, Kbhvn.s amt, søn af re s tau ra tø r Carl 
Jørgensen; g. 26/12 1937 m. Inge M arie J., f. N iel
sen; udi. h. købm and Svend Rasmussen, Bag
svæ rd  1926-30 og herunder bestået handelsskole- 
eksm. fra  K øbm andsskolen i Kbhvn. 1930, kom 
m is h. samme 1930-31 og i købm andsforretningen 
Steins P lads 8, Kbhvn. Vby. 1931-36, overtaget 
sidstnæ vnte fo rretn ing  og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1936.

Adr. M onrads Alle 25, K bhvn. Vby.
F irm a: E. Jørgensen, S teins Plads 8, K bhvn. 

Vby.

Jørgensen, E inar Helge, købm and; f. 23/7 1905 
i Roerslev, Odense amt, søn af købm and M arius 
Jørgensen; g. 10/10 1926 m. M arie J., f. C hri
stensen; overtaget nuvæ rende forretn ing  — der 
om fatter kolonial, isenkram , glas og porcelæ n 
sam t frø  — i N ørre Åby og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1931, ombygget og m odernise
re t forretn ingen t. tem pobutik 1954.

Adr. N ørre Åby.
F irm a: E inar Jørgensen, »Engdal«, N ørre Åby.

Jørgensen, E jnar, købm and; f. 11/9 1901 i Å l
borg, søn af handlende Jørgen  Jørgensen; g. 
10/5 1930 m. Agnes J., f. Sørensen; udi. h. køb
m and Chr. H. Olesen, Å lborg 1915-19 og h e r
under bestået handelsm edh j æ lpereksm . fra  J u 
stitsråd  M øller’s H andelsskole i Ålborg 1918. 
førstekom m is i F orbrugs- og S pareforeningen^ 
østre afd., Å lborg 1919-26, grundlag t fo rretn ing  
Sønderbro 22, Å lborg og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1926, afhæ ndet samme og g rund
lag t nuvæ rende forretn ing  — der om fatter ko
lonial og bladforhandling — i Å lborg 1931, till. 
fo rhand ler f. A/S D ansk T ipstjeneste.

Adr. Sønderbro 10, Ålborg.
F irm a: E jnar Jørgensen, Sønderbro 10, Ålborg.

Jørgensen, E jnar, købmand, sk ibsproviante
ringshandler; f. 17/2 1915 i H errested, Svendborg 
amt, søn af gårdejer Jørgen  Jørgensen; g. 9/5 
1941 m. M ary J., f. Isling; udi. i H errested  
B rugsforening 1930-33, frekven te re t Ryslinge

Højskole 1933-34 og Den danske Andelsskole i 
M iddelfart 1937, komm is i Roerslev B rugsfor
ening 1934-35, i Bårse B rugsforening 1935-36 og 
i F anefjord  B rugsforening 1936-41, etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and m. fo rre tn ing  — om fat
tende kolonial, delikatesser, vinhandel, isen
kram , køkkenudstyr, sk ibsproviantering og ben
zin — i H årbølle Bro pr. A skeby 1941; sek re tæ r 
i Møns K øbm andsforening 1948-54, derefter kas
se re r i samme.

Adr. H årbølle Bro pr. Askeby.
F irm a: E jnar Jørgensen, H årbølle Bro pr. 

Askeby.

Jørgensen, E jnar, købmand, skibshandler; f. 
16/8 1918 i M alt sogn, Ribe amt, søn af husm and 
H ans C hristian Jørgensen; g. 26/5 1946 m. Elise 
J., f. F rederiksen; udi. h. købm and K arl Olesen, 
G ram sm inde pr. V ejen 1934-37 og herunder be
stået handelsm edhjæ lpereksm . fra  Vejen H an
delsskole 1937, kommis h. sam me 1937-39 og 
lagerekspedient i A/S H.O.K.I., Esbjerg 1940-41, 
kommis h. købm and F. Frederiksen, F jerritslev  
1941-42 og førstekom m is i Ringkøbing 1942-45 
sam t h. sk ibshandler Th. Frydend'ahl Petersen , 
Hvide Sande 1945-48, overtaget nuvæ rende fo r
retn ing — der om fatter kolonial og skibsprovi
antering  — i Hobro og etabi. sig s. selvstændig 
købm and og skibshandler 1948.

Adr. Skibsgade 42, Hobro.
F irm a: E jn a r Jørgensen, Hobro.

Jørgensen, E jnar R ikard, købm and; f. 28/8 1909 
i Skibbild, R ingkøbing amt, søn af husm and A n
ders C hristian Jørgensen; g. 21/1 1942 m. H ilda 
K ristine J., f. N ielsen; udi. h. købm and Adolph 
Jensen, V ildbjerg, frekven tere t Den jydske H an
delshøjskole i Å rhus, overtaget nuvæ rende fo r
retn ing i V idebæk og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1952.

Adr. Bredgade 74, Videbæk.
Firm a: C. P. M adsen’s Eftf. v. E. Jørgensen, 

Videbæk.

Jørgensen, Erik, depotindehaver; f. 8/2 1896; 
overtaget A/S Tuborgs B ryggerier’s depot f. Jy -
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G. Jørgensen G. B. Jørgensen
købm and købm and

H. Jørgensen h . Aa. T. T. Jørgensen
købm and viceskoleinspektør

derup  og omegn og etabi. sig s. selvstæ ndig de
potindehaver 1941.

Adr. Jyderup.
Firm a: Tuborg’s Depot, Jyderup.

Jørgensen, Erik, grosserer; f. 10/4 1909 i R ud
købing, søn af købm and L aurits Jørgensen; g. 
8/11 1932 m. K etty  J., f. Nielsen; udd. i A/S P. 
C. N ielsen’s1 Eftf., Hedehusene 1924-28 og h e r
under bestået handelsskoleeksm . fra  Købmands
skolen i Kbhvn. 1927, ansat i forskellige v irk 
som heder indenfor bageria rtik le r en gros 1928- 
30, g rundlagt nuvæ rende virksom hed — der om
fa tte r  b ageriartik ler en gros — på Frdbg. og 
etabi. sig s. selvstæ ndig grosserer 1930, till. 
s tifte r af og d irek tø r f. A/S Optisk B rille Indu
stri, Frdbg. s. 1949.

Adr. Kong Georgs Vej 53, Kbhvn. F.
Firm a: E rik  Jørgensen, Kong Georgs Vej 51, 

Kbhvn. F.

Jørgensen, Erik, købm and; f. 5/11 1929 i Næs
bjerg, Ribe amt, søn af købm and M orten P eter 
Jørgensen; g. 15/8 1954 m. Dagny J., f. L auridu 
sen; udi. h. købm and Th. B. Jørgensen, Varde 
1945-48 og h erunder bestået handeism edhjæ lper- 
eksm. fra  V arde H andelsskole 1948, derefter 
kommis bl. a. h. købm and Thorning, G rindsted 
sam t h. købm and M osegaard, Spjald, overtaget 
nuvæ rende fo rretn ing  i Ølgod og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1954.

Adr. Jernbanegade 5, Ølgod.
Firm a: E rik  Jørgensen, Kolonial & D elikates

se, Jernbanegade 5, Ølgod.
Jørgensen, E rna M arie, købm and; f. 26/6 1915 

i Rørby, Holbæk amt, da tte r af ren tie r Jens 
C hristensen; g. 1937 m. landm and Poul Jørgensen 
(ægteskabet opløst 1951); udd. og v irke t v. land
væ sen 1929-37, sam men m. æ gtefæ llen drevet 
landbrug  1937-51 sam t drevet selvstæ ndigt land
brug 1951-54, overtaget nuvæ rende forretn ing  — 
der om fatter kolonial, vine, frug t og grønt sam t 
bræ ndsel m. v. — i Kbhvn. og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1954.

Adr. Elm egade 18, Kbhvn. N.
Firm a: E. Jørgensen, Elmegade 18, Kbhvn. N.

Jørgensen, Evald H enry, købm and; f. 5/5 1923 
i Nyrup, Holbæk amt, søn af sadelm agerm ester 
Laur. Jørgensen; g. 24/5 1947 m. K atharine J.,
f. Pedersen; udd. i A/S E. Rasmussen & Co., 
Odense, derefter kommis og sen. fo rretn ingsbe
sty re r i Nakskov, overtaget nuvæ rende kolonial- 
og støbegodsf orretn'ing i Nakskov og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1950.

Adr. Fayesgade 6, Nakskov.
Firm a: Evald Jørgensen, Tile gade 30, Nakskov.

Jørgensen, G erner, købm and; f. 29/10 1907 i Ros
kilde; g. 13/9 1942 m. G erda J., f. L arsen; udi. h. 
købm and A lbert Hansen, Roskilde 1922-26, der
efter kommis i forskellige forretn inger bl. a. i 
firm ae t A nton K rüger’s Eftf., Kbhvn., kæ lder
m ester v. »Langeliniepavillonen« i K bhvn. 1930- 
32, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. fo rre t
ning H elligkorsvej 10, Roskilde 1932, afstået sam 
me og overtaget købm and Chr. W inther’s fo rre t
ning — om fattende finere kolonial, delikatesser 
og v inhandel — Skomagergade 3, Roskilde 1938.

Adr. Skomagergade 3, Roskilde.
F irm a: G erner Jørgensen, Skom agergade 3, 

Roskilde.

Jørgensen, G unnar, brygger; f. 17/3 1916 i Ma
ribo, søn af brygger A xel Jørgensen; g. 10/6 1942 
m. Nete J., f. Rasmussen; volontør dels på Ma
skinfabriken »Atlas«, Kbhvn. og dels på A lthoun 
& N ielsen’s M askinfabrik, Kbhvn. 1932-34 sam t 
ansat på Sofus Fuglsang’s M altfabriker «Sc Bryg
gerier, H aderslev 1934-35, studieophold v. 2 bryg
gerier i B erlin  sam t frekven te re t B erlins Bryg
gerhøjskole 1936-38, derefter b rygm ester h. fade
ren  på B ryggeriet »Thor« A/S, Maribo, leder af 
samme — der var indehaver af C arlsberg’s depot 
t. 1930 sam t h a r  frem stille t bajerskøl s. 1935 og 
m ineralvande s. 1948 — s. 1948.

Adr. Maribo.
F irm a: B ryggeriet »Thor« A/S, Maribo.

Jørgensen, G unnar, købm and; f. 2/2 1919 i Espe, 
Svendborg amt, søn af købm and Jørgen M. Jø r
gensen; g. 9/6 1946 m. P e tra  J., f. Nissen; udi.
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H. H. Jørgensen 
købm and

H. J. Jørgensen 
købm and

H. P. B. Jørgensen 
købm and

H. T. Jørgensen 
købm and

dels i faderens forretn ing  i Espe og dels h. køb
m and Alb. C hristiansen, Odense 1933-37 og h e r
under bestået handelsskoleeksm . fra  Odense 
Handelsskole 1937, kommis i firm ae t M ikkelsen 
& Hansen Ringsted 1937-38 og i Søby B rugsfor
ening 1938-46, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
m. fo rretn ing — om fattende kolonial, delikates
ser og vinhandel — i Odense 1946.

Adr. Kong Georgs Vej 9, Odense.
Firm a: G unnar Jørgensen, Kong Georgs Vej 9, 

Odense.

Jørgensen, G unnar, købm and; f. 17/7 1926 i 
Dr eslette, Odense amt, søn af chauffør Jørgen 
Carl Jørgensen; bestået realeksm . 1944, udi. h. 
købm and Bendix Brorson, Odense 1944-47 og h e r
under bestået handelsskoleeksm . 1946, kommis h. 
sammes efterfølger købm and H erbert Petersen, 
Odense 1947-48, etabi. sig s. selvstændig køb
m and m. fo rretn ing  — »Vareimporten« — Re- 
ventlowsvej 53, Odense 1948, afhæ ndet samme og 
grundlagt nuvæ rende forretn ing  — der om fatter 
kolonial, delikatesser, vinhandel og frug t sam t 
parfum eri — Rødegårdsvej 161, Odense 1952, till. 
fo rhandler f. A/S D ansk Tipstjeneste.

Adr. Rødegårdsvej 161, Odense.
Firm a: G unnar Jørgensen, Rødegårdsvej 161, 

Odense.

Jørgensen, G unnar Birch, købmand; f. 24/12 
1918 i Kgs. Lyngby, K bhvn.s amt, søn af køb
m and Niels P. B irch Jørgensen; g. 9/4 1947 m. 
Ju tta  B. J., f. N ielsen; bestået realeksm . fra  Sø
borg Skole 1935, udi. h. købm and O. Nielsen, 
G entofte 1935-38 og herunder bestået handels
skoleeksm. fra K øbm andsskolen 1937, kommis h. 
samme 1938-39, derefter af tjen t væ rneplig t v. 
lu ftvæ rnsartille rie t, kommis h. købm and Carl 
Nielsen, U tterslev Torv 20, Kbhvn. NV. 1941-43, 
bestyrer i faderens forretn ing  — »Købmands
huset« — Finsensvej 132, Kbhvn. F. 1943-49, over
taget samme og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1949.

Adr. V igerslevvej 138, Kbhvn. Vby.
F irm a: »Købmandshuset«, Finsensvej 132, 

Kbhvn. F.

Jørgensen, Hans, købm and; f. 19/4 1905 i F jel- 
strup, H aderslev amt, søn af landm and F rederik  
Jørgensen; g. 19/2 1930 m. M argrethe J., f. G rot- 
kopp; udd. i m anufak turbranchen  h. købmand 
Otto Jørgensen, C hristiansfeld 1920-24, kommis
h. samme 1924-30, etabi. sig s. selvstændig køb
m and m. forretn ing  — om fattende blandet h an 
del — i ny erhvervet ejendom  i A ller 1930, om
bygget og m oderniseret forretn ingen 1936.

Adr. A ller pr. Christiansfeld.
F irm a: Hans Jørgensen, A ller pr. C hristians

feld.

Jørgensen, Hans Aage Torkild Thopp, vice
skoleinspektør, handelsskoleforstander; f. 12/11 
1904 i Viuf, Vejle amt, søn af landpolitibetjent 
C hristen Jørgensen; g. 31/7 1936 m. G rete T. J., 
f. Hvass; bestået præ lim inæ reksm . fra  Kolding 
Realskole 1922 og læ rereksm . fra  Jelling Semi
narium  1926, derefter læ rer og sen. inspektør v. 
K jellerup private Realskole, viceskoleinspektør 
v. K jellerup kom m unale skolevæsen s. 1951, till. 
fo rstander f. K jellerup Handelsskole s. 1942; be
skikket censor v. m ellem skole- og realeksm . s. 
1940, medl. af K jellerup sogneråd og revisor i 
A/S K jellerup Bank.

Adr. Søndergade 58, K jellerup.
Institu tion: K jellerup  Handelsskole, K jellerup.

Jørgensen, Hans C hristian Edvard, købm and; 
f. 20/8 1898 i Ulsted, Ålborg amt.

Adt*. Arden.
F irm a: Chr. Jørgensen, Arden.

Jørgensen, Hans E jnar, købm and; f. 13/1 1902 i 
Kbhvn.

Adr. R isbjergvej 22, Kbhvn. Vby.
F irm a: Hans E. Jørgensen, Risbjergvej 22, 

Kbhvn. Vby.

Jørgensen, H ans Helge, købm and; f. 17/12 1916 
i Sengeløse, Roskilde amt.

Adr. Fløng pr. Hedehusene.
F irm a: Fløngvejen’s Købm andshandel, Fløng 

pr. Hedehusene.
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H. B. Jørgensen 
købm and

H. F. Jørgensen 
grosserer

H. Jørgensen 
købm and

H. Jørgensen 
købm and

Jørgensen, Hans Jørgen, købmand; f. 2/11 1924 
i Varnæs, Å benrå amt, søn af købm and Jørgen 
Jørgensen; g. 19/4 1952 m. A nna M argrethe J., f. 
W alsted; udd. i kolonial h. købm and Ferd. Niel
sen, Å benrå 1939-43, kommis h. købm and Jacob 
Hansen, Jels 1943-44 og i faderens forretn ing  i 
Felsted 1944-46 sam t h. købmand P e te r Olsen, 
Toftlund 1948-49, derefter disponent i faderens 
forretn ing i Felsted, overtaget samme — der om
fa tte r kolonial og isenkram  — og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1952.

Ådr. Felsted.
Firm a: H. J. Jørgensen, Felsted.

Jørgensen, Hans Peter, købmand; f. 17/7 1914 i 
Rødding, H aderslev amt, søn af po rtø r H. P. 
Jørgensen; g. 16/3 1946 m. Lene M arie J., f. A ut- 
zen; udd. i kolonialbranchen h. købm and Chr. 
Christensen, Rødding 1928-32, kommis h. køb
m and C. P. Jessen, 0 . Terp 1932-34, h. købm and 
M. Viborg, Roager 1934-35, h. købm and M. Gun
dersen, Rødding 1935-37, h. købm and Jacob H an
sen, Jels 1937-39, h. købm and P e te r Johansen, 
Hammelev 1939-41 og h. købmand M. C hristen
sen, B ræ ndstrup 1941-46, forpag ter af købmand 
Chr. C hristensen’s kolonialforretning i Rødding 
1946-51, overtaget købmand M. C hristensen’s ko
lonial- og isenkram forretn ing i B ræ ndstrup og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1951.

Ådr. B ræ ndstrup pr. Rødding.
Firm a: H. P. Jørgensen, B ræ ndstrup pr. Rød

ding.

Jørgensen, Hans P eter B randt, købmand, skibs
provianteringshandler; f. 14/6 1897 på Bogø,
Præ stø  am t; g. 25/4 1926 m. Lydia B. J., f. Sehe- 
sted; udi. h. købm and Bassøe, Stubbekøbing 
1911-15, kommis h. samme 1915-20 og h. købmand 
Carøe, Stege 1920-22, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. fo rretn ing — om fattende kolonial, 
delikatesser, vinhandel, kaffebræ nderi og skibs
proviantering  sam t uforto ldet lager — i Stege 
1922; medl. af rep ræ sentan tskabet f. A/S Mø
ens Discontobank.

Adr. Storegade 6, Stege.

F irm a: H. B randt Jørgensen, Storegade 6, 
Stege.

Jørgensen, H arry  Toftegaard, købmand; f. 15/12 
1912 i Gerskov, Odense amt, søn af sk ræ dder
m ester Jørgen Jørgensen; g. 20/4 1941 m. Rosa 
T. J., f. Haugsted; udi. dels i Gerskov B rugs
forening og dels i Ø rritslev B rugsforening 1926 
-30, kommis i forskellige brugsforeninger — bl. a. 
i Gerskov, Ø rritslev og Rudme — 1930-40 og 
herunder frekven tere t Den danske Andelsskole i 
M iddelfart 1939, etabi. sig s. selvstændig køb
m and m. forretn ing  — om fattende kolonial, de
likatesser, vinhandel og frug t — i Odense 1940.

Adr. Reventlowsvej 13, Odense.
Firm a: H. T oftegaard Jørgensen, Reventlow s

vej 13, Odense.

Jørgensen, Helge, købmand; f. 16/2 1903 i Dan- 
nem are, M aribo amt, søn af snedker Lars P eter 
Jørgensen; g. 30/4 1933 m. Edith  J., f. Rasm us
sen; udi. dels h. købm and P. Skafte, B irket 
1917-19 og dels h. købm and A. Simonsen, Nykø
bing F. 1919-21, fo rvalter i firm aet J. P. Jeppe
sen, Nykøbing F. 1922-32, etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and m. forretn ing — om fattende kolo
nial, delikatesser, vinhandel — i Vordingborg 
1932; næstform d. i Vordingborg K olonialhandler
forening 1936-46, formd. f. samme 1946-50.

Adr. Algade 18, Vordingborg.
Firm a: Helge Jørgensen, Algade 18, V ording

borg.

Jørgensen, Helge Bonne, købmand; f. 21/5 1923 
i Farstrup , Odense amt, søn af karetm ager Carl 
Bonne Jørgensen; g. 13/11 1948 m. Eva B. J., f. 
Rye; udi. h. købmand J. A. Jensen, Sæ rslev 1939 
-43 og herunder bestået handelsskoleeksm . 1942, 
kommis h. købm and Emil Andresen, K ertem inde 
1943-45, af tjen t væ rneplig t 1945-46, kommis h. 
sk ibshandler H arald  Hansen, Kolding 1946-48 og 
h. købm and J. A. Jensen, Sæ rslev 1948-52, etabi. 
sig s. selvstændig købm and m. forretn ing — om
fattende kolonial, delikatesser og vinhandel — i 
Odense 1952.

Adr. Billesgade 17 D., Odense.
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H. R. Jørgensen H. Aa. Jørgensen
depotindehaver købm and

H. Jørgensen H. Jørgensen
købm and repræ sentant

Firm a: H. Bonne Jørgensen, Billesgade 17 D., 
Odense.

Jørgensen, Helge Folm er, grosserer; f. 29/6 1915 
i Kbhvn., søn af overto ldkontro llør Folm er Jø r 
gensen; g. 6/5 1937 m. Else J., f. Olsen; bestået 
realeksm . 1931, udd. i A/S De danske S pritfab rik 
ker 1931-34 og heru n d er bestået handelsm edhjæ l- 
pereksm . 1934, assistent i A/S De danske S p rit
fab rikker 1934-43, derefter overtaget sp ritfab rik 
kernes agentur i K orsør og sen. till. agen tu re r
ne f. A/S C. W. Obel, A/S Galle & Jessen, A/S 
F abriken »Noma« og A/S K affesurrogatfabriken 
»Danmark« sam t Slagelse K afferisteri, inde
haver af A/S Tuborgs B ryggerier’s depot for 
K orsør og omegn s. 1950.

Adr. Skovvej 18, Korsør.
F irm a: Tuborg’s Depot, Korsør.

Jørgensen, Henning, købm and; f. 9/2 1921 i 
R utsker, Bornholm , søn1 af gårdlejer Ju lius Jø r
gensen; g. 20/11 1950 m. G urli J., f. G ideon H an
sen; udi. i Hasle B rugsforening 1936-39, i kom
pagni m. faderen  etabi. sig s. selvstændig køb
m and m. fo rretn ing  i R utsker 1939, eneindeha
ver af samme — der om fatter kolonial, isenkram  
og trikotage — s. 1950.

Adr. R utsker pr. Hasle.
F irm a: R utsker K olonialhandel, R utsker pr. 

Hasle.

Jørgensen, H enning Kaj, købm and; f. 19/5 1915 
i Sæby, H jørring  amt.

Adr. G andrup St.
Firm a: Henning Kaj Jørgensen, G andrup St.

Jørgensen, H enrik, købm and; f. 20/6 1907 i 
K astager, M aribo amt, søn af gårdejer P. A. 
Jørgensen; g. 25/10 1936 m. Inger J., f. Jø rgen
sen; udi. h. købm and Anton Holm, Nakskov, 
overtaget nuvæ rende forretn ing  i Købelev og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1936; medl. af 
best. f. K øbm andsforeningen f. Nakskov og Om
egn.

Adr. Købelev.
F irm a: H. Jørgensen, Købelev.

Jørgensen, H enry Rasmus, depotindehaver; f. 
13/4 1905 i B allerup, Kbhvn.s amt, søn af gård
e je r A nders Jørgensen; g. 15/5 1931 m. M arie J.,
f. Christensen; udd. i kolonial h. »Købmanden 
på Bakken« i Holte 1921-26, af tjen t væ rneplig t 
1927, overtaget ovennæ vnte fo rretn ing  og etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and i Holte 1928 sam t 
sen. g rundlagt købm andsforretning på Øverød 
Torv, efter afståelsen af samme overtaget A/S 
Tuborgs B ryggerier’s depot f. Holte og omegn — 
distrik t: Rudersdal, GI. Holte, N ærum , V irum  — 
og etabi. sig s. selvstæ ndig depotindehaver 1947.

Adr. K ongevejen 41, Holte.
F irm a: Tuborg’s Depot, Holte.

Jørgensen, H erluf A arup, købm and; f. 16/12 
1917 i H aubro, Ålborg amt, søn af snedkerm ester 
C hristian P eder Jørgensen; g. 4/6 1944 m. Signe 
Aa. J., f. Krogh; udi. i H aubro Brugsforening 
1935-39, kommis i B læ re B rugsforening 1939-43 
og førstekom m is i Løvel B rugsforening pr. Vi
borg 1943-44, frekven te re t Den danske Andels
skole i M iddelfart 1940-41, etabi. sig s: selvstæ n
dig købm and1 i R anders 1944 og s. sådan drevet 
fo rre tn ing  Bøsbrovej 3 1944-46 og Vestergade 43 
1946-54, derefter g rundlagt nuvæ rende m oderne 
kolonialforretning Jyllandsgade 5, Randers.

Adr. Jyllandsgade 2A., R anders.
F irm a: A arup’s K olonial v. H. A arup Jø rgen

sen, Jyllandsgade 5, Randers.

Jørgensen, H jalm ar, købm and; f. 1/5 1892 i F å
borg, søn af m urerm ester Jørgen  Hansen Jø r
gensen; g. 30/12 1921 m. Anna J., f. Petersen ; 
studie- og arbejdsophold i A rgentina 1913-21 og 
beskæ ftiget indenfor b likvarebranchen 1921-31, 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. forretn ing  
Østergade, Odense 1931, afhæ ndet samme og 
grundlag t nuvæ rende forretn ing  — der om fatter 
kolonial, delikatesser og v inhandel sam t en del 
g rovvarer — i Odense 1948; medl. af best. f. 
K øbm andsforeningen f. Odense og Omegn s. 
1945 sam t formd. f. D ansk-A rgentinsk Forening
f. Fyn s. 1932.
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I. Jørgensen J. Jørgensen
købm and købm and

J. I. Jørgensen J. J. Jørgensen
købm and m anufakturhandler

Adr. Ruggårdsvej 166, Odense.
Firm a: H jalm ar Jørgensen, Ruggårdsvej 166, 

Odense.

Jørgensen, Holger, rep ræ sentan t; f. 14/3 1901 i 
F redericia, søn af togfører v. D.S.B. C. C. Jø r
gensen; g. 16/5 1924 m. H arrie t A ndrea Amalie
J., f. H ansen; bestået realeksm . 1917 og handels- 
skoleeksm. 1919, ansat i A/S De Danske S prit
fabrikker, F redericia  1918, fly tte t t. afd. i Oden
se s. å., t. afd. i F redericia 1919 og t. afd. i Ål
borg 1921, ansat i Od'ense afd. si 1928.

Adr. N ørregade 60, Odense.
F irm a: A/S De Danske S pritfabrikker, N ørre

gade 60, Odense.
Jørgensen, Hugo Steen, købm and; f. 12/4 1919 i 

K bhvn., søn af købm and A lbert Jørgensen; g. 
10/8 1941 m. E thel M arie J., f. W illendrup; udd. i 
kolonialbranchen i Kbhvn. 1934-37, etabi. sig s. 
selvstændig købm and m. fo rretn ing  Leifsgade 14, 
Kbhvn. S. 1940, afstået samme og overtaget nu
væ rende fo rre tn ing  Ø sterbrogade 17, K bhvn. 0 . 
1946; medl. af best. f. C entral-O rganisationen af 
K øbm andsforeninger f. K bhvn. og Omegn s. 
1953 og f. K bhvn.s K øbm andsforening s. 1954, 
fl. a. tillidshverv  bl. a. indenfor De sam virken
de K øbm andsforeninger i D anm ark.

Adr. Tornerosevej 78, Herlev.
F irm a: Hugo Steen Jørgensen, Ø sterbrogade 

17, Kbhvn. 0 .

Jørgensen, Hugo Vilhelm, købmand; f. 9/8 
1909 i Køge, søn af købm and C hristian Jørgen
sen; g. 8/9 1937 m. Inger Edith  J., f. Jørgensen; 
udi. dels i faderens forretn ing  i Køge og dels h. 
købm and Otto Hee’s Eftf., Vordingborg 1923-27, 
kommis h. sidstnæ vnte 1927-28 og i faderens for
retn ing  i Køge 1928-37, overtaget sam me — der 
er grundlagt 1592 og om fatter ren  kolonial sam t 
vinhandel og støbegods — og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1937; medl. af best. f. og næ st- 
formd. i Foreningen af fag læ rte  K øbm ænd i 
D anm ark 1952-54.

Adr. Robenheje 4, Køge.
F irm a: Hugo Jørgensen, Brogade 19, Køge.

Jørgensen, Ingolf, købm and; f. 28/11 1903 i Ny
købing F., søn af tøm rer Ludvig G. T. Jø rgen
sen; g. 10/10 1926 m. A ndrea J., f. W ilken Poul
sen; etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo r
re tn ing  — om fattende kolonial, delikatesser og 
vinhandel sam t sæ rsk ilt v iktualieafdeling — i 
Nykøbing F. 1928, optaget sønnen — Mogens Jø r
gensen — s. m edarbejder og disponent i fo rre t
ningen 1947; formd. f. Nykøbing F. Fedevare- 
handlerforening og kasserer i Sangforeningen 
»Brage«, Nykøbing F.

Adr. V andm øllestræde 6, Nykøbing F.
F irm a: Ingolf Jørgensen, V andm øllestræde 6, 

Nykøbing F.

Jørgensen, Iv e r Alfred, købm and; f. 7/4 1899 i 
Roskilde, søn af g årdejer Jens P e te r Jørgensen;
g. 1924 m. M artha J., f. H ansen (død), g. 1953 m. 
Viola H ildur J., f. L iljegren; udi. i Gundsølille 
Brugsforening 1914-18, kommis i samme 1918-20, 
frekven tere t Ryslinge Højskole 1920-21, kommis 
i Bondsko v Brugsforening 1921-23 og i B jæ ver
skov Brugsforening 1923-24, uddeler i Gundsø
lille Brugsforening 1924-47 og selvstændig køb
m and i Ringsted 1947-48, overtaget nuvæ rende 
forretn ing  — en udpræ get købm andsvirksom hed 
m. v ik tualieafdeling — og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and i C harlottenlund 1948.

Adr. Dalvej 4, Gentofte.
F irm a: I. A. Jørgensen, Fortunvej 52, Charlot- 

tenlund.

Jørgensen, Jakob, købm and; f. 28/5 1891 i Løve, 
Holbæk amt, søn af købm and C hristian Ludvig 
Jørgensen; g. 16/11 1919 m. K aren  K aroline Ma
rie J., f. N ielsen; udi. h. købm and Axel Topp, 
Sorø 1905-09, kommis h. samme 1909-11 og h. 
købm and H ans Jørgensen, Bagenkop 1911-13, 
disponent i firm ae t P etersen  & Jørgensen, Sorø
1913-35, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. 
forretn ing  — om fattende kolonial, delikatesser, 
vine og tobakker m. v. — Frederikssundsvej 
58 C., Kbhvn. NV. 1935; medl. af K apernaum  
sogns m enighedsråd i Kbhvn.

Adr. T ranevej 2, Kbhvn. NV.
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J. J. W. Jørgensen 
depotindehaver

J. Jørgensen J. Jørgensen
købm and købm and

J. E. Jørgensen 
grosserer

Firm a: Jakob Jørgensen, Frederikssundsvej 
58 C., Kbhvn. NV.

Jørgensen, Jens, købmand; f. 17/5 1900 i Skern, 
søn af gårdejer Jørgen Jørgensen; g. 28/11 1928 
mi. E m a J., f. Thomsen; udd. i kolonial i Blåhøj
1914- 17, kommis i V arde 1917-19, i T arm  1919-22 
og i Kbhvn. 1922-24, etabi. sig s. selvstændig køb
m and m. forretn ing  i Kbhvn. 1924; tidT. næ st- 
formd. i Frdbg. H andelsforening sam t medl. af 
repræ sen tan tskabet f. C entral-O rganisationen af 
K øbm andsforeninger f. Kbhvn. og Omegn.

Adr. Engdraget 57, Kbhvn. Vby.
Firm a: Jens Jørgensen, V esterbrogade 177, 

Kbhvn. V.

Jørgensen, Jens Ingvor, købm and; f. 31/12 1895 
i Jelling, Vejle amt, søn af g artn er Jørgen An
dersen Jørgensen; g. 23/7 1921 m. M arie J., f. 
K lostergaard; udi. i G ivskud Brugsforening pr. 
Jelling  1911-14, komm is h. købm and H. C. Gade, 
Filskov 1914-15, i Holsted V areindkøbsforening
1915- 17 og h. købm and B. Petersen, H um lum  
1918-21, etabi. sig s. selvstændig købm and m. 
fo rretn ing  i Blåhøj 1921, afhæ ndet samme og 
grundlagt nuvæ rende forretn ing — der om fatter 
kolonial og isenkram  — i egen nyopført e jen
dom i Hum lum  1936.

Adr. Hum lum  St.
Firm a: J. Jørgensen, Købmand, Humlum St.

Jørgensen, Jens Jørgen, m anufakturhandler, 
handelsskoleforstander; f. 17/6 1891 i Kbhvn., 
søn af garver Hans Peder S teenvinkel Jø rgen
sen; g. 1/1 1926 m. M arie J., f. Engvang; selv
stændig købm and i Å rup s. 1924, till. fo rstan 
der f. Å rup H andelsskole; medl. af best. f. Ma
nufakturhandlerforeningen udenfor K øbstæ der
ne sam t formd. f. A/S Banken f. Å rup og Omegn 
og f. Å rup E lektricitetsvæ rk.

Adr. Bredgade 38, Årup.
Institu tion: Å rup Handelsskole, Årup.

Jørgensen, Johannes, købm and; f. 12/6 1905 i 
R ostrup pr. Skamby, Odense amt, søn af land
m and Jens M arius Jørgensen; udi. i Nr. N æ rå

Brugsforening 1919-22, derefter kommis i fo r
skellige brugsforeninger sam t frekven tere t Den 
danske Andelsskole i M iddelfart, uddeler i Nr. 
H øjrup B rugsforening 1931-41, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. fo rretn ing — om fattende 
kolonial, isenkram , m anufak tur og frø — i Gum- 
m erup pr. G lam sbjerg 1941.

Adr. G um m erup pr. Glamsbjerg.
F irm a: G um m erup K øbm andsforretning v. 

Johs. Jørgensen, G um m erup pr. Glamsbjerg.

Jørgensen, Johannes, købm and; f. 26/8 1913 i 
Vorup, R anders amt, søn af terrazzoarbejder 
Jørgen C hristian Jørgensen; g. 3/12 1939 m. 
G retchen Solveig J., f. C hristensen; udi. h. køb
m and Thorvald Nielsen, R anders 1928-32 og h e r
under bestået handelsm edhjælpereksm . fra  R an
ders H andelsskole 1931, kommis i forskellige fo r
re tn inger — bl. a. h. købm and Johs. Gade, R an
ders — 1932-39, overtaget fo rretn ing  D ytm æ rsken 
16, R anders og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1939, afhæ ndet samme og grundlag t nuvæ rende 
forretn ing  — der om fatter kolonial, vin og tobak 
— i nyopført ejendom  Infanterivej 44, R anders 
1954.

Adr. In fanterivej 44, Randers.
Firm a: R yttervangens Kolonial, Infanterivej 

44, R anders.

Jørgensen, Johannes Julius Willy, depotinde
haver; f. 7/4 1904 i Kbhvn., søn af arbejdsm and 
Jakob Jørgensen; m edhjæ lper v. Carlsberg-D e- 
potet i Brønshøj 1921-27 og v. Tuborg’s Depot i 
Brønshøj 1927-28, ansat i A/S Tuborg’s B ryggerier 
1928-30 og iøvrigt v irke t indenfor m ineralvands
industrien  1930-48, overtaget Carlsberg Brygge- 
r ie rn e ’s depot f. Skæ lskør og omegn og etabi. sig 
s. selvstændig depotindehaver 1948.

Adr. Skælskør.
F irm a: C arlsberg-D epotet, Skælskør.

Jørgensen, Johannes Vilhelm, købmand; f. 25/4 
1902 i Fredericia, søn af skom agerm ester H. P. 
Jørgensen; g. 31/8 1930 m. Ellen K irstine J., f. 
Jensen; etabi. sig s. selvstændig købm and m. 
fo rretn ing  — om fattende kolonial og m aterial —
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J. N. Jørgensen 
købm and

K. Aa. Jørgensen 
købm and

K. V. Jørgensen 
købm and

K. Jørgensen 
købm and

i G lam sbjerg 1930; formd. f. Indre Mission i 
G lam sbjerg og medl. af G lam sbjerg m enigheds
råd.

Adr. N ørregade 11, G lamsbjerg.
Firm a: Johs. Jørgensen, N ørregade 11, Glams

bjerg.

Jørgensen, Ju lius Erik, grosserer; f. 12/7 1891 
i Kbhvn., søn af handelsbogholder Adolf Jø r
gensen; g. 4/9 1942 m. Ingrid  Helene Jørgensen; 
bestået præ lim inæ reksm . fra  Gammelholms La
tin - og Realskole 1907, udd. i A/S F. L. Sm idth 
& Co., Kbhvn. 1907-10 og ansat i samme t. 1915, 
derefter ansat i det islandske køb m andsfirm a 
Carl Høepfner, Kbhvn., p rokurist i samme 1918 
og i det islandske kom m issionsfirm a Dines Pe
tersen  & Co., Kbhvn. 1931, p rokurist i A/S Hen- 
riques & Zøylner, Kbhvn. 1932, overtaget sam 
me — der er grundlagt 1900 og om fatter im port 
og eksport af klipfisk, saltfisk og salt- og k ryd
dersild sam t h a r eget tø rre ri t. frem stilling af 
klipfisk — og etabl. sig s. selvstændig grosserer 
1938; medl. af best. f. Foreningen af H ørkram 
grossister i Kbhvn. s. 1943, formd. f. samme s. 
1944, medl. af G rosserer-Societetet, tid'l. fl. a. ti l
lidshverv.

Adr. Annasvej 24, Hellerup.
Firm a: H enriques & Zøylner’s Eftf. v. Jul. E. 

Jørgensen, N yhavn 63, Kbhvn. K.

Jørgensen, Ju u l A rngaard, d irektør; f. 3/1 1906 
i Bogense, søn af postbud C hristian Jørgensen;
g. 10/8 1930 m. Oda J., f. Weil'ing; udd. i korn- 
og foderstofb ranchen v. M otormøllen i Vamdrup 
sam t i firm ae t Johs. Hansen, Kolding 1922-26, 
bogholder i A/S V am drup K orn- & Foderstof- 
forretn ing  1926-39, d irek tø r f. samme — der ud
videdes m. træ last og bygningsm aterialer 1941 
og m. kolonial 1947 — s. 1940; formd. f. erhvervs
råde t i V am drup s. 1952 sam t brandinspektør i 
Vam drup s. 1948.

Adr. Vamdrup.
Firm a: A/S Vam drup K orn- & Foderstof fo r

retning, Vamdrup.

Jørgensen, Jørgen, depotindehaver; f. 26/11 
1892 i Ulkebøl, Sønderborg amt, søn af skræ du 
derm ester Jørgen  Jørgensen; g. 17/3 1922 m. 
Anne C athrine J., f. P etersen; udd. s. snedker, 
overtaget Carlsberg B ryggerierne’s depot i Søn
derborg og etabl. sig s. selvstændig depotinde
hav er 1921.

Adr. Sdr. Landevej 9, Sønderborg.
Firm a: C arlsberg-D epotet, Sønderborg.

Jørgensen, Jørgen Nicolaj, købmand; f. 7/5 
1913 i Engesvang, Viborg amt, søn af arbejder 
Jø rgen  Jørgensen; g. 8/4 1939 m. Edith J., f. Jen 
sen; udi. h. købm and Toksvig K jæ r, Engesvang 
1927-31, komm is h. samme 1931-34 og ekspedient
h. g rosserer Carl Christensen, Silkeborg 1934-49, 
g rundlagt nuvæ rende kolonial- og isenkram for- 
retn ing i ny t k v arte r i Silkeborg og etabl. sig s. 
selvstændig købm and 1949, udvidet og m oderni
sere t forretn ingen t. delvis selvbetjening 1955.

Adr. Nylandsvej 21, Silkeborg.
F irm a: R inggårdens K øbm andshandel v. J. N. 

Jørgensen, N ylandsvej 21, Silkeborg.

Jørgensen, K aj, købm and; f. 24/11 1913 i Løve, 
Sorø amt, søn af gårdejer Jørgen L. Jørgensen;
g. 24/10 1937 m. Ellen M argrethe J., f. Hansen; 
udi. dels i Løve Brugsforening 1928-31 og dels i 
A/S Chr. A ndersen, Gørlev 1931-32, overtaget 
nuvæ rende forretn ing  — der om fatter kolonial, 
delikatesser og v inhandel — i Slagelse og etabl. 
sig s. selvstændig købm and 1937.

Adr. Skellet 7, Slagelse.
Firm a: Ø sterbros K olonialforretning v. Kaj 

Jørgensen, Skellet 7, Slagelse.

Jørgensen, K aj Aage, købm and; f. 3/7 1909 i 
B inderup, Viborg amt, søn af købm and Anders 
Jørgensen; g. 6/6 1937 m. Marie J., f. Nielsen; 
udi. h. købm and S. P. Simonsen, Skanderborg 
1923-27, kommis i forskellige fo rre tn inger 1927- 
37, overtaget nuvæ rende forretn ing  — der om
fa tte r  kolonial og aut. bladforhandling — i Ål
borg og etabl. sig s. selvstændig købm and 1943.

Adr. H adsundvej 98, Ålborg.
F irm a: Kaj Jørgensen, Hadsundvej 98, Ålborg.
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K. Jørgensen 
købm and

K. T. Jørgensen 
købm and

K. Jørgensen 
købm and

L. T. Jørgensen 
købm and

Jørgensen, K arl Victor, købmand; f. 15/4 1897 i 
Hunseby, M aribo amt, søn af landm and Hans 
C hristian Jørgensen; udd. i K eldernæ s K øb
m andshandel 1912-16, derefter kommis bl. a. i 
Gedser, Fakse og Køge, selvstændig købm and i 
M aribo 1921-23, i E rikstrup  1923-25 og i Tårs 
1925-34, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. 
fo rretn ing  — om fattende kolonial, delikatesser 
og v inhandel — i Nykøbing F. 1934.

Adr. Stubbekøbingvej 74, Nykøbing F.
F irm a: K. V. Jørgensen, Stubbekøbingvej 74, 

N ykøbing F.

Jørgensen, Knud, købmand; f. 12/8 1885 i Øl
god, Ribe amt, søn af gårdejer C hristian Jø rgen
sen; g. 16/11 1925 m. K athrine J., f. Christensen; 
udi. h. købm and Chr. Jepsen, T istrup 1900-04, 
kommis i forskellige fo rre tn inger 1904-10, etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1910 og s. sådan d re
vet fo rretn ing  i H orne pr. T istrup 1910-15, i Oks- 
bøl 1915-22 og i Sdr. Omme 1922-25, derefter 
g rundlagt nuvæ rende agentur- og en gros v irk 
somhed i Ølgod, sideløbende d revet sæ sonforret
ning v. Henne S trand  s. 1938; kasserer i Henne 
S trands Transform atorforening.

Adr. Vestergade 12, Ølgod.
F irm a: K nud Jørgensen, A gentur & en gros 

Forretning, Ølgod.

Jørgensen, Knud, købmand, sk ibsproviante
ringshandler; f. 2/1 1907 i B rydebjerg, M aribo 
amt, søn af slagter Carl Jørgensen; g. 13/5 1945 
m. Asta J., f. Jess; udi. h. købm and Jacob E. 
Tomm erup, Nysted, overtaget nuvæ rende fo rre t
ning — der om fatter kolonial og skibsprovian
tering  — i N ysted og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1938.

Adr. Nysted.
F irm a: Nysted1 H avns Skibsproviantering, 

Nysted.

Jørgensen, Knud, købmand; f. 23/4 1917 i M er- 
løse, Holbæk amt, søn af købm and Laurids Jø r
gensen; g. 5/9 1939 m. Inge J., f. Clausen; udi.
h. købm and Jørgen Degn, R ingsted 1931-34 og 
h erunder bestået handelsskoleeksm . fra  Ringsted

Handelsskole 1934, derefter kommis og sen. dis
ponent i faderens forretn ing  i St. Merløse, m ed
indehaver af samme 1944, overtaget forretn ingen 
— der om fatter kolonial, korn og foderstoffer, 
gødning og bygningsm aterialer sam t bræ ndsel 
og benzin — og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1946; medl. af best. f. M idtsjæ llands Køb
m andsforening sam t medl. af St. Tåstrup sogne
råd  s. 1954.

Adr. St. Merløse.
F irm a: L. Jørgensen & Søn, St. Merløse.

Jørgensen, K nud Thorkild, købmand; f. 16/11 
1919 i Roskilde, søn af overpostbud Hans P eter 
Jørgensen; g. 27/7 1946 m. Irene J., f. A ndersen; 
udi. h. købm and H erm ann Johansen, Roskilde 
1934-38 og herunder bestået handelsskoleeksm . 
fra  Roskilde H andelsskole 1937, kommis h. sam 
me 1938 og h. b roderen købm and G erner Jø r
gensen, Roskilde 1938-46, overtaget broderens 
forretn ing  — om fattende ren kolonial sam t v in 
handel og kafferisteri — og etabi. sig s. selv
stændig købm and i Roskilde 1946.

Adr. Helligkorsvej 10, Roskilde.
F irm a: K nud Jørgensen, H elligkorsvej 10, Ros

kilde.

Jørgensen, K ristian , købm and; f. 20/8 1926 i 
Skelby, Præ stø amt, søn af bankbestyrer Jørgen 
Jørgensen; g. 11/11 1951 m. R ita J., f. C hristen
sen; etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo r
retn ing — om fattende kolonial, vinhandel, isen
kram , trikotage, b ræ ndsel og benzin — i Munke 
B jergby 1951.

Adr. M unke Bjergby.
F irm a: K. Jørgensen, Munke B jergby.

Jørgensen, Leif Thousing, købm and; f. 16/1 1923 
i Skelby, Præ stø amt.

Adr. Valdem arsgade 21, Ringsted.
F irm a: L. Thousing Jørgensen, V aldem arsgade 

21, Ringsted.

Jørgensen, M arius, købmand; f. 10/4 1904 i 
Thorum, Viborg amt, søn af gårdejer Jørgen 
Jørgensen; g. 29/11 1931 m. K irstine J., f. Nielsen;
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udi. h. købm and Ambrosius, M oldrup 1921-24, 
overtaget købm and Jul. K jæ r’s fo rretn ing i A j- 
strup  pr. Malling og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1931.

Adr. Aj strup  pr. Malling.
Firm a: M. Jørgensen, A jstrup  pr. Malling.

Jørgensen, M artin, købm and; f. 22/11 1895 i 
G rønbæ k sogn, Viborg amt.

Adr. Ans By.
F irm a: M. Jørgensen, K olonial & Isenkram , 

Ans By.

Jørgensen, M athias, købm and; f. 12/5 1904 i 
Øster Åbeling, Ribe amt, søn af sm edem ester 
C hresten Jørgensen; g. 28/3 1929 m. Emilie J., f. 
Schou; udi. h. købm and H ilm ar Hansen, Ribe, 
overtaget nuvæ rende kolonialforretning i Es
b jerg  og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1927.

Adr. Exnersgade 63, Esbjerg.
Firm a: M. Jørgensen, Exnersgade 63, Esbjerg.

Jørgensen, Max, depotindehaver; f. 9/4 1906 i 
Helsingør, søn af depotindehaver F ritz Jø rgen
sen; g. 19/2 1949 m. B irthe J., f. P etersen; m ed
h jæ lper i faderens virksom hed — Carlsberg 
B ryggerierne’s depot i H elsingør — 1922-37, over
taget samme — der om fatter d istrik tet: Humle- 
bæ k-K vistgård-H orserød-B orresholm -H ornbæ k— 
og etabi. sig s. selvstændig depotindehaver 1937; 
medl. af og næ stform d. i best. f. Carlsberg B ryg
gerierne’s Forhandlerforening 1952-54, derefter 
formd. f. samme.

Adr. Jernbanevej 12, Helsingør.
Firm a: C arlsberg-D epotet, Helsingør.

Jørgensen, Mogens, disponent; f. 31/8 1927 i 
Nykøbing F., søn af købm and Ingolf Jørgensen; 
frekven tere t Nykøbing F. H andelsdagsskole 1942- 
44 og udd. i Im porten A/S, Nykøbing F. 1944-47, 
derefter disponent i faderens forretn ing  i Nykø
bing F.

Adr. V andm øllestræde 6, Nykøbing F.
F irm a: Ingolf Jørgensen, V andm øllestræde 6, 

Nykøbing F.

Jørgensen, Niels H enry, købmand; f. 9/11 1908 
i U bberup, Odense amt, søn af gårdejer Jørgen 
Jørgensen; g. 12/9 1934 m. K irsten B ertha J., f. 
A ndersen; udi. i B rugsforeningen »Fremtiden«, 
G elsted 1925-28, kommis i forskellige brugsfor
eninger — bl. a. i Brylle, A sperup, Sæ rslev og 
Grindløse — 1928-34 og herunder af tjen t væ rne
pligt 1929, overtaget nuvæ rende forretn ing  — der 
om fatter kolonial, delikatesser, vinhandel, isen
kram , køkkenudstyr, trikotage og bræ ndsel — i 
M arslev og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1934; medl. af rep ræ sentan tskabet f. A/S »Dan- 
kas«, Odense s. 1953 sam t medl. af best. f. M ars- 
lev-Holev Forsam lingshus s. 1952.

Adr. M arslev St.
F irm a: H enry Jørgensen, M arslev St.

Jørgensen, Niels P. B irch, købm and; f. 15/2 
1892 i Søndersted, H olbæk amt, søn af husm and 
Ole Jørgensen; g. 15/2 1918 m. Hansine Christine
B. J., f. Sørensen; udd. i m ejeribranchen, etabi. 
sig s. selvstændig købm and m. forretn ing  Bud- 
dingevej 317, Søborg 1924, afstået samme og over
taget »Købmandshuset«, Finsensvej 132, Kbhvn.
F. 1943; medl. af best. f. N ordre B irks K ulhand
lerforening 1929-43.

Adr. Finsensvej 132, Kbhvn. F.
F irm a: »Købmandshuset«, Finsensvej 132,

K bhvn. F.

Jørgensen, Niels Peter, købm and; f. 20/7 1907 i 
Højby, Holbæk amt, søn af husejer August Jø r 
gensen; g. 20/3 1932 m. E rna J., f. C hristiansen; 
udi. i Fårevejle  B rugsforening 1924-28, kommis
h. købm and W erner Hansen, Nykøbing S. 1929-32, 
selvstændig købm and i K elstrup  v. Vig 1932-34 
og i A tterup Huse 1934-51, etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and m. fo rretn ing  — om fattende kolo
nial, delikatesser, vinhandel, isenkram , glas og 
porcelæn, trikotage og bræ ndsel — i G revinge 
1951, till. fo rhandler f. A/S D ansk T ipstjeneste; 
kasserer i G revinge H åndvæ rker- og B orgerfor
ening s. 1952, fl. a. tillidshverv.

Adr. Grevinge.
F irm a: N. P. Jørgensen, Grevinge.
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O. C. C. Jørgensen 
købm and

O. C. Jørgensen 
købm and

N. P. Jørgensen 
købm and

O. Jørgensen 
købm and

Jørgensen, Niels Peter, købm and; f. 14/7 1914 i 
Haderslev, søn af købm and Asmus Jørgensen; 
udd. i kolonial h. købm and Hellesøe, Jels 1929-33 
og sen. bl. a. frekven tere t Den jydske H andels
højskole i Århus, overtaget faderens forretn ing  
i H aderslev — der er grundlagt af bedstefaderen 
1877 — og etabi. sig s. selvstændig købm and 1940, 
till. forretn ingsfører f. H aderslev Indkøbsfor
ening.

Adr. Lavgade 4, Haderslev.
Firm a: N. P. Jørgensen, Lavgade 4, H aderslev.

Jørgensen, O. E., grosserer, d irektør; f. 8/6 
1895 i K arlstrup , Kbhvn.s amt, søn af c igarfabri
kan t Chr. Jørgensen; g. 8/4 1919 m. E lla J., f. 
W arncke; bestået realeksm . 1910, derefter udd. 
i handel i A/S Otto Mønsted, Kbhvn. og h e r
under bestået handelseksm . fra  K øbm andssko
len, studieophold i Tyskland — bl. a. på Tech
nische Hochschule, H annover — 1914, gennem 
gået Købm andsskolen’s revisorkursus 1918, der
e fter studie- og arbejdsophold — væ sentligst i 
v irksom heder indenfor kolonialbranchen — i 
England og Holland, g rundlagt egen en gros 
virksom hed i Kbhvn. og etabi. sig s. selvstændig 
grosserer 1923, rep ræ sen tan t i A/S Kaffe Haag, 
Kbhvn. 1926, d irek tø r i samme 1933-43, side
løbende optaget handel m. aim. kaffe u. firm a
navnet Solano K affe-Im port 1936, efter krigen 
overtaget eneforhandlingen af Kaffe Haag — fir
m aet fø rer desuden enkelte specialartik ler i ko- 
lonialbranchen sam t h a r eget kaffebræ nderi.

Adr. Broholm s Alle 12 A., C harlottenlund.
F irm a: Solano A/S, A m agertorv 25, Kbhvn.

K.

Jørgensen, Olav Carl Christian, købm and; f. 
17/9 1915 i Bagenkop, Svendborg amt, søn af 
købm and Hans Jørgensen; g. 28/10 1945 m. Inga 
J., f. Borgersen; udi. h. købm and F. M. S prin
ger, Næstved 1930-34, kommis h. købm and Lund, 
N æstved 1934-35 og ansat i A/S C. W. Obel, 
Kbhvn. 1935-39, derefter ansat i forskellige de
ta il og en gros virksom heder, overtaget nuvæ 
rende forretn ing — der om fatter kolonial, deli
ka tesser og v inhandel sam t fa rv e r og tapet — i

Ø rbæ k og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1943, till. kasserer i A/S Den danske Landm ands- 
bank’s Ø rbæk afd.; revisor i Ø rbæk Sygekasse.

Adr. Ø rbæk St.
F irm a: Olav Jørgensen, Ø rbæ k St.

Jørgensen, Ole Peder, købm and; f. 30/7 1900 i 
H åstrup, Svendborg amt, søn af funktionæ r v.
D.S.B. Jørgen P eder Jørgensen; g. 13/6 1934 m. 
Rigm or J., f. Pedersen; udi. i M illinge-Ø sterby 
B rugsforening 1914-18, kommis i samme 1918-20 
og sen. — efte r a t have af tjen t væ rneplig t — i 
B orre Brugsforening t. 1922, kommis i Millinge 
Brugsforening 1922-24 og i Nr. Broby B rugsfor
ening 1924-30, dere fte r frekven tere t Den danske 
Uddelerskole i S tøvring og sen. kommis i H als
skov B rugsforening t. 1931 sam t i Vor Frue Sogns 
B rugsforening 1931-33, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. fo rretn ing  i Rødovre 1933, afhæ ndet 
sam me 1942 og overtaget nuvæ rende forretn ing  
— om fattende kolonial, tobak og øl — i G lostrup 
1941.

Adr. Florasvej 33, Glostrup.
F irm a: O. Jørgensen, Godsbanevej 13, Glo

strup.

Jørgensen, Oluf C hristian, købmand; f. 25/1 
1903 i Langeskov, Odense amt, søn af skytte L ars 
Jørgen Jørgensen; g. 15/12 1928 m. E rna E lisa
beth  J., f. Rasmussen; udi. h. købm and Bernh. 
Rasmussen, Odense 1917-21 og herunder bestået 
handelsskoleeksm . fra  Odense Handelsskole, der
efter kommis i forskellige fo rretn inger bl. a. h. 
købm and A lfred K nudsen, Ringe og h. købm and 
K arl Rasmussen, Gamby, etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and m. fo rretn ing — om fattende kolo
nial, isenkram , m anufak tu r og bræ ndsel — i 
D reslette pr. Flem løse 1934.

Adr. D reslette pr. Flemløse.
F irm a: O. Chr. Jørgensen, D reslette pr. F lem 

løse.

Jørgensen, Ove, købmand; f. 19/5 1912 i Rønne, 
søn af form and J. P. Jørgensen; g. 21/11 1935 m. 
A m anda J., f. Mogensen; udi. h. købmand' Je n 
sen, Stenlille 1928-31, derefter v irket bl. a. in-
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P. B. Jørgensen P. M. Jørgensen P. Jørgensen P. Jørgensen
købm and købm and købm and købm and

denfor forskellige an'dre fag, etabi. sig s; selv
stændig købm and m. fo rretn ing  — om fattende 
kolonial, delikatesser og v inhandel — i Rønne 
1945, ombygget og m oderniseret forretn ingen 
efter bom bardem entet af Rønne 1945.

Adr. Østergade 45, Rønne.
F irm a: Ove Jørgensen, Østergade 45, Rønne.

Jørgensen, Ove Jacob, købm and; f. 27/3 1899 i 
Helsinge, F rederiksborg amt, søn af postm ester 
Jørgen Nielsen Jørgensen; g. 28/11 1926 m. Eleo
nora J., f. Nielsen; udi. h. købm and B ernhard  
Olsen, Helsinge 1914-17, kommis h. samme 1917- 
20 og sen. bl. a. h. købm and B øttern, Kolding 
1920-26, derefter m edindehaver af og disponent i 
A/S E dvard Larsson, Stenløse — der om fatter 
kolonial, korn og foderstoffer, isenkram , b ræ nd
sel, bygningsm aterialer og kunstgødning.

Adr. Stenløse, Sjæ lland.
Firm a: A/S E dvard Larsson, Stenløse, S jæ l

land.

Jørgensen, Paul Verner, købm and; f. 29/9 1917 
i Kbhvn., søn af købm and A lbert Jørgensen; g. 
6/7 1941 m. Else M argit J., f. Skifter; bestået mel- 
lemskoleeksm. fra  V ognm andsm arkens Skole i 
Kbhvn. 1933, udd. h. faderen  i dennes i 1930 
grundlagte fo rretn ing  i Kbhvn, 1933-37 og her
under frekven tere t Købmandsskolen i Kbhvn., 
derefter kommis h. faderen  sam t b esty re r af 
dennes filial Leifsgade 14, Kbhvn. S. 1938-40, 
overtaget nuvæ rende forretn ing  — der om fatter 
kolonial, vine og tobakker m. v. — Em drupvej 
10, Kbhvn. 0 . 1942.

Adr. G rants Alle 15, Hellerup.
Firm a: P au l V. Jørgensen, Em drupvej 10, 

Kbhvn. 0 .

Jørgensen, P eder Bech, købmand; f. 31/1 1904 
i Strellov, Ringkøbing amt, søn af skræ dderm e
ste r Rask Jørgensen; g. 10/4 1941 m. Ingeborg 
Sylvia B. J., f. Larsen; udi. i R.A.V. (Osvald 
W agner) i B røndum  v. E sbjerg og herunder be
stået handelsm edhjælpereksm . fra  Syd- og Vest- 
jydsk H andelshøjskole i Esbjerg, derefter — 
genn. 5 å r — førstekom m is i V. Nebel Brugs

forening, etabi. sig s. selvstændig købm and m. 
fo rretn ing  i D ejbjerg  1928; formd. f. og kasserer 
i D ejbjerg Sygekasse sam t kasserer i D ejbjerg 
Transform atorforening, till. kom m unalrevisor i 
D ejbjerg.

Adr. Dejbjerg.
F irm a: P. Bech Jørgensen, Kolonial — Isen

kram , Dejbjerg.

Jørgensen, Peter, fabrikan t; f. 26/8 1893 i Es
bjerg, søn af købm and M arinus Jørgensen; g. 
9/2 1924 m. Emmy J., f. Christensen; udi. h. køb
m and M arinus Jørgensen, Esbjerg, grundlagt nu 
væ rende virksom hed — d er om fatter kolonial 
sam t sa later og fiskekonserves en gros — i Es
b jerg  og etabi. sig s. selvstændig grosserer 1919.

Adr. Jernbanevej 20, Esbjerg.
F irm a: B rdr. Jørgensen, Esbjerg Salatfabrik, 

Esbjerg.

Jørgensen, P e te r Mørch, købm and; f. 17/2 1918 
i M iddelfart, søn af m askinarbejder Aage Jø r
gensen; g. 5/5 1941 m. Edel M. J., f. Thyme; udi. 
i Dalum B rugsforening 1934-37 og herunder be
ståe t handelsskoleeksm . 1936, kommis i Hoved
stadens B rugsforening’s V ibenhus afd., Kbhvn. 
1938-39, i Bolbro B rugsforening 1939-41 og i Sand
ager B rugsforening 1941-42 m arketender i A/S 
Mogensen & D essau’s V æverier, Odense 1942-48, 
etabi. sig s. selvstændig købm and m. forretn ing 
— om fattende kolonial, delikatesser og v inhan
del — i F ruens Bøge 1948.

Adr. Rosenvænget, F ruens Bøge.
F irm a: P. Mørch Jørgensen, Fruens Bøge.

Jørgensen, Poul, købmand; f. 26/12 1902 i H er
stedvester, Kbhvn.s amt, søn af gårdejer Chr. 
Jørgensen; g. 24/2 1929 m. H enny J., f. Petersen; 
udi. h. købm and Chr. S tripp, Amagerbrogade 
142, Kbhvn. S. 1917-21 og herunder bestået han- 
delsskoleeksam. fra  Sundby H andelsskole 1921, 
kommis h. samme 1921-23 og h. købm and A lbert 
Gj ødesen, St. Kongensgade 49, Kbhvn. K. 1923- 
27, etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo rre t
ning N yelandsvej 44, Kbhvn. F. 1927; sek re tæ r i 
Frdbg. K øbm andsforening s. 1952.
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P. Jørgensen 
købm and

P. Jørgensen 
redaktør

P. C. W. Jørgensen 
købm and

R. Jørgensen 
købm and

Adr. N yelandsvej 44, Kbhvn. F.
Firm a: Poul Jørgensen, N yelandsvej 44,

Kbhvn. F.

Jørgensen, Poul, købmand; f. 15/1 1906 i Mo
genstrup, H olbæk amt, søn af købm and Jørgen 
Jørgensen; g. 6/9 1931 m. Valborg J., f. K ous- 
gaard  Nielsen; udi. h. købm and P. Christensen, 
Viskinge 1921-24, kommis h. samme 1924-25 og 
sen. i forskellige andre fo rre tn inger bl. a. h. 
købm and Frederiksen, V ester Såby, etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and m. fo rretn ing  i Østrup, 
Holbæk am t 1931, afhæ ndet samme og overtaget 
nuvæ rende fo rretn ing  — der om fatter kolonial, 
delikatesser, vinhandel, isenkram , køkkenudstyr, 
glas og porcelæn, korn og foderstoffer, b ræ nd
sel og benzin — i Fårevejle  1940; medl. af best, 
f. N ordvestsjæ llands K øbm andsforening 1948-50 
sam t medl. af best. f. A/S H.O.K.I., Ringsted.

Adr. Fårevejle.
F irm a: Poul Jørgensen, Fårevejle.

Jørgensen, Poul, købmand; f. 20/10 1906 i H or
sens, søn af læ re r K. M. Jørgensen; g. 17/4 1930 
m. Sofie K atrine J., f. K ornum ; udi. i B roager 
Brugsforening 1921-24, frekv en tere t Ju s titsråd  
M øller’s Handelshøjskole i Ålborg 1924-25, kom 
mis i Horsens B rugsforening 1925-26 og h. køb
m and P. M. Poulsen, F årup pr. Nr. Saltum  1926 
-27 sam t førstekom m is i F jerritslev  B rugsforening 
1927-30, overtaget nuvæ rende forretn ing  — der 
om fatter kolonial, isenkram  og bræ ndsel — i 
K larup og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1930, ombygget og m oderniseret forretn ingen t. 
tem po-butik  1950-51; genn. 4 å r  medl. af best, 
f. Jydsk K øbm andsforening sam t s. kunde medl. 
af best. f. A/S H.O.K.I.s Å lborg afd., fl. a. til
lidshverv.

Adr. K larup St.
Firm a: Poul Jørgensen, K larup St.

Jørgensen, Poul, købmand; f. 5/12 1920 i Nykø
bing F., søn af købm and Carl Jørgensen; g. 24/8 
1947 m. Tove J., f. M athiesen; udd. i kolonial i 
A/S Im porten, Nykøbing F. 1935-39 og herunder 
bestået handelsskoleeksm . fra  Nykøbing F. H an

delsskole 1938, kommis i samme 1939-42 og h. 
købm and H enriksen, Gedser 1942-45, etabi. sig 
s. selvstændig købm and m. fo rretn ing  — om fat
tende kolonial, delikatesser, vinhandel, isenkram , 
m anufak tur og bræ ndsel — i Sdr. K irkeby pr. 
Egebjerg 1945.

Adr. Sdr. K irkeby pr. Egebjerg.
Firm a: Poul Jørgensen, Sdr. K irkeby pr. Ege

bjerg.

Jørgensen, Poul, redaktør; f. 8/2 1923 i Ros
kilde; g. 13/8 1952 m. B irgitte J., f. M aegaard; 
udd. i kolonial h. købmand Chr. W inther, Ros
kilde og sen. bl. a. re jsesekre tæ r f. K onservativ 
Ungdom, udd. s. jou rnalist v. »Østsjællands 
Avis«, Køge og v. »Sjællands Stiftstidende«, 
Næstved, ansat v. »Dagens Nyheder«s handels
redaktion  — m. detailhandler- og håndvæ rker
stof s. speciale — s. 1953.

Adr. LI. S trandvej 12 C., H ellerup.
Firm a: »Dagens Nyheder«, Ved S tranden 18, 

Kbhvn. K.

Jørgensen, Poul C hristian W eber, købm and; 
f. 13/4 1919 i Lunde, Odense amt, søn af gård
e je r Niels P eder Jørgensen; g. 3/5 1946 m. Jo 
hanne W. J., f. B randt; bestået realeksm . fra  
O tterup Realskole, udi. h. købm and L aurits L ar
sen, M orud H andelshus 1936-40, kommis h. sam 
me 1940-41, frekven tere t Den fynske H andels
dagskole i Odense 1941-42, d erefter kommis- bl. a. 
h. købm and Sørensen, Nr. Åby sam t kontorist i 
firm aet Elias B. Muus, Odense, selvstændig 
købm and i Beidringe 1947-53, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. fo rretn ing — om fattende 
kolonial, isenkram , m anufaktur, trikotage, frø og 
bræ ndsel sam t håndkøbsudsalg f. Søndersø Apo
tek  — i Veflinge 1953; revisor i Nordfyns Køb
mandsforening.

Adr. Veflinge St.
F irm a: P. W eber Jørgensen, Veflinge St.

Jørgensen, Richard, købm and; f. 7/3 1922 i 0 . 
Tørslev, R anders amt, søn af g a rtnerie je r Ed
vard  Jørgensen; g. 12/2 1949 m. P e tra  J., f,. M ik
kelsen; udi. i Råby Brugsforening pr. Dalby over
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&

R. F. Jørgensen 
købm and

R. 0. Jørgensen 
købm and

S. M. Jørgensen 
købm and

T. O. Jørgensen 
købm and

1936-40, kommis i samme 1940-41 og i forskellige 
andre brugsforeninger — herunder bl. a. første- 
kommis i K jeldbjerg  Brugsforening pr. Skive — 
1941-49, overtaget nuvæ rende kolonialforretning 
i Randers og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1949.

Adr. V ester Alle 23, Randers.
F irm a: R ichard Jørgensen, Købmand, Vester 

Alle 23, Randers.

Jørgensen, R ichard F., købm and; f. 1/4 1900 i 
Sønderhav, Sønderborg amt, søn af gårdejer 
R ichard F. Jørgensen; g. 12/7 1925 m. B ertha 
Helene J., f. Lek; udd. i kolonial h. købmand 
Otto Jepsen’s Eftf., F lensburg 1915-18, kommis h. 
samme 1918-19 og h. købm and Ove Hvidt, Kbhvn. 
1919-25, fo rpag ter af købm and N. H ansen’s En- 
ke’s forretn ing  — om fattende kolonial og blandet 
handel — i A ugustenborg 1925-30, grundlagt nu
væ rende kolonial- og delikatesseforretning i Au
gustenborg og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1930; genn. de sidste ca. 20 å r  næ stform d. i Køb
m andsforeningen f. Sønderborg Amt.

Adr. Storegade 19, Augustenborg.
Firm a: R ichard F. Jørgensen, Storegade 19, 

Augustenborg.

Jørgensen, R obert Ø hlenschlæger, købm and; f. 
1/1 1911 i Vejle, søn af lagerarbejder Jørgen Jø r
gensen; g. 28/10 1939 m. Agathe J., f. Pedersen; 
udi. h. købm and Th. Gorrissen, Vejle 1925-29, 
overtaget købm and Chr. H ansen’s fo rretn ing i 
Vejle og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1948.

A dr. L in d em an n sg ad e  1 B., V ejle.
Firm a: R obert Jørgensen, Skyttehusgade 17, 

Vejle.

Jørgensen, Stig Magnus, købmand; f. 29/8 1927 
i H illerslev, Svendborg amt, søn af gårdejer Jø r
gen Jørgensen; g. 9/8 1952 m. Inge S. J., f. Rad
ier; overtaget købm and R. Skov’s forretn ing  — 
om fattende kolonial, delikatesser, vinhandel, 
isenkram , køkkenudstyr, trikotage og bræ ndsel 
— i Sdr. N ærå pr. Å rslev og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1952.

Adr. Sdr. N æ rå pr. Årslev.
F irm a: Stig Jørgensen, Sdr. N ærå pr. Årslev.

Jørgensen, Svend Aage, købmand; f. 20/11 1904 
i Kgs. Lyngby, Kbhvn.s amt, søn af m alerm ester 
V. Jørgensen; udd. i m anufak tu r h. købmand 
R. W. Rasmussen, Lyngby 1919-23 og sideløbende 
frekven te re t K øbm andsskolen i Kbhvn., derefter 
ansat i A/S Crome & Goldschmidt, Tåstrup og 
sen. i firm ae t Meding & Co., Skæ lskør sam t — 
genn. 7 å r  — i A/S Crome & Goldschmidt, 
Kbhvn., sen. d revet m anufak turforretn ing  Bag
svæ rdvej 15, Lyngby sam t v irket s. rep ræ sen
tan t i k jo lefirm aet G errild  Olsen, Kbhvn. og 
sluttelig  ansat h. købm and N eergaard-A nder- 
sen, Virum, grundlagt nuvæ rende forretn ing  — 
en udpræ get købm andsvirksom hed uden særlig 
hensyntagen t. specialiteter — i Lyngby og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1946.

Adr. Jernbanevej 3 H., Kgs. Lyngby.
Firm a: K olonialforretningen »Farina« v. S. A. 

Jørgensen, Jernbanevej 5, Kgs. Lyngby.

Jørgensen, Svend Erling, købmand; f. 12/12 
1913 i K arlstrup , Roskilde amt, søn af gårdejer 
Jørgen  Jørgensen; g. 23/7 1939 m. C arla M ar
grethe J., f. A ndersen; udi. dels h. købmand 
Dahl, T åstrup og dels i LI. Skensved B rugsfor
ening 1929-32, kommis i Køge Brugsforening 
1932-34 og 1938-44 sam t rejse v ikar i brugsforenin
gerne i Sydsjæ lland 1934-38, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. fo rretn ing  — om fattende 
kolonial, isenkram  og vinhandel — i Jersie  
S trand  1944; m edstifter af og formd. f. Solrød- 
Jersie  Strands B orgerforening s. 1950.

Adr. Jersie  Strand.
Firm a: Jersie  S trands Købm andshandel, Jersie 

Strand.

Jørgensen, Svend Trøst, købmand; f. 12/6 1885 
i Rødding, H aderslev amt, søn af kam pestens
m urer F rederik  Jørgensen; g. 29/4 1910 m. Val
borg J., f. P etersen  (død 1952); udi. h. købm and 
A ndres Bøggild Gundersen, Rødding 1901-05, 
overtaget købm and Rasmus Rasm ussen’s fo rre t-
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U. M. Jørgensen 
direktør

V. F. B. Jørgensen V. Jørgensen V. Jørgensen
købm and købm and købm and

ning i Ørting og etabl. sig s. selvstændig køb
m and 1910; genn. en årræ kke medl. af best. f. 
Ø rting Ungdom sforening sam t af skolekomm is
sionen i Ørting.

Adr. Ørting.
F irm a: Svend Trøst Jørgensen, Ørting.

Jørgensen, Søren, købm and; f. 13/5 1899 i 
U strup, Vejle amt, søn af tæ kkem and C hristian 
Jørgensen; g. 6/5 1923 m. Dagny J., f. K ram er; 
overtaget købm and G raversen’s forretn ing i H or
sens og etabl. sig s. selvstæ ndig købm and 1923.

Adr. Emil Bojsens Gade 27, Horsens.
Firm a: Søren Jørgensen, Emil Bojsens Gade 

27, Horsens.

Jørgensen, Tage Osvald, købm and; f. 13/9 1925 
i Longelse, Svendborg amt, søn af banem ester 
Jørgen Otto Jørgensen; g. 17/8 1949 m. Ally J.,
f. Jakobsen; udi. i Longelse B rugsforening 1939- 
43, kommis i samme 1943-45 og i B rugsforenin
gen »Bakkely«, Egense 1945-47, derefter af tjen t 
væ rneplig t og sen. kommis i L andet B rugsfor
ening t. 1949, etabl. sig s. selvstæ ndig købm and 
m. fo rre tn ing  i Nyborg 1949.

Adr. Vognmandsvej 26, Nyborg.
F irm a: H olm egårdens K olonialforretning, Vogn

mandsvej 26, Nyborg.

Jørgensen, Thomas, købm and; f. 20/9 1908 i 
Alslev pr. Øster Højst, Sønderborg amt, søn af 
gårdejer Jes Jørgensen; g. 30/5 1937 m. E lisabeth 
J., f. Pedersen; bestået præ lim inæ reksm . fra  
N ørre Løgum præ lim inæ rkursus, udi. i A ger
skov Brugsforening 1925-28, grundlag t fo rretn ing 
i LI. A nslet pr. Fj elstrup  og etabl. sig s. selv
stændig købmand 1937, afstået samme og over
taget nuvæ rende forretn ing i H ørning 1944.

Adr. Hørning.
F irm a: Th. Jørgensen, Hørning.

Jørgensen, Thue Bendtsen, købmand; f. 4/10 
1895 i Skjern, søn af landpostbud Jens Jø rgen
sen; g. 26/4 1923 m. Marie J., f. Pedersen; udi. 
dels h. købm and O. Hauch, Sk jern  og dels h. 
købm and Clausen Sørensen, Hodde, g rundlagt

nuvæ rende kolonialforretning i Varde og etabl. 
sig s. selvstændig købm and 1935.

Adr. Frisvad'vej 11, Varde.
F irm a: Th. B. Jørgensen, Frisvadvej 11,

Varde.

Jørgensen, Ulf M einert, d irektør; f. 29/6 1919 i 
Kbhvn., søn af g rosserer W illiam A ndreas Jø r
gensen; bestået realeksm . fra  Schneekloth’s Skole 
på Frdbg. 1935 og sen. udd. i handel såvel p rak 
tisk  som teoretisk, derefter planlæ gningsassi
stent i »Organisator« sam t reklam echef i A/S 
The Goodyear T ire & R ubber Company, Kbhvn. 
og sen. erhvervschef i Lemvig, d irek tør f. The- 
P ropagandakontoret i Kbhvn. s. 1947, H.D. i 
salgsorganisation og reklam e fra  H andelshøjsko
len i Kbhvn. 1947 sam t iøvrigt videreudd. inden
for »the« u. studieophold i England og H olland 
sam t på Tea R esearch Institu te  på Ceylon.

Adr. Søllerødgårdsvej 38, Holte.
F irm a: T he-Propagandakontoret (Section Scan

dinavia), C hristian IX ’s Gade 1, Kbhvn. K.

Jørgensen, Vagn Frede Bagger, købm and; f. 
9/1 1912 i G entofte, Kbhvn.s amt, søn af køb
m and A lfred Viggo Jørgensen; g. 27/10 1940 m. 
Agnes B. J., f. N ielsen; udd. h. faderen 1927-31 
og sideløbende frekven tere t Odense K øbm ands
skole, derefter komm is h. købm and Viggo An
dersen, T jennem arke og sen. disponent h. fade
ren, overtaget nuvæ rende forretn ing  — der om
fa tte r kolonial og isenkram  — i O tterup og 
etabl. sig s. selvstændig købm and 1946, ombyg
get og m oderniseret fo rretn ingen  1954.

Adr. Jernbanegade, O tterup.
F irm a: Frede Bagger Jørgensen, Købmand, 

O tterup.
Jørgensen, Vagner, købmand; f. 1/9 1906 i Skib- 

binge, P ræ stø  amt, søn af m ejeribestyrer Carl 
Jørgensen; g. 1933 m. E llinor J., f. S tender; udd. 
i kolonial i firm aet Chr. A. Jensen  & Søn, R ing
sted 1922-25 og herunder bestået handelsskole- 
eksm. fra  R ingsted H andelsskole 1924, kommis i 
samme 1925-29, i firm ae t Emil M atthissen & 
Søn, Roskilde 1929-31, h. købm and Anton P eder
sen, P ræ stø  1931-33 og h. købm and Carl Jensen,
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Aa. Kaae P. R. Kaare
depotindehaver købm and

V. M. Jørgensen E. A. Jørstad
købm and købm and

Nykøbing S. 1933-36, i kompagni m. købmand 
Vig overtaget firm ae t Chr. A. Jensen & Søn (v. 
købm and Jørgen Degn), R ingsted — der om fatter 
kolonial og vinhandel, korn og foderstoffer sam t 
bræ ndsel og gødning — og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1936; medl. af best. f. K øbm ands
foreningen f. R ingsted og Omegn s. 1941, till. 
medl. af hovedbest. f. A/S H.O.K.I. sam t formd.
f. sammes R ingsted afdeling.

Adr. Set. B endts Gade 6, Ringsted.
Firm a: Jørgensen & Vig, Set. Bendts Gade 6, 

Ringsted.
Jørgensen, Valdemar, købm and; f. 9/2 1900 i 

Kbhvn., søn af snedker Jens P. Jørgensen; g. 4/8 
1937 m. Edel J., f. C hristiansen; ud'd. indenfor 
handel en gros, ansat i A/S Dansk Shell, Kbhvn. 
1934 og h. veksellerer Johs. Steffensen, Kbhvn. 
1940, i kompagni m. hustruen  — købm and Edel 
Jørgensen — etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
m. fo rre tn ing  H. C. Ø rsteds Vej 31, Kbhvn. V. 
1951.

Adr. N. J. F jo rds Alle 9, Kbhvn. V.
F irm a: Vald. Jørgensen, H. C. Ørsteds Vej 31, 

Kbhvn. V.
Jørgensen, Viggo H enry Theodor, købmand, 

v inhandler; f. 14/2 1898 i Roskilde, søn af køb
m and Carl Jørgensen; g. 26/12 1920 m. K aren 
K etty  J., f. Nielsen; udi. h. købmand G. K ron- 
kvist, H ellerup 1913-17, kommis h. købm and Uno 
Rieper-Holm , H ellerup 1917-22 og disponent h. 
samme 1922-29, overtaget sammes forretn ing  — 
en udpræ get kolonialvirksom hed m. sæ rsk ilt af
deling f. vine og tobakker — og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1929, sideløbende erhvervet 
borgerskab s. grosserer og industridrivende 1939 
sam t indehaver af vin en gros firm aet R ieper- 
Holm’s Eftf., Callisensvej 2, H ellerup s. 1946; 
formd. f. H ellerup H andelsforening 1937-54 og f. 
C entralledelsen af G entofte Kommunes H andels
foreninger 1939-51, medl. af best. f. H andels
skoleforeningen i Gentofte Kommune s. 1928, 
formd. f. samme s. 1954, medl. af best. f. A/S 
H ellerup B ank s. 1937 og medl. af G entofte kom
munalbest. s. 1950.

Adr. Callisensvej 21, H ellerup.

Firm a: T akstgræ nsens K olonial- & V inhandel 
I/S, S trandvejen  145, H ellerup.

Jørgensen, Villy Møller, købm and; f. 2/11 1923 
i Rind, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Thomas 
Jørgensen; g. 23/5 1947 m. G rete M. J., f. N iel
sen; udd. i kolonial h. købmand. Ellem ann Lys- 
gaard, H erning 1941-45, kommis1 h. samme 1945- 
47, grundlagt nuvæ rende kolonial- og delikates
seforretning i egen nybygget ejendom  i Silke
borg og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1947.

Adr. N ørre Alle 37, Silkeborg.
F irm a: V estre K ontantforretn ing v. Villy Møl

le r Jørgensen, N ørre Alle 37, Silkeborg.

Jørstad , E dvard Andreas, købmand; f. 27/4 1911 
i E llerup, Svendborg amt, søn af arbejdsm and 
K arl M arius H ansen; g. 2/11 1932 m. Helga G er
tru d  J., f. A ndersen; udd. i m anufakturbranchen, 
d erefter ekspedient i en je rn - og stålforretn ing i 
Svendborg og sen. ansat v. Nyborg Statsfæ ngsel 
t. 1949, etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo r
retn ing  i Nyborg 1949; kasserer i Det radikale 
V enstre’s Nyborg kreds.

Adr. Knudshovedvej 98, Nyborg.
Firm a: E dvard A. Jørstad , Knudshovedvej 98, 

Nyborg.
Jørvad, Jens, d irek tør; f. 30/11 1916 i Svend

borg, søn af p lanteskoleejer Jens Jørvad ; g. 20/7 
1941 m. Ellen J., f. P etersen; udd. i kolonial en 
gros sam t korn og foderstoffer h. købm and Lud
vig Petersen, Svendborg 1932-36 og h erunder be
stået handelsskoleeksm . fra  Svendborg H andels
skole 1935, af tjen t væ rneplig t 1936 og frekven te
re t Købm andsskolen i Kbhvn. 1937-38, kontor
assistent i firm ae t Chr. Petersen , R ingsted 1938- 
43, bogholder i samme firm a 1943-46 og proku
r is t 1946-49, d irek tø r og medl. af best. f. A/S 
Chr. P etersen  — der om fatter kolonial, isen
kram , støbegods, korn og foderstoffer, kunstgød
ning, bygningsm aterialer og bræ ndsel — s. 1949; 
medl. af repræ sen tan tskabet f. A/S Banken f. 
R ingsted og Omegn.

Adr. Set. Hans Gade 43-45, Ringsted.
Firm a: Chr. P etersen  A/S, Set. Hans Gade 43- 

45, Ringsted.
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H. F. Kaatmann E. V. Kaiser N. C. Kallestrup H. Karlsen
købm and købm and købm and købm and

Kaae, Aage, depotindehaver; f. 29/4 1909 i Ti- 
køb sogn, F rederiksborg amt, søn af sognefoged 
M artin  Olsen; g. 1936 m. R agnhild K., f. Jø rgen
sen; af tjen t væ rneplig t v. G ardehusarregim entet 
og sen. fo rre tte t tjeneste s. korporal 1928-31, 
frekven tere t Købm andsskolen i Nykøbing F. 
1932-33, selvstændig købm and i Sundby v. Ny
købing F. 1934-46, overtaget A/S Tuborgs Bryg- 
gerie r’s depot f. Helsingør og omegn — distrik t: 
H ornbæ k-H um lebæ k-Ø erne — og etabi. sig s. 
selvstændig depotindehaver 1946; medl. af best,
f. De danske F orsvarsbrødre’s lokalafd. f. H el
singør og omegn 1950-52.

Adr. Jernbanevej 10, Helsingør.
F irm a: Tuborg’s Depot, Helsingør.

K aalund, P e te r Helge, købm and; f. 3/6 1909 i 
Skjoldnæsholm , Sorø amt, søn af godsforvalter 
L aurits K aalund; g. 19/6 1938 m. G udrun K., f. 
H ansen; bestået realeksm . 1926, udd. i kolonial, 
korn og foderstoffer h. købm and Hans F. Carøe, 
Stege 1926-29 og herunder bestået handelsskole- 
eksm. 1928, kommis h. købm and Dehn, Ringsted 
1929-30, af tjen t væ rneplig t 1930, kommis h. køb
m and Poul Bendtsen, Ruds Vedby 1930-34 og h. 
købm and A lfred Larsen, Svinninge 1934-38, over
taget nuvæ rende forretn ing  — der om fatter kolo
nial, delikatesser, vinhandel, isenkram , køkken
udstyr, korn og foderstoffer sam t bræ ndsel — i 
Svebølle og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1938.

Adr. Svebølle.
Firm a: P. H. K aalund, Svebølle.

K aare, Poul R ichardt, købm and; f. 18/4 1921 i 
Tomm erup, Odense amt, søn af købm and J. J. 
K aare; g. 14/5 1944 m. Anna Lise Inge K., f. P e 
dersen; udi. dels i faderens forretn ing  i H jad- 
strup  og dels h. købm and Johs. Hansen, Fåborg 
1935-39, dlerefter komm is i forskellige fo rre tn in 
ger bl. a. h. købm and Donbæk, O tterup sam t 
iøvrigt frekven tere t Den fynske H andelsdag
skole i Odense, efter faderens død overtaget 
dennes forretn ing — om fattende kolonial, isen
kram , trikotage, frø og bræ ndsel — i H jadstrup

— de første å r  i kompagni m. m oderen — og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1948.

Adr. H jadstrup pr. K appendrup.
Firm a: P. R. K aare, H jadstrup pr. K appen

drup.

K aatm ann, Hans Frederik , købmand; f. 13/11 
1913 i Dybbøl sogn, Sønderborg amt, søn af land
postbud Chr. K aatm ann; g. 21/11 1941 m. A ndrea
K., f. B rodersen; udd. i kolonial h. købm and 
Fr. Tingleff, Sønderborg 1930-34, kommis h. sam 
me 1934-36, h. købm and Max C hristiansen, Vejle 
1936-37, h. købm and Bay Nielsen, Tønder 1937 og 
h. købm and Leonhard, H aderslev 1937-41, over
taget købm and Reinhold Johansen’s fo rretn ings
ejendom  i Å benrå og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1941, ombygget ejendom m en 1949 sam t 
m oderniseret selve forretn ingen  1945 og 1949.

Adr. Grønnevej 1, Åbenrå.
F irm a: H. K aatm ann, G rønnevej 1, Åbenrå.

K aiser, E rik Viggo, købmand; f. 8/8 1917 i Å r
hus, søn af skotøjshandler Jens K aiser; g. 1/10 
1944 m. K aren M arie K., f. F randsen; udi. h. 
købm and Vald. Rasmussen, Å rhus 1931-35, der
efter kommis h. samme og sen. h. købm ændene 
Fr. Rasmussen, Å rhus og Reffskier, Viborg sam t 
i firm ae t Ju lius K yster’s Eftf., Å rhus, overtaget 
købm and Sv. N ielsen’s forretn ing  i Å rhus og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1947, udvidet 
og m oderniseret forretn ingen 1953.

Adr. Langelandsgade 4, Århus.
F irm a: K aiser’s Kolonial, Teglværksgade 1, Å r

hus.

K aiser, Johannes, købmand; f. 12/12 1898 i 
Kbhvn.

Adr. F irkløvervej 21, Kbhvn. NV.
Firm a: K aiser’s K olonial v. Johs. K aiser, Ha- 

raldsgade 30, Kbhvn. N.

K allestrup, Niels Christian, købmand; f. 21/7 
1927 i Fjeldsø, Viborg amt, søn af banearbejder 
Niels K allestrup; g. 25/4 1954 m. Alice K., f. P e
dersen; udi. dels h. købm and A nders Pedersen, 
M øldrup 1941-44 og dels h. købm and M. Paulsen,
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J. H. Karlsen 
købm and

G. L. Karup 
købm and

A. Kaspersen 
købm and

G. J. F. Kassov 
købm and

Hald 1944-45, førstekom m is h. købmand L. Lam- 
bertsen, B jerregrav  1945-46 og besty rer h. køb
m and A nders Pedersen, Møldrup 1946-48, af tjen t 
væ rneplig t 1948-49, førstekom m is i F lauenskjold 
Brugsforening 1949-54, overtaget nuvæ rende for
retning — der om fatter kolonial, vin og tobak 
— i Ålborg og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1954.

Adr. P eder Skram s Gade 7, Ålborg.
Firm a: N. C. K allestrup, Peder Skram s Gade 

7, Ålborg.

Kam per, P eter, købmand; f. 9/8 1924 i Tand
slet, Sønderborg amt, søn af husm and Hans Poul 
K am per; g. 25/10 1947 m. K aren K., f. Hansen; 
udd. i kolonial h. købm and R ichard F. Jø rgen
sen, A ugustenborg 1940-44. kommis h. samme 
1944-45, i firm ae t H atten & Co., M aribo 1946-47 
og h. købm and Chr. Thomsen, Sønderborg 1947- 
49, overtaget købm and Chr. M atzen’s kolonial- 
og delikatesseforretning i Sønderborg og etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and 1949.

Adr. R ugtoften 2, Sønderborg.
Firm a: P. K am per, Jernbanegade 37, Sønder

borg.

K arlsen, H elm er Vadt, købmand; f. 21/4 1917 
i Kbhvn., søn af væ rkfø rer Carl P e te r K arlsen;
g. 6/7 1944 m. Yelva V. K., f. Rasm ussen; bestået 
realeksm . 1933, udd. i Hovedstadens B rugsfor
ening og sen. besty rer i sammes forskellige af
delinger t. 1942, studieophold i Svenska Coope- 
ra tiv a  Förbundet’s afdeling i Göteborg, inspek
tø r i Irm a-K oncernen 1942-46, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. forretn ing  — om fattende 
kolonial, delikatesser, vine og tobakker — Elba- 
gade 34, Kbhvn. S. 1946, ombygget og m oderni
sere t forretn ingen  t. to tal selvbetjening 1955; 
medl. af best. f. Indkøbsforeningen »Prøven«.

Adr. Italiensvej 37, Kbhvn. S.
Firm a: M alta Kolonial v. Helm. V adt K arlsen, 

Elbagade 34, Kbhvn. S.

K arlsen, Henning, købm and; f. 9/12 1916 i 
B lendstrup, Ålborg am t; g. 9/12 1945 m. Gerda
K., f. Pedersen; overgået fra  anden branche,

overtaget nuvæ rende forretn ing  — der om fatter 
kolonial, isenkram  og trikotage — i R anders og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1947.

Adr. Nyvej 5, Randers.
Firm a: N yvejens Kolonialhandel, Randers.

K arlsen, Johannes H aarby, købmand; f. 3/4 
1911 i Greis, Vejle amt, søn af m askinarbejder 
H ans K arlsen; g. 5/5 1932 m. Dagny H. K., f. P e
dersen; udi. i L innerup Sogns Brugsforening 
1925-29, derefter kommis i forskellige fo rre tn in 
ger, overtaget købmand L und’s fo rretn ing i M er- 
ring og etabi. sig s. selvstændig købm and 1945, 
afhæ ndet samme og overtaget anden forretn ing  
i Horsens 1948 sam t grundlagt nuvæ rende fo rre t
ning i moderne ejendom  i Horsens 1950.

Adr. Spedalsø Torv 2, Horsens.
F irm a: J. H aarby K arlsen, Spedalsø Torv 2, 

Horsens.

K arstensen, Jørgen, købm and; f. 18/12 1923 i 
U llerup, Sønderborg amt, søn af gæ stgiver og 
købm and C hristen K arstensen; g. 30/5 1946 m. 
Edith K., f. Foder; udd. i kolonial h. købmand 
K arl I. Schmidt, Å benrå 1937-42, kommis h. køb
mand Hans Damm, L øjt K irkeby 1942-46, over
taget købm and Claus C hristensen’s kolonialfor
retning i Bækken og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1946, afhæ ndet samme og overtaget 
købmand Chr. Lorenzen’s forretn ing — om fat
tende b landet landhandel — v. hovedvejen i Ny- 
bøl 1947.

Adr. Nybøl.
Firm a: Jørgen K arstensen, Nybøl.

K arup, E jner C hristian, købmand; f. 7/6 1912 i 
Horsens, søn af ejendom shandler Niels K arup;
g. 16/7 1940 m. K etty  K., f. G roth; udi. h. køb
m and Hans Duer, H orsens 1928-32, derefter kom
mis i Horsens, Stubbekøbing og Brøndby S trand 
sam t forretn ingsbestyrer i Rødovre 1938-45, over
taget svigerfaderen købm and Carl M. G roth’s 
forretn ing  i H orsens og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1945.

Adr. Å boulevarden 108, Horsens.
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K. L. Kier J. Kinch
købm and prokurist

G. S. L. Kirchheiner E. Kirkeby
købm and købm and

Firm a: E. Chr. K arup, Â boulevarden 108, H or
sens.

K arup, G unnar Ludvig, købm and; f. 14/5 1907 
i Assens, Odénse amt, søn af bagerm ester Hans 
P eder K arup; g. 12/5 1935 m. E rna M arie K., f. 
Beck; udi. h. købm and Th. V estergaard, Varde 
og h e runder bestået handelsm edhjæ lpereksm . 
fra  Varde H andelsskole, derefter førstekom m is 
i firm ae t I. M øller C hristiansen (kolonial en 
gros), H olstebro og sen. i A/S Chr. Hansen (ko
lonial en gros), Hobro, besty re r af »Kolonial- 
Messen« i H olstebro 1942-50, overtaget samme og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1950.

Adr. Sønderlandsgade 38, Holstebro.
F irm a: G unnar K arup, »Kolonial-Messen«, Søn

derlandsgade 38, Holstebro.

K aspersen, Arne, købmand, disponent; f. 15/8 
1918 i Nibe, søn af na tvæ gter Niels K aspersen; g. 
20/11 1946 m. R uth K., f. L arsen; udi. h. købm and
S. Knudsen, Nibe 1932-36 og h erunder bestået 
handelsskoleeksm . fra  Nibe H andelsskole 1935, 
kommis h. samme 1936-39, a ftjen t væ rneplig t 
1939-40 og ansat i rigspolitiet 1940-46, disponent i 
svigerfaderen købm and Rasmus L arsen’s fo rre t
ning — der om fatter kolonial, delikatesser, v in 
handel og bladhandel m. tobak s. speciale sam t 
forhandling f. A/S D ansk T ipstjeneste — i Rød
vig s. 1946.

Adr. Rødvig.
F irm a: »Tobakshuset«, Rødvig.

K aspersen, Charles, købm and; f. 28/6 1898 i 
Være sogn, Skanderborg amt, søn af landm and 
K asper K aspersen; g. 1923 m. Johanne K., f. 
P o rsk jæ r (død 1945), g. 1950 m. H ilda K., f. F er- 
kus; overtaget nuvæ rende forretn ing  i Horsens 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1946.

Adr. Vitus Berings Plads 6, Horsens.
F irm a: C. K aspersen, V itus B erings Plads 6, 

Horsens.

Kassov, Gotborg Johan Frederik , købm and; f. 
31/8 1900 i Løkken, H jørring  amt, søn af køb
m and C. A. Kassov; g. 4/5 1924 m. E sther K., f.

Nielsen; udd. i kolonial h. konsul R ichard A n
dersen, F rederikshavn  1914-18, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. fo rretn ing  — om fattende 
kolonial, delikatesser og vinhandel — i F rede
rikshavn 1922; medl. af best. f. F rederikshavn 
K ol'onialhandlerforenlng 1945-50.

Adr. Søndergade 31, F rederikshavn.
F irm a: G. Kassov, Søndergade 31, F rederiks

havn.

Kej, Søren F rederik , købm and; f. 13/10 1907 i 
Hvedholm, Svendborg amt, søn af landm and H. 
M. K ej; g. 1938 m. Inga K., f. Rasmussen; over
taget nuvæ rende forretn ing  i Hvedholm og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1938.

Adr. Hvedholm pr. Fåborg.
F irm a: S. F. Kej, Hvedholm pr. Fåborg.

K ier, K aren Louise, købm and; f. 29/9 1906 i 
K alundborg, da tter af købm and Viggo A ndersen;
g. 27/10 1945 m. kap ta jn  Ludvig K ier; udd. i ko
lonial i faderens forretn ing  i K alundborg og sen. 
kommis i samme 1933-38, overtaget forretn ingen
— der om fatter kolonial, kaffe, delikatesser, v in 
handel og sydfrugt sam t alt i rekv isitte r og til
behør sam t foder til fugle og fisk — og etabi. sig 
s. selvstændig købm and 1939.

Adr. Skibbrogade 20, Kalundborg.
Firm a: Viggo A ndersen, Skibbrogade 20, K a

lundborg.

K iilerich, Ib, købm and; f. 26/10 1928, søn af 
politiassistent Johannes K iilerich; udd. i kolonial 
1944-48, etabi. sig s. selvstændig købm and m. 
forretn ing  — om fattende kolonial og delikatesse
— i faderens ejendom i Skive 1952.

Adr. H enrik Lunds Vej 29, Skive.
F irm a: T rekantens K olonial v. Ib K iilerich, 

H enrik  Lunds Vej 29, Skive.

Kinch, Jan , p rokurist; f. 29/9 1932 i Odense, 
søn af bankkasserer Svend Aage K inch; bestået 
realeksm . fra  Set. K nuds G ym nasium  i Odense 
1949, udd. i kolonial og grovvarer h. købm and 
Aage H em pel-Jørgensen, Ejby 1949-52, frekven
te re t Den fynske H andelsdagskole i Odense 1952
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H. Kirkeby 
afdelingsdirektør

C. Kjeldsen 
stadsskoleinspektør

J. V. Kirkegaard 
købm and

T. Kirstein 
overlæ rer

-53 og Niels Brock’s H andelsskole i Kbhvn. 1953 
-54, derefter p rokurist i E jby K øbm andsgård A/S 
— der om fatter kolonial og grovvarer og inde
haves af fru  købm and Aage Hem pel-Jørgensen.

Adr. Ejby.
Firm a: Ejby K øbm andsgård A/S, Ejby.

K irchheiner, Georg Sigfred Løvenbalch, køb
m and; f. 26/6 1924 i Kbhvn., søn af købmand 
Thorvald Niels Poul K irchheiner; g. 16/5 1948 m. 
K aren K., f. Hansen; bestået eksm. fra  Kbhvn.s 
H andelsakadem i 1941, udd. i handel dels h. fa 
deren og dels h. købm and Poul Hansen, Ø ster
brogade 53, Kbhvn. 0 . 1942-44 og sideløbende 
frekven te re t K øbm andsskolen i Kbhvn., kommis
h. sidstnæ vnte 1944-46, ansat i Fyldepenne-M a
gasinet, A m agertorv 16, Kbhvn. K. 1946-47, kom
mis h. købm and Eivind Mørch, Polensgade 35, 
Kbhvn. S. 1947-49, h. købm and Oluf Lentz’s Eftf., 
N ørrebrogade 61, Kbhvn. N. 1949-50 og h. køb
m and Steen Jørgensen, Ø sterbrogade 17, Kbhvn. 
0 . 1950-52, grundlagt nuvæ rende forretn ing  — en 
udpræ get kolonialvirksom hed m. kaffe s. spe
ciale — i K astrup og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1952.

Adr. Terosevej 2, K astrup.
F irm a: Georg K irchheiner, Terosevej 2, K a

strup.

K irk, Peder, købm and; f. 10/4 1906 i Borgbjerg, 
R ingkøbing amt, søn af gårdejer Niels K irk; g. 
1/12 1936 m. Magda K., f. Christensen; overtaget 
nuvæ rende forretn ing  i M iklenborg pr. Øksen- 
drup og etabl. sig s. selvstæ ndig købm and 1953.

Adr. M iklenborg pr. Øksendrup.
Firm a: P eder K irk, M iklenborg pr. Øksendrup.

K irk-Thom sen, Johannes, købmand; f. 5/1 1908 
i Hørdum, Thisted amt, søn af købm and Thomas 
Thomsen; g. 3/3 1935 m. Sonja K.-T., f. W alberg; 
udd. i kolonialbranchen dels i 0 . V rå og dels i 
H vidbjerg, Thy 1925-28, frekven tere t H andels
højskolen »Købmandshvile« i Rungsted 1929-30, 
etabl. sig s. selvstændig købm and m. fo rretn ing 
i Holbæk 1934; kasserer i K øbm andsforeningen 
f. Holbæk og Omegn s. 1942.

Adr. Algade 6, Holbæk.
Firm a: J. K irk-Thom sen, Algade 6, Holbæk.

K irkeby, Erik, købmand; f. 15/7 1918 i Skovs
hoved, Kbhvn.s amt, søn af vognm and Jens Jen 
sen K irkeby; g. 15/6 1947 m. Elise M argrethe K., 
f. Bentzen; udi. h. købm and Arne Christensen, 
E sbjerg 1932-36 og herunder bestået handelsskole- 
eksm. fra  Esbjerg H andelsskole 1935, repræ sen
tan t i A/S A. W. K irkebye, Odense 1937-40, over
taget nuvæ rende kolonialforretning i Esbjerg og 
etabl. sig s. selvstændig købm and 1941.

Adr. Sjæ llandsgade 27, Esbjerg.
F irm a: E rik  K irkeby, Hj. af Sjæ llandsgade og 

Frodesgade, Esbjerg.

K irkeby, Henning, afdelingsdirektør, f. 9/9 
1910 i Ålborg, søn af læge Johannes K irkeby; g. 
8/4 1941 m. M argot K., f. G ehrke H ansen; stu
dent (Ålborg) 1929, cand. polit. 1936, sek re tæ r i 
A/S De Danske Spritfabrikker, Kbhvn. 1937, p ro
k u ris t 1943, afdelingsdirektør i Å lborg 1949; 
medl. af rep ræ sen tan tskabet f. Ålborg D iskonto
bank A/S og af best. f. Foreningen af danske 
S piritusfabrikan ter, medl. af hovedbest. f. Lands
foreningen »Dansk Arbejde« og formd. f. sam
mes Ålborg afd., medl. af best. f. Ålborg 
Kunstm useum .

Adr. S trandvejen  20, Ålborg.
Firm a: A/S De Danske Spritfabrikker, S trand

vejen  18, Ålborg.

K irkebye, Viggo, købmand; f. 8/1 1909 i Kbhvn., 
søn af snedkerm ester Th. K irkebye; g. 14/6 1942 
m. Lilly K., f. Nielsen; udi. i Kildebrøndte B rugs
forening, grundlag t nuvæ rende kolonial- og de
likatesseforretn ing i Søborg og etabl. sig s. selv
stændig købm and 1936.

Adr. K iplings1 Alle 48, Søborg.
Firm a: Viggo K irkebye, K iplings Alle 48, Sø

borg.

K irkegaard, Jacob Vig, købm and; f. 12/4 1923 
i Lyhne, Ringkøbing amt, søn af ren tie r Tho
m as Boie Jensen; udi. i Lem  Brugsforening 1940 
-44, bogholder i A/S »Vestas«, Lem 1948-53, over-
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H. Kjeldsen L. Kjeldsen S. Kjeldsen A. C. Kjær
købm and købm and købm and købm and

taget nuvæ rende forretn ing  — der om fatter kolo
nial og isenkram  — i E sbjerg og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1953.

Adr. B aldursgade 29, Esbjerg.
Firm a: K olonialforretningen »Baldur« v. Jacob 

K irkegaard, B aldursgade 29, Esbjerg.

K irkegaard, L aurent, købm and; f. 23/10 1898 i 
Torrild, Århus amt, søn af uddeler M arius H an
sen; g. 25/7 1926 m. A nna K., f. Thomsen; udi. h. 
købm and Th. Christensen, Skanderborg 1920-24, 
overtaget købm and Laus M øller’s forretn ing i 
Viby (Jylland) og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1926; genn. 25 å r  formd. f. A lderslyst 
V andværk.

Adr. Vestre Kongevej 55, Viby, Jylland.
F irm a: L auren t K irkegaard, V estre Kongevej 

55, Viby, Jylland.

K irketerp-M øller, Otto, købm and; f. 22/6 1884 i 
Griniderslev, V iborg amt, søn af p roprie tæ r H en
rik  Thorsen M øller; g. 18/6 1918 m. Jenny  K.- 
M., f. W ester; udi. dels h. købm and Jens Just, 
Skive og dels h. købm and Hans Petersen, Skive 
1898-1902, kommis i forskellige fo rretn inger bl. a.
h. købm and C. F. Gerstrøm , Auning 1902-24, 
overtaget nuvæ rende kolonial- og u rtek ram for
retn ing i G renå og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1924; genn. en årræ kke medl. af best. f. 
G renå Købmandsforening.

Adr. Lillegade 26, Grenå.
F irm a: O. K irketerp-M øller, Grenå.

K irstein , Thormod, overlæ rer, købm andsskole
forstander; f. 9/8 1894 i Odense, søn af lokomo
tiv fø rer v. D.S.B. Niels C hristian K irstein; g. 
16/11 1919 m. Jelva  F rederikke K., f. Jørgensen; 
bestået læ rereksm . 1917 og faglærereksm . 1924, 
ansat v. Kbhvn.s kom m unale skolevæsen s. 1921, 
fo rstander f. K øbm andsskolen’s Sundby Afdeling 
s. 1934; beskikket censor v. m ellem - og rea l
skolerne sam t medl. af censorudvalget f. S jæ l
land  vedr. handelsm edhjælpereksm .

Adr. Fussingvej 12, Kbhvn. S.
Institu tion: K øbm andsskolen’s Sundby Af

deling, Sm yrnavej 5, Kbhvn. S.

Kisling, Johannes, købmand; f. 28/9 1894 i 
Svendborg, søn af købm and A lfred E. K isling;
g. 10/8 1924 m. Emmy K., f. N ielsen; udi. i fa 
derens forretn ing  i H ellerup 1908-12, overtaget 
samme og etabi. sig s. selvstændig købm and 1923.

Adr. B aldrianvej 12, Hellerup.
F irm a: A. E. Kisling, Callisensvej 12, H elle

rup.

Kjeldsen, C hristian, stadsskoleinspektør, han
delsskoleforstander; f. 17/12 1909 i Uggelhuse, 
R anders amt, søn af overbaneform and M orten 
Carl K jeldsen; g. m. Ellen K., f. Larsen; bestået 
læ rereksm . fra  Silkeborg Sem inarium  1930, der
efter læ re r v. Antvorskov Højskole, Ry omgård 
Realskole og Skagen Skole, frekven tere t S tatens 
Læ rerhøjskole 1938-39, skoleinspektør i Nibe 
1945, stadsskoleinspektør s. 1953, forstander f. 
Nibe H andelsskole s. 1946; censor v. p ræ lim inæ r- 
eksm. i dansk s. 1938 sam t medl. af censorudval
get f. skriftlig  dansk s. 1950; medl. af Nibe by
råd  og formd. f. Nibe m enighedsråd sam t f. ung
dom snævnet i Nibe.

Adr. Skolevej, Nibe.
Institu tion: Nibe Handelsskole, Nibe.

K jeldsen, Holger, købm and; f. 25/10 1907 i 
K ielstrup, Ålborg amt, søn af gårdejer C hristian 
K jeldsen; g. 26/3 1932 m. M ary K., f. Kold; udi.
h. købm and Holger Christensen, Svenstrup, 
overtaget nuvæ rende forretn ing  i Randers og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1931.

Adr. Prins C hristians Gade 11, Randers.
Firm a: Holger K jeldsen, Pontoppidansgade 10, 

Randers.

K jeldsen, Laurids, købm and; f. 21/6 1910 i 
Ådum, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Niels 
Jensen K jeldsen; g. 4/12 1938 m. K lara  K., f. N iel
sen; grundlagt nuvæ rende forretn ing  i Esbjerg 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1951.

Adr. Storegade 23, Esbjerg.
F irm a: Laurids K jeldsen, Storegade 23, Es

bjerg.
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C. Aa. K jær E. Kjær
købm and købm and

M. Kjær N. P. Kjær
købm and købm and

K jeldsen, Søren, købmand; f. 12/10 1915 i Ing
strup, H jørring  amt, søn af gårdejer Jens Carl 
K jeldsen; g. 22/4 1943 m. A nna K., f. Adolf sen; 
udi. h. købm and Baggesen, Ingstrup 1931-35, fre 
kventeret Ju s titsråd  M øller’s Handelshøjskole i 
A lborg 1935-36, kommis i P ræ stbro  B rugsfor
ening 1936-37, i O verlade B rugsforening 1937-42 
og i Thorshøj B rugsforening 1942-43, overtaget 
nuvæ rende forretn ing  — der om fatter kolonial 
og isenkram  sam t korn og foderstoffer — i G årds- 
holt pr. F lauenskjold  og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1943.

Adr. G årdsholt pr. Flauenskjold.
Firm a: Søren K jeldsen, Købmand, G årdsholt 

pr. F lauenskjold.

K jellberg, A nker, købmand; f. 15/1 1918 i L i
me, R anders amt, søn af gårdejer A lfred  K jell
berg; g. 30/4 1944 m. G udrun K., f. A astrup; udi. 
i Gassum B rugsforening, overtaget nuvæ rende 
kolonialforretning i R anders og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1950.

Adr. L ervangen 9, Randers.
Firm a: L ervangens Kolonial v. A. K jellberg, 

L ervangen 9, Randers.

K jellerup, Poul, købm and; f. 8/7 1891 i Raun- 
strup, Viborg amt, søn af landm and Hans K je l
lerup; g. 5/1 1928 m. Edith K., f. Sørensen; etabi. 
sig s. selvstændig købm and m. fo rretn ing — om
fattende kolonial, isenkram , m anufaktur, flaske
gas og benzin — i Romlund pr. R aunstrup 1928; 
taksationsm and f. R inds-N ørrelyng B randkasse 
s. 1930.

Adr. Romlund pr. R aunstrup.
F irm a: Poul K jellerup, Romlund pr. R aun

strup.

Kjerns, Helge Emil K jæ rgaard , købm and; f. 
20/1 1908 i Kbhvn., søn af købm and Emil Kjerns; 
g. 20/5 1934 m. Rosa Hansine K., f. Rasmussen; 
bestået mellemskoleeksm. 1923, derefter udd. og 
v irke t s. g artner bl. a. i U.S.A., drevet frug tfo r
retn ing Dalgas B oulevard 59, Kbhvn. F. 1933-38, 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. forretn ing 
Englandsvej 44, Kbhvn. S. 1938.

Adr. H øjdevangs Alle 2, Kbhvn. S.
F irm a: »Købmandshuset« v. Helge Kjems, 

Englandsvej 44, Kbhvn. S.

K jems, Ingeborg, købmand; f. 31/5 1907 i
Kbhvn., da tter af sporvejsfunktionæ r P. P e te r
sen; g. 6/7 1930 m. købm and Niels A rne K jæ r
gaard  K jem s; udd. og v irk e t s. korrespondent i 
Kbhvn. sam t iøvrig t udd. i husvæsen i Schweiz, 
e fter ægtefæ llens død 1947 overtaget og v idere
fø rt dennes kolonialforretning i Kbhvn. s. selv
stændig købmand.

Adr. B reidablik Alle 12, Kbhvn. S.
F irm a: Arne K jem s v. I. Kjems, A m agerbro

gade 180, Kbhvn. S.

Kjems, K nud Lauritz K jæ rgaard , købm and; f. 
29/1 1908 i Kbhvn., søn af købm and Jørgen Emil 
Kjem s; udi. h. købmand M. Buch, GI. Konge
vej 146, Kbhvn. V. 1924-27, derefter besty rer af 
faderens forretn ing  Nansensgade 62, Kbhvn. K., 
overtaget samme — der e r grundlagt 1905 og 
om fatter kolonial, tobakker og vine — og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1932.

Adr. Drosselvej 12, Kbhvn. F.
F irm a: K nud Kjems, Nansensgade 62, Kbhvn. 

K.

K jæ r, A lfred Carl, købmand; f. 11/1 1889 i Nr. 
Jernløse, Holbæk amt, søn af m øller K arl K ri
stian K jæ r; udd. s. møller, grundlagt nuvæ ren
de forretn ing  i B rørup og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1933; medl. af best. f. B rørup H an
delsforening.

Adr. N ørregade 22, Brørup.
F irm a: A. C. K jæ r, K olonial & Viktualie, 

B rørup.

K jæ r, Arne C hristian, købm and; f. 26/5 1916 i 
Elling, Skanderborg amt, søn af gårdejer M ar
tin  K jæ r; g. 21/5 1940 m. Ingrid  K., f. Jørgensen; 
overtaget købm and Oscar W alther’s forretn ing  i 
Riis pr. Skanderborg og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1946.

Adr. Riis pr. Skanderborg.
F irm a: A rne K jæ r, Riis pr. Skanderborg.
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S. Kjær 
købm and

P. Kjær 
købm and

S. Kjær W. Kjær
købm and købm and

K jæ r, C hristian Aage, købm and; f. 25/10 1920 i 
Nybøl, Sønderborg amt, søn af købm and Søren 
Nielsen K jæ r; g. 7/10 1947 m. H ildegard K., f. 
Kohn; udd. i kolonial og b landet handel dels h. 
købm and Tiedem ann, Rødekro og dels i fade
rens forretn ing  i Nybøl 1935-39, kommis h. køb
m and G ünther Schmidt, G råsten 1939-43 og h. 
købm and H einrich Horn, B roager 1943-45, over
taget købm and P e te r P etersen ’s kolonial- og de
likatesseforretn ing i Sønderborg og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1945, fly tte t forretn ingen 
t. nuvæ rende lokaler i egen nybygning i Søn
derborg 1950.

Adr. K ærvej 32, Sønderborg.
F irm a: C. Aa. K jæ r, K ærvej 32, Sønderborg.

K jæ r, Einer, købmand; f. 28/5 1912 i Gørding, 
Ribe amt, søn af købm and C. Johansen K jæ r; g. 
30/11 1941 m. Edith K., f. Sørensen; udi. i fade
rens forretn ing  i Hovedgård v. Horsens 1926-30, 
frekven tere t Den jydske Handelshøjskole i Å r
hus 1930-31, kommis i firm ae t P. Spang’s Eftf., 
Vejle 1931-33, selvstæ ndig købm and i Kbhvn. 
1933-35, disponent i faderens forretn ing  — fir
m aet A. J. A. Jessen’s Eftf. — i K olding 1935-41, 
selvstændig købm and i H orsens 1941-44 og i 
Lyngby 1944-48, derefter etabi. sig s. selvstæ n
dig købmand m. forretn ing — om fattende ren  
kolonial — i Roskilde.

Adr. Frederiksborgvej 47, Roskilde.
F irm a: E iner K jæ r, Frederiksborgvej 47, Ros

kilde.

K jæ r, M arius C hristian, købm and; f. 21/3 1914 
i Nybøl, Sønderborg amt, søn af købm and S. N. 
K jæ r; g. 22/4 1935 m. V ilhelmine K., f. B erendt; 
udd. i kolonialbranchen h. købm and F. A. C hri
stensen, K lovtoft 1928-32, m edhjæ lper i faderens 
forretn ing  i Nybøl 1932-46, forpagtet samme — 
der om fatter b landet landhandel — af moderen 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1946; medl. 
af best. f. H andelsforeningen f. G råsten og Om
egn s. 1952 sam t kasserer f. Handelsskolen f. 
G råsten og Omegn s. 1954.

Adr. Nybøl.
F irm a: M. C. K jæ r, Nybøl.

K jæ r, M artin, købm and; f. 31/3 1890 i H arbo- 
øre, R ingkøbing amt, søn af skom ager Jens 
C hristian K jæ r; g. 17/9 1922 m. Ellen K., f. Møl- 
drup; udi. h. købm and Rasm us K ruse, Lemvig 
1904-08, kommis h. købm and Anton Thomsen, 
Lemvig 1908-13 og h. købm and Th. Schmidt, V ar
de 1913-18, rep ræ sen tan t h. g rosserer W ichmann, 
K olding 1918-20 og i firm aet P. Simonsen N iel
sen, Horsens 1920-22, overtaget købm and Møl- 
d rup ’s forretn ing i Horsens og etabi. sig s. selv
stæ ndig købm and 1922; revisor i Horsens K øb
m andsforening s. 1930.

Adr. Beringsgade 4, Horsens.
F irm a: M. K jæ r, Allegade 43, Horsens.

K jæ r, Niels Juel, købmand; f. 14/7 1900 i Da
rum , Ribe amt, søn af m øller Niels K jæ r; g. 25/5 
1928 m. Marie K., f. D amlund; udi. i G redstedbro 
Brugsforening 1917-20, grundlagt forretn ing i A j- 
strup  pr. M alling og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1928, afhæ ndet samme og overtaget nu 
væ rende forretn ing i Borum  pr. M undelstrup 
1931; medl. af best. f. Å rhus Omegns K øbm ands
forening s. 1948.

Adr. Borum pr. M undelstrup.
F irm a: Juel K jæ r, Borum  pr. M undelstrup.

K jæ r, Niels P eter, købm and; f. 20/3 1914 i H er
ning; g. 2/2 1941 m. Hansine K., f. Plam bech; 
udd. s. m ekaniker, tjen er på Osted Kro 1941-46, 
d revet vognm andsforretning 1946-52, overtaget 
købm and Kn. O lsen’s forretn ing — om fattende 
kolonial og b landet handel — i Assendløse og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1953.

Adr. Assendløse pr. Viby, S jæ lland.
F irm a: Assendløse Købmandshandel, Assend

løse pr. Viby, Sjæ lland.

K jæ r, Palle, købmand; f. 25/1 1898 i Lunde, 
Ribe amt, søn af husm and C hristian K jæ r; g. 
15/5 1927 m. K athrine K., f. Olesen; udi. h. køb
mand N. Nielsen, Lunde, frekven te re t Den jyd 
ske Handelshøjskole i Århus, overtaget nuvæ 
rende m aterialhandel i Varde og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1927; kasserer i Varde 
K olonialhandlerforening 1939-49.
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r  'A

K. R. Kjær-Madsen 
købm and

C. Kjærgaard 
købm and

R. Kjærgaard 
købm and

J. N. Kjøbsted 
købm and

Adr. Torvegade 8, Varde.
F irm a: V arde M aterialhandel, Torvegade 8, 

Varde.

K jæ r, Svend, købm and; f. 26/3 1916 i Århus, 
søn af m ineralvandsfabrikan t Sofus K jæ r N iel
sen; g. 8/4 1939 m. A nna M arie K., f. Schmidt; 
udd. i kolonial og isenkram  h. købm and Axel 
Rasmussen, Vejle 1931-35, form and v. faderens 
m ineralvandsfabrik  i Vejle 1937-41 sam t drevet 
vognm andsforretning i Vejle 1941-42, form and v. 
M ineralvandsfabriken »Fortuna«, Vejle 1942-44 
og chauffør i Vejle M ælkekom pagni 1944-45, 
bogholder og sen. p rokurist h. faderen  1945-51 
sam t brygm ester v. Fuglebjerg B ryggeri 1951-53, 
overtaget købm and Viggo K arm ’s fo rre tn ing  — 
om fattende kolonial, delikatesser og isenkram  — 
i Kolding og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1954.

Adr. D yrehavevej 190, Kolding.
Firm a: Sv. K jæ r, Gøhlmannsvej 52, Kolding.

K jæ r, Svend, købmand; f. 3/3 1917 i Skern, 
R ingkøbing amt, søn af g årdejer og sognefoged 
Iv e r C hristian K jæ r; g. 20/10 1946 m. G rethe K., 
f. K jeldsen; udi. h. købm and Søren Nielsen, 
S kem  1932-36 og herunder bestået handelsm ed- 
hjæ lpereksm . fra  Skern  Handelsskole 1935, kom
mis h. købm and Sigurd Ø stergaard, Ølgod 1936- 
38 og førstekom m is h. købm and Chr. C hristen
sen, Viskinge pr. Svebølle 1938-40, ansat v.
D.S.B. 1940-42, overtaget nuvæ rende forretn ing 
— der om fatter kolonial, vin, kaffe og konser
ves — i R anders og etabi. sig s. selvstændig køb
mand1 1942.

Adr. H. Stillings Vej 4, Randers.
Firm a: Svend' K jæ r, B rødregade 4, Randers.

K jæ r, Willy, købm and; f. 28/9 1905 i Ø ster L in
det, H aderslev amt, søn af gæ stgiver M arcus 
K jæ r; g. 28/11 1939 m. M arie K., f. Johansen; 
udd. i kolonialbranchen h. købm and Sigurd Chri
stensen, H aderslev 1920-24, kommis h. købm and 
L aurits  Sørensen, C hristiansfeld 1924-27, forpag
te r  af købmand T herkeldsen’s kolonialforretning 
i V ester L indet 1927-37, derefter g rundlagt fo r

retn ing  — om fattende kolonial og b landet han
del — i faderens ejendom  i Ø ster L indet og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købmand, overtaget 
ejendom m en 1946.

Adr. Ø ster Lindet.
F irm a: W illy K jæ r, Ø ster Lindet.

K jæ r-M adsen, K arl R ikard, købmand; f. 19/8 
1905 i Kbhvn., søn af snedkerm ester Lauritz 
M adsen; g. 29/3 1934 m. K aren E lisabeth K.-M., 
f. Staugaard; udd. i firm ae t J. P. Petersen  & 
Søn, S trandvejen  94, H ellerup 1919-23, m edinde
haver af faderens frug tfo rretn ing  S trandvejen  
157, H ellerup 1923-28 og ansat i firm ae t A. P. 
Petersen, B jelkes Alle, K bhvn. N. 1928-33, grund
lag t kolonialforretning W ilkensvej 18, K bhvn. F. 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1933, af
hæ ndet sam me og grundlagt nuvæ rende fo rre t
ning — der om fatter finere kolonial sam t vine 
og tobakker m. v. — i H ellerup 1937.

Adr. Ved E ltham  11, Hellerup.
F irm a: R. K jæ r-M adsen, S trandvejen  34, H el

lerup.

K jæ rgaard , C hristian, købm and; f. 16/5 1913 i 
Esbjerg, søn af snedker Anton C hristian K jæ r
gaard; g. 7/10 1939 m. Hedvig K., f. N edergaard; 
udi. dels h. købm and E jn a r Hein, Esbjerg og 
dels h. købm and Vilh. Larsen, Jerne, grundlagt 
kolonialforretning i Sædding og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1946, afhæ ndet samme og 
overtaget nuvæ rende m aterialhandel i Esbjerg 
1952.

Adr. N ørrebrogade 52, Esbjerg.
F irm a: B oldesager M aterialhandel v. Chr. 

K jæ rgaard , Esbjerg.

K jæ rgaard , Leo Harbo, købmand; f. 21/9 1911 
i Gårde, Ribe amt, søn af købm and P eder K jæ r
gaard; g. 28/6 1938 m. H anne Vibeke K., f. Blich- 
fel'dt; udi. h. købm and S. A. Nilsson, B ram m in- 
ge 1926-29 og herunder bestået handelsm edhjæ l- 
pereksm . fra  Esbjerg H andelsskole 1928, kommis 
i faderens forretn ing  i H jerting  1929-32 og be
s ty re r af samme f. m oderen 1932-36, overtaget 
fo rretn ingen  — der om fatter kolonial, isenkram
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P. Klahsen 
købm and

D. R. Klausen 
købm and

B. Klindt 
købm and

J. J. Klindt 
købm and

og foderstoffer — og etabl. sig s. selvstændig 
købm and 1936, sideløbende grundlagt n y t lakse- 
røgeri u. firm anavnet: H jerting  L akserøgeri 
1938 og sæ rsk ilt afdeling f. fa rve- og tapethan
del sam t farvefabrikation  u. firm anavnet: F a r
vefabrikken  »Spektrum« 1940; næ stform d. i 
G uldager sogneråd s. 1954, till. formd. f. Guld- 
agerkredsens konservative V ælgerforening.

Adr. H jerting  pr. Esbjerg.
F irm a: Leo H. K jæ rgaard , H jerting  pr. Es

bjerg.

K jæ rgaard , R ikard, købm and; f. 18/8 1900 i 
Ålborg, søn af m urerm ester L ars Adam K jæ r
gaard; g. 30/12 1923 m. Inger K., f. Hansen; udi. 
dels h. købm and G. R. Ovesen, H asseris pr. Å l
borg og dels h. købm and A ugust Jensen, Ål
borg 1914-18, komm is h. sidstnæ vnte 1918-19, 
bogholder i kaffe en gros firm ae t Aug. B randt, 
Å lborg 1919-29 og kommis h. købm and M øller 
K ristiansen, H olstebro 1920-23, g rundlagt nuvæ 
rende forretn ing  — der om fatter kolonial, deli
katesser og v inhandel — i N ørre Sundby og 
etabl. sig s. selvstæ ndig købm and 1923; medl. af 
best. f. H andelsforeningen af 1906, N ørre Sund
by s. 1927, formd. f. N ørre Sundby og Oplands 
E l-Forsyning og f. Lindholm  T ransform atorfor
ening, revisor i Sundby-H vorup Bysygekasse og 
i L indholm  V andværk.

Adr. Lindholmsvej 104, N ørre Sundby.
Firm a: R ikard K jæ rgaard , Lindholmsvej 104, 

N ørre Sundby.

K jæ rsgaard , C hristian P., overlæ rer, handels
skoleforstander; f. 2/2 1886 i D ronninglund sogn, 
H jørring  amt, søn af havnefoged Peder Vilhelm 
K jæ rsgaard; g. 9/8 1913 m. Ellen M arie K., f. 
Christensen; beståe t læ rereksm . 1907, kom m une
læ re r i Sæby s. 1909, læ re r v. Sæby H andels
skole s. 1917, fo rstander f. samme s. 1921; medl. 
af Sæby byråd  s. 1937, borgm ester 1946-50.

Adr. Chr. R huus Vej 2, Sæby.
Institu tion: Sæby Handelsskole, Sæby.

K jæ rsgaard, Niels Christensen, købm and; f. 
5/9 1904 i F arstrup , Å lborg amt, søn af købm and

C hristian C hristensen; g. 13/10 1934 m. Agnete 
K., f. Brøgger; udi. i faderens forretn ing  i F a r
strup, overtaget nuvæ rende forretn ing  — der 
om fatter kolonial, isenkram  og trikotage — i 
G jesing og etabl. sig s. selvstæ ndig købm and
1945.

Adr. Gjesing pr. Auning.
F irm a: G jesing K øbm andsgård, Gjesing pr. 

Auning.

K jæ rsig, H enry, købm and; f. 15/9 1926 i Assing, 
R ingkøbing amt, søn af gårdejer Niels K jæ rsig ; 
g. 6/8 1950 m. Ingrid  K., f. Sørensen; udi. h. køb
m and N ørgaard A ndersen, K ibæ k og sen. besty
re r  af fru  Wisby M øller’s fo rretn ing  i Ikast 1949- 
50, overtaget købm and Carl L arsen’s forretn ing i 
H orsens og etabl. sig s. selvstæ ndig købm and
1950.

Adr. Emil M øllers Gade 12, Horsens.
F irm a: Emil M øllers Gades K olonialhandel, 

Horsens.

K jøbsted, Jens Nielsen, købm and; f. 4/10 1919 
i Odder sogn, Å rhus amt, søn af uddeler Johan  
A ndreas Nielsen K jøbsted; g. 5/5 1946 m. M ar
grethe K., f. K iilerich; udi. i 0 . H om um  B rugs
forening pr. S tøvring 1934-37, derefter kom m is i 
forskellige brugsforeninger bl. a. i F lauenskjold 
B rugsforening og h erunder frekven tere t Den 
danske Andelsskole i M iddelfart 1943-44, over
taget nuvæ rende forretn ing  — der om fatter ko
lonial og isenkram  — i R anders og etabl. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1947.

Adr. Hadsundvej 73, Randers.
F irm a: Jens K jøbsted, K olonialforretning, 

Hadsundvej 73, Randers.

K lahsen, Paul, købmand, sk ibsprovianterings
handler; f. 1/3 1910 i B irkelev, Tønder amt, søn 
af læ re r W ilhelm K lahsen; g. 17/7 1934 m. Jaco
bine K., f. Jepsen; udd. i kolonialbranchen h. 
købm and Chr. I. Christensen, H aderslev 1925-29, 
ansat i firm aet Oscar C hristensen (kolonial en 
gros), H aderslev 1929-38 og i firm ae t H enrik Sø- 
rensen’s en gros afdeling i H aderslev 1938-45, 
overtaget købm and I. C. C hrestensen’s kolonial-
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og skibshandel i H aderslev og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1945; medl. af best. f. H aders
lev og Omegns K øbmandsforening.

Adr. Skibbrogade 19, Haderslev.
Firm a: P aul K lahsen, Skibbrogade 19, H aders

lev.

Klausen, A lfred, købm and; f. 18/4 1897 i Fyns- 
hav, Sønderborg amt, søn af købm and E rik  
K lausen; g. 17/11 1935 m. H elene K., f. K jæ r; 
udd. i A/S Sønderborg Folkebank, ansat i A/S 
Tønder Landm andsbank, overtaget faderens for
retn ing i Fynshav og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1935.

Adr. Fynshav, Als.
F irm a: A lfred K lausen, Fynshav, A/S.

K lausen, Dan Riis, købm and; f. 1/4 1917 i Gyl
ling, Å rhus am t, søn af m ejeribesty rer Rasmus 
K lausen; g. 5/8 1948 m. G ertrud  R. K., f. Møller; 
udd. s. m ejerist h. faderen  1931-33, udd. i handel 
i firm aet Jørgen  A agaard’s Sønner, Flemløse, 
Fyn 1933-38, kommis i samme firm a 1938-41, h. 
købm and Gorm Hansen, Assens 1941-42 og i A/S 
Johan  F. Hansen, T åstrup 1942-46, overtaget nu
væ rende forretn ing  — der om fatter kolonial, vin 
og frug t m. v. — i H ellerup og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1946.

Adr. Estersvej 25, H ellerup.
F irm a: D an’s Kolonial v. Dan Riis K lausen, 

Estersvej 25, H ellerup.

Klausen, K aren, købm and; f. 15/8 1907 i P ille
m ark, Samsø, da tter af købm and R. M. F abri- 
cius; udi. i faderens fo rre tn ing  i P illem ark  1921- 
25, derefter kommis i samme, efter a t have ind
gået ægteskab u d tråd t af firm ae t 1938, m en sen. 
optaget s. kompagnon i samme — der om fatter 
kolonial, delikatesser, vine, m anufaktur, isen
kram , bræ ndsel og benzin.

Adr. P illem ark, Samsø.
F irm a: R. M. Fabricius, P illem ark, Samsø.

Klausen, M arius, købm and; f. 2/6 1894 i Kbhvn., 
søn af arbejdsm and P e te r K lausen; g. 26/12 1924 
m. Johanne K., f. Nielsen; udi. h. købm and P. E. 
Jørgensen, S trandboulevarden 31, Kbhvn. 0.1908 
-12, derefter kommis h. samme, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. fo rretn ing  Å boulevard 72, 
Kbhvn. N. 1924; revisor i N ørrebros H andelsfor
ening.

Adr. Hans Tavsens Gade 11, Kbhvn. N.
F irm a: M arius K lausen, Å boulevard 72, Kbhvn.

N.

Klein, Johannes M., grosserer, konsul; f. 9/10 
1891 i Kbhvn., søn af grosserer Johannes M. 
K lein; g. 26/1 1939 m. K aren  M argrethe K., f. 
U lrichsen; student fra  H enrik  M adsen’s Skole i 
Kbhvn. 1909, udd. i firm ae t Louis D reyfus & Co., 
Kbhvn., H am burg og P aris 1909-14, p roku rist i 
faderens virksom hed i Kbhvn. 1914, overtaget 
samme og etabi. sig s. selvstændig grosserer 
1921, portugisisk konsul s. 1940; medl. af best. f.

V in-Sektionen s. 1928, formd. f. samme s. 1935 og 
f. V inhandlernes K ontrolforening s. 1929, medl. 
af hovedbest. f. Danske Im portagenters Forening 
s. 1935 sam t medl. af rep ræ sentan tskabet f. Gros
serer-Societetet s. 1937, medl. af Sø- og H andels
re tten  s. 1951; dekorationer: F.Æ.L. 5. og I.S.I.3.

Adr. V ester Søgade 70, K bhvn. V.
F irm a: Johs. M. K lein, V ester Voldgade 100, 

K bhvn. V.

K lejs, Jørgen, købm and; f. 21/6 1917 i Besser, 
Samsø, søn af købm and Ole K lejs; g. 16/10 1948 
m. M ary Else K., f. Clemmensen; udi. h. køb
m and M artin  Sørensen, B ræ dstrup 1934-37, kom
mis h. købm and Jørgen A ndersen, Måløv 1937-41 
og rep ræ sen tan t i firm ae t Mich. Rasmussen, Ros
kilde 1941-46, overtaget faderens fo rretn ing  — 
om fattende kolonial, delikatesser, vinhandel, 
isenkram  og m anufak tu r — i Besser og etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and 1946.

Adr. Besser, Samsø.
F irm a: Jørgen  K lejs, Besser, Samsø.

Klemp, Elvin, grosserer; f. 15/7 1894 i Nykøbing
F., søn af m askinm ester G. K lemp; g. 9/12 1917 
m. Pau la  K., f. P etersen; in d tråd t i firm ae t C. 
P. Qvist, K bhvn. 1919, besty rer af samme 1925, 
overtaget firm ae t — der om fatter æg eksport og 
en gros sam t h a r  en gros udsalg i Kødbyen, 
K bhvn. — hvilket ledes af sønnen p roku rist E rik 
K lem p — og pakkerier i Slagelse — og etabi. sig 
s. selvstændig grosserer 1941; næ stform d. i F or
eningen af Æ ggrossister i Kbhvn. s. 1941.

Adr. Å boulevard 13, Kbhvn. V.
F irm a: C. P. Qvist, Thorsgade 99—103, Kbhvn. 

NV.

K lindt, Broder, købm and; f. 13/3 1918 i T jæ re
by, Ribe amt, søn af en trep renør C hristian 
K lindt; g. 2/4 1945 m. Lilly K., f. K ristensen; 
udi. h. købm and P. H enriksen, T jæ reborg, 
g rundlagt nuvæ rende forretn ing  i Holsted By 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1938; medl. 
af best. f. H olsted H andelsstandsforening, fo r
re tn ingsfø rer f. H olsted Handelsskole.

Adr. H olsted By.
F irm a: B. K lindt, K olonial -  K økkenudstyr - 

Vin - Konserves, Holsted By.

K lindt, Johannes Jensen, købm and; f. 28/3 1918 
i Sølsted, Tønder amt, søn af g årdejer Hans 
K lindt; g. 17/12 1947 m. Ingeline K., f. Nissen; 
udd. i m anufak tu r h. købm and Math. W inther, 
B redebro 1932-36, kommis h. samme 1936-37, i 
firm ae t H elm er & Jørgensen, N ordborg 1937-38 
og h. købm and Vilh. Clausen, Tønder 1941-43, 
assurandør f. A/S A ssurance-Com pagniet »Bal- 
tica«s Tønder afd. 1943-48, overtaget købmand 
Jens L øbner’s fo rretn ing  — om fattende blandet 
landhandel — i Bredebro og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1949.

Adr. Bredebro.
F irm a: Johs. Jensen K lindt, Bredebro.
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N. B. Klitgaard 
købm and

B. Kliving 
købm and

A. F. Kloster 
købm and

Klint, Svend, købm and; f. 26/5 1912 i Borup, 
Roskilde amt, søn af arbejdsm and W ilhelm K lint; 
g. 26/12 1938 m. Ida K., f. A ndersen; udd. s. 
håndvæ rker, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
m. forretn ing  — om fattende kolonial, isenkram , 
bræ ndsel og benzin — i T ibirke 1939; medl. af 
best. f. Tisvildeleje og Omegns T uristforening s.
1951.

Adr. T ibirke pr. Tisvildeleje.
F irm a: T ibirke Købm andshandel, Tibirke pr. 

T isvildeleje.

K lit, Svend, købm and; f. 5/3 1920 i Thisted, 
søn af handelsm and C hristian Thomsen K lit; g. 
1/6 1943 m. K ristine K., f. Jacobsen; udi. h. køb
mand Steensgaard, F røstrup 1934-37, kommis h. 
købm and N. C. Nielsen, Nykøbing M. 1937-38 og 
førstekom m is h. købm and K jæ rgaard , H jerting  
1938-46, overtaget nuvæ rende kolonialforretning 
i Esbjerg og etabi. sig s. selvstændig købm and
1946.

Adr. St. K irkevej 138, Esbjerg.
Firm a: Svend Klit, St. K irkevej 138, Esbjerg.

K litgaard, Isak, købm and; f. 31/12 1900 i Vil- 
lerslev, Thisted amt, søn af tøm rerm ester Anton 
K litgaard; udi. h. købm and P. H øjris, H urup 
1915-19, grundlagt fo rretn ing  i Vils og etabi. sig 
s. selvstændig købm and 1925, afstået samme og 
overtaget nuvæ rende forretn ing i Å rhus 1945.

Adr. Studsgade 5, Århus.
F irm a: Isak K litgaard, Studsgade 5, Århus.
K litgaard, Niels Bondrup, købm and; f. 20/11 

1901 i Ulsted, Å lborg amt, søn af købm and Hol
ger K litgaard; g. 2/10 1931 m. A nna K., f. M ad
sen; udd. i kolonial og grovvarer h. købm and 
Georg Jensen, Å lborg 1918-22, kommis og sen. 
førstekom m is h. samme 1922-27, besty rer a f A/S 
Å lborg Foderstof Im port’s afd. i F rederikshavn 
1927-33, overtaget faderens forretn ing  — der 
h a r v æ re t i fam iliens eje genn. ca. 60 å r  og som 
iøvrigt om fatter kolonial, isenkram , korn og fo
derstoffer sam t bræ ndsel — i U lsted og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1933.

Adr. U lsted St.
F irm a: N. B. K litgaard, U lsted St.

Klitman, Erik, købm and; f. 9/10 1916 i Kbhvn., 
søn af m ekaniker E. K litm an; g. 1952 m. M. K.,
f. Larsen; udd. i kolonial i Kbhvn. 1933-37, etabi. 
sig s. selvstændig købm and i Vanløse 1952.

Adr. M altagade 17, Kbhvn. S.
F irm a: K litm an’s Kolonial, Jernbane Alle 78, 

Vanløse.

K living, Børge, købm and; f. 23/3 1927 i Nykø
bing S., søn af fab rikan t V aldem ar C hristiansen;
g. 12/10 1946 m. R uth K., f. N ielsen; udi. h. køb
m and Fursøe, Køge 1942-46 og herunder bestået 
handelsskoleeksm . fra  Køge Handelsskole 1945, 
derefter kommis h. samme og sen. af tjen t v æ r
nepligt 1946-47, kommis h. købm and Willemoes 
Petersen , H årlev 1947-48 og h. købm and Poul
sen, Køge 1948-52, etabi. sig s. selvstændig køb
m and m. fo rretn ing  — om fattende ren kolonial 
og delikatesser sam t vinhandel — i Køge 1952.

Adr. N ørregade 47, Køge.
F irm a: Børge Kliving, N ørregade 47, Køge.

K loster, A lfred F ran ts, købmand; f. 17/4 1922 i 
H illerslev, Thisted amt, søn af landm and K resten 
F randsen K loster; g. 7/6 1952 m. K athrine K., f. 
Jensen; overtaget nuvæ rende forretn ing  — der 
om fatter kolonial, isenkram , m anufaktur, tr iko 
tage og frø — i Ø rsbjerg pr. Å rup og etabi. sig 
s. selvstæ ndig købm and 1952.

Adr. Ø rsbjerg pr. Årup.
F irm a: A lfred K loster, Ø rsbjerg pr. Årup.

K lüver, Magnus Carl, købmand; f. 18/9 1904 i 
Videbæk, Ringkøbing amt, søn af m urerm ester 
L aurits K lüver; g. 5/2 1933 m. B irgitte K., f. F rø 
sig; udi. i Vorgod Brugsforening 1918-22, derefter 
kommis i forskellige fo rre tn inger og sen. selv
stændig tobakshandler i H erning, overtaget n u 
væ rende forretn ing — der om fatter kolonial, 
delikatesser og vinhandel — i M iddelfart og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1936; i 2 pe
rioder medl. af best. f. M iddelfart K olonial
handlerforening.

Adr. Odensevej 34, M iddelfart.
Firm a: Magnus K lüver, Odensevej 34, M iddel

fart.
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M. C. Klüver 
købm and

E. Kløigaard 
købm and

Aa. Knudsen 
købm and

A. W. Knudsen 
købm and

Kløigaard, Erik, købm and; f. 23/11 1915 i Mid
delfart, søn af m urerm ester C hristian K løigaard;
g. 29/8 1954 m. R uth K., f. Bech; udi. h. køb
m and E jle r Petersen , M iddelfart 1931-35, der
e fter kommis h. købm and Ibfelt, Kbhvn. og 
sen. ansat i A/S B lum ensaadt’s Fabrikker, Oden
se sam t i A/S N ordiske K abel- & T rådfabrik 
ker, M iddelfart, overtaget købm and K nud Ma- 
th iesen’s fo rre tn ing  i Vejle og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1954.

Adr. Nyboesgade 8, Vejle.
F irm a: E rik  K løigaard, Nyboesgade 8, Vejle.

K nudsen, Aage, købm and; f. 26/9 1897 i Odense, 
søn af g rosserer Jens P eder Em anuel K nudsen; 
g. 24/9 1924 m. Ingeborg K., f. A ndersen; udd. i 
faderens forretn ing  i Odense 1912-16, derefter 
kommis i forskellige en gros og en detail fo r
retn inger og sen. disponent h. faderen, etabi. sig 
s. selvstændig købm and m. fo rretn ing  — om fat
tende kolonial, isenkram , flaskegas, korn og fo
derstoffer, m arkfrø  og gødning, bygningsm ate
ria le r og bræ ndsel — i Flemløse 1924; genn. en 
årræ kke medl. af best. f. Sydvestfyns H andels
forening.

Adr. Flemløse.
F irm a: Flem løse B ræ ndsel-, Foderstof- & Ko

lonialforretn ing v. Aage Knudsen, Flemløse.

K nudsen, A lfred W inther, købm and; f. 18/2 
1900 i Jerslev , H jørring am t; g. 6/4 1924 m. 
L aura K., f. A ndersen; udd. i kolonial, korn  og 
foderstoffer h. købm and C hristen Christensen, 
Hobro 1914-18 og herunder bestået handelsskole- 
eksm. fra  Hobro H andelsskole 1917, kommis h. 
købm and Heje, Nyborg 1918-19 og h. købm and 
A nton Hviid, Sorø 1919-20, ansat v. virksom hed 
indenfor huder, skind og læ der i H aslev 1920- 
22 og i Kbhvn. 1922-30, overtaget S letten  K ro’s 
K øbm andshandel — om fattende kolonial, isen
kram , bygningsm aterialer og bræ ndsel — og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1930; revisor 
i Foreningen af Landkøbm æ nd i F rederiksborg 
Amt.

Adr. GI. S trandvej 137, S letten  pr. Humlebæk.
Firm a: A lfred  W. K nudsen, S letten pr. H um le

bæk.

K nudsen, A nders, købmand; f. 24/12 1917 i F å r
bæk, Ringkøbing amt, søn af læ re r Carl K nud
sen; g. 26/12 1944 m. Emilie K ristine K., f. Sø
rensen; udi. h. købm and Th. Dahl, H aderup 
Købmandshandfel 1935-38, derefter komm is i fo r
skellige fo rre tn inger bl. a. — genn. 5 å r  — h. 
købm and B undgaard, K jeldberg, etabi. sig s. 
selvstændig købm and m. forretn ing  — om fat
tende kolonial, delikatesser, vinhandel, isen-

A. Knudsen 
købm and

A. C. Knudsen 
depotindehaver

A. Knudsen A. Knudsen
depotindehaver købm and
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B. Knudsen 
købm and

C. Aa. Knudsen 
købm and

E. T. Knudsen 
grosserer

E. Knudsen 
disponent

kram , flaskegas, have- og m arkfrø  sam t hønse
foder og bræ ndsel — i H aderup pr. Skive 1945, 
till. fo rhandler f. A/S Dansk Tipstjeneste.

Adr. H aderup pr. Skive.
F irm a: H aderup Køb m andshandel v. A. K nud

sen, H aderup pr. Skive.

K nudsen, A ndreas Christensen, depotindehaver;
f. 27/1 1887 i Langkæ r, H aderslev am t; udd. v. 
landvæ sen og sen. d revet vognm andsforretning i 
C hristiansfeld, overtaget A/S Tuborgs Brygge
r i e r s  depot f. C hristiansfeld og omegn og etabi. 
sig s. selvstændig depotindehaver 1930, till. inde
haver af A/S De forenede B ryggerier’s depot f. 
C hristiansfeld og omegn.

Adr. Christiansfeld.
F irm a: Tuborg’s Depot, C hristiansfeld.

Knudsen, A nker, depotindehaver; f. 6/6 1902 
i Vordingborg, søn af garver H. J. K nudsen; g. 
5/5 1934 m. Anna K., f. Olsen; udd. v. landvæ 
sen, studie- og arbejdsophold i U.S.A. 1924-31, 
d revet benzin en gros virksom hed i N æstved 
1931-36, salgsinspektør v. Gulf Oil Company 
1936-40, overtaget Tuborg’s Depot i P ræ stø  og 
etabi. sig s. selvstæ ndig depotindehaver 1940, 
indehaver af Tuborg’s Depot i Nakskov s. 1949.

Adr. Lillievej, Nakskov.
F irm a: Tuborg’s Depot, Nakskov.

K nudsen, Asger, købm and; f. 26/10 1922 i Ø r
bæk, Svendborg amt, søn af købm and L aurits 
K nudsen; g. 1/7 1945 m. M arie K., f. H enriksen; 
udi. i F rørup B rugsforening 1936-40, derefter 
kommis i Tullebølle Brugsforening sam t i L un
de Brugsforening og i U llerslev B rugsforening, 
frekven te re t Den fynske H andelsdagskole i 
Odense 1941-42, etabi. sig s. selvstæ ndig køb
m and m. fo rretn ing  i Ø rbæ k 1953.

Adr. Ørbæk.
F irm a: Asger K nudsen, Købmand, Ørbæk.

Knudsen, Axel, købm and; f. 13/9 1906 i Kbhvn., 
søn af købm and P e te r K nudsen; g. 10/5 1931 m. 
Edith  K., f. G odtfredsen; bestået realeksm . 1922, 
udi. i faderens forretn ing  i H jortespring 1922-

25 og herunder bestået handelsskoleeksm . 1924, 
kommis h. købm and P. A ndersen, H ellerup 1925 
-27 og h. købm and Christiansen, G ladsakse 1928- 
30, disponent i faderens forretn ing  i H jo rte
spring 1931-37, overtaget samme — der om fatter 
kolonial, isenkram  og bræ ndsel — og etabi. sig 
s. selvstændig købm and 1937.

Adr. H jortespring pr. Herlev.
F irm a: Axel Knudsen, H jortespring pr. H er

lev.

K nudsen, B irger, købm and; f. 25/8 1916 i 
Ringe, Svendborg amt, søn af købm and A lfred 
K nudsen; g. 15/6 1941 m. Agnes K., f. N ørgaard 
P etersen; student (Sorø Akademi) 1934, udd. i 
kolonial og b landet handel, kom  og foderstoffer 
sam t bygningsm aterialer i faderens forretn ing  i 
Ringe 1935-38, studieophold m. afsluttende eksm. 
fra  handelsskoler i Tyskland og England 1938-40, 
sam men m. broderen — direktør K ai K nudsen — 
m edindehaver og leder af A/S A lfred K nudsen, 
Ringe 1940-52, e rhvervet købm and Foght-Søren- 
sen’s forretn ing  — om fattende kolonial og b lan
det handel sam t skibsproviantering — K yndby- 
væ rket pr. K rogstrup og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1952; m edstifter af og næ stform d. f. 
Ringe B utikshandlerforening 1944-52.

Adr. K yndbyvæ rket pr. K rogstrup.
F irm a: K yndbyvæ rkets Købm andshandel, 

K yndbyvæ rket pr. K rogstrup.

K nudsen, Børge Arnhof, købm and; f. 2/12 1901 
i Århus, søn af gasvæ rksarbejder K nud K nud
sen; g. 6/9 1931 m. T hyra K., f. Pedersen; udi. h. 
købm and J. W. Juu l, Tørring 1916-20, komm is h. 
samme 1920-23, h. købm and J. J. Hvidm ann, B ør
kop 1923-24, h. købm and Carl Petersen, Rask 
Mølle 1924, h. købm and P. Madsen, D ronning
lund 1924-25 og h. købm and Jørgen Birk, Bække 
1925-27, studie- og arbejdsophold i Sydam erika 
1927-30, overtaget Sdr. Vissing K øbm andsforret
ning og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1930, 
a fs tåe t samme og overtaget købm and Søren A n
dersen’s forretn ing  i Voldby pr. Hammel 1941.

Adr. Voldby pr. Hammel.
F irm a: Børge K nudsen, Voldby pr. Hammel.
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E. S, Knudsen 
købm and

H. Aa. W. Knudsen H. A. Knudsen H. J. Knudsen
købm and købm and depotindehaver

K nudsen, C. M., købm and; f. 22/5 1895 i Al
ling, Skanderborg amt.

Adr. Alling pr. Laven.
Firm a: C. M. K nudsen, A lling pr. Laven.

Knudsen, Carl Aage, købm and; f. 10/9 1927 i 
Essenbæk, R anders amt, søn af gårdejer Carl 
K nudsen; g. 16/9 1950 m. A nne-Lise K., f. Jø r
gensen; udd. i Østofte B rugsforening, overtaget 
nuvæ rende forretn ing  — der om fatter kolonial, 
delikatesser, vinhandel, sydfrugt, køkkenudstyr, 
glas og porcelæn, m anufaktur, korn  og foderstof
fer, bræ ndsel og benzin — i H orreby og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1953, till. forhandler
f. A/S D ansk Tipstjeneste.

Adr. H orreby pr. K arleby.
F irm a: H orreby Købm andshandel, H orreby pr. 

K arleby.

K nudsen, E rik  Thygesen, grosserer; f. 7/4 1912 
i Randers, søn af lagerchef Jens Thygesen 
K nudsen; g. 23/6 1950 m. Oda K., f. Nielsen; 
udd. i A/S Å lborg M argarinefabrik  1927-31 og 
h erunder bestået handelsm edhjælpereksm . fra  
Fæ rgem an’s H andelsskole i Å lborg 1930, ansat 
i samme 1931-34, ansat i A/S M argarinefabriken 
»Alfa«s salgsafdeling i Å lborg 1934-41 og rep ræ 
sen tan t f. samme i Å lborg by 1941-49, derefter 
rep ræ sen tan t f. A/S M argarine Compagniet M.C. 
i Å lborg m. d is trik t syd f. fjorden, overtaget 
sam mes oplag i Å lborg 1951, till. rep ræ sen tan t f. 
A/S Skandinavisk Kaffe & Kakao Kompagni 
sam t f. Odense M arcipanfabrik.

Adr. A nnebergvej 11, Ålborg.
Firm a: A/S M argarine Compagniet M.C.s Op

lag v. E rik  Th. K nudsen, Ålborg.

K nudsen, E rland, disponent; f. 22/6 1924 i 
Skeby, Odense amt, søn af købm and K ristian  
K nudsen; g. 4/7 1953 m. G rethe K., f. Larsen; 
bestået realeksm . fra  O tterup Realskole, udi. i 
faderens fo rre tn ing  i Hessum 1940-44 og side
løbende frekven te re t O tterup Handelsskole, e fte r 
a t have af tje n t væ rneplig t disponent i faderens 
forretn ing  i Hessum; revisor f. Skeby kom m une
kontor.

Adr. Hessum pr. O tterup.
F irm a: K ristian  K nudsen, Hessum pr. O tterup.

K nudsen, E rnst Stenberg, købmand, skibspro
vianteringshandler; f. 14/10 1910 i Sdr. Lem, 
Ringkøbing amt, søn af m alerm ester K nud K nud
sen; g. 21/5 1939 m. Edith Sofie S. K., f. Jø rgen
sen; udi. h. købm and J. A. Petersen , Skern, 
dere fte r førstekom m is h. købm and Jakob Søren
sen, Them og sen. h. købm and Viggo C hristen
sen, Hampen, grundlag t fo rretn ing  Grønnegade 
24, Ringkøbing og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1938, nedlagt samme og overtaget nuvæ 
rende forretn ing  — der om fatter kolonial og 
skibsproviantering  — V. Strandgade 35, R ing
købing 1946; medl. af best. f. R ingkøbing og 
Omegns K olonialhandlerforening s. 1950, formd.
f. samme s. 1952, till. formd. f. foreningens pen
sionskasse.

Adr. V. S trandgade 35, Ringkøbing.
F irm a: E rnst K nudsen, K olonial & Skibsprovi

antering , V. S trandgade 35, Ringkøbing.

K nudsen, Hans, købm and; f. 19/1 1908 i F rede
rikshavn.

Adr. Søndergade 41, Frederikshavn.
F irm a: H ans K nudsen, Søndergade 41, F rede

rikshavn.

K nudsen, H ans Aage W illiam, købm and; f. 3/11 
1905 i M arstal, søn af sk ibsfører K nud K nudsen;
g. 13/10 1929 m. Magda K., f. H ansen; udi. h. 
købm and M. W eber, M arstal 1920-24, komm is h. 
købm and Aabel, Ø ster V rå 1924-25, frekven tere t 
H andelshøjskolen i Å lborg 1925-26, selvstændig 
købm and i Svendborg 1928-39, etabi. sig s. selv
stæ ndig købm and m. fo rretn ing  — om fattende 
kolonial, delikatesser og v inhandel — i Odense 
1939.

Adr. Ø sterbæksvej 15, Odense.
F irm a: W illiam  Knudsen, Ø sterbæksvej 15, 

Odense.

K nudsen, H ans Andreas, købm and; f. 19/10 
1872 i V ester Sm idstrup, Vejle amt, søn af m u
siker Jørgen K nudsen; g. 4/5 1901 m. Abelone
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H. M. Knudsen 
forretningsfører

H. K. Knudsen 
købm and

H. Knudsen 
overlæ rer

J .  H. Knudsen 
købm and

K., f. Jensen; udd. v. landvæ sen, lagerforvalter 
på G rejsdal M øbelfabrik, g rundlagt nuvæ rende 
kolonial- og isenkram forretn ing i G rejsdal og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1908; ti dl. 
sognerådsform d. og sognefoged i Hover kom 
mune.

Adr. Grejsdal.
F irm a: H ans Knudsen, G rejsdal.

K nudsen, H ans B randt, købm and; f. 14/9 1911 i 
Stege landsogn, P ræ stø  amt, søn af m urerm ester 
P. K nudsen; g. 2/5 1943 m. G unvor B. K., f. 
Stevns A ndersen; udi. h. købm and Lang, Stege 
1925-29 og sen. frekven te re t Købm andsskolen i 
K bhvn., etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. 
fo rre tn ing  — om fattende kolonial og vine m. v. 
— i Kbhvn. 1938.

Adr. T ingskrivervej 13, Kbhvn. NV.
Firm a: H. B rand t Knudsen, Ryesgade 82, 

Kbhvn. 0 .

Knudsen, Hans Jørgen, depotindehaver; f. 16/10 
1912 i Kbhvn., søn af taxavognm and Johannes 
K nudsen; g. 17/11 1935 m. G udrun Emilie K., f. 
L üthje; udd. s. bager 1926-30 og sen. arbejdet s. 
svend t. 1932, m edhjæ lper v. C arlsberg Brygge
rierne  1934, salgskusk på A m ager 1943-49 og i 
Kbhvn. 1949-53, overtaget C arlsberg B ryggerier- 
ne’s depot f. T årnby og etabi. sig s. selvstændig 
depotindehaver 1953.

Adr. K narreborgvej 17-19, T årnby pr. K astrup.
F irm a: Carlsberg-D epotet, K narreborgvej 17- 

19, Tårnby pr. K astrup.

Knudsen, H enry M arinus, forretn ingsfører; f. 
24/12 1907 i Tvis, R ingkøbing amt, søn af land
m and K nud K nudsen; g. 28/4 1937 m. K aren K., 
f. C hristiansen; udd. og v irk e t v. landvæ sen og 
sen. i handel indenfor Fæ llesforeningen f. D an
m arks Brugsforeninger, formd. f. B rugsfor
eningsm edhjæ lperforeningen 1931, sek re tæ r f. 
samme 1934, sek re tæ r f. H andels- og K ontor
funktionæ rernes Forbund i D anm ark 1938, fag
lig fo rre tn ingsfører f. samme s. 1954; redak tør 
af »M edhjælperbladet« s. 1932, medl. af Fæ lles
udvalget f. B utikslæ rlinge.

Adr. Skovridergårdsvej 69, Virum.
O rganisation: H andels- og K ontorfunktionæ 

rernes Forbund i D anm ark, H. C. A ndersens 
B oulevard 43, Kbhvn. V.

Knudsen, H erm an K jæ r, købm and; f. 30/4 1927 
i H errested  sogn, Svendborg amt, søn af k a re t
m ager K nud K jæ r K nudsen; g. 27/1 1951 m. 
A nna K. K., f. D inesen Dahl; udi. dels h. køb
m and B. Petersen , Ryslinge og dels i F rørup  
Brugsforening 1941-45, komm is i sidstnæ vnte 
1945-46, i Døj ringe B rugsforening 1946-48 og i 
F errits lev  Brugsforening 1948-51, etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and m. fo rre tn ing  — om fatten
de kolonial, delikatesser, vinhandel, isenkram , 
køkkenudstyr og trikotage — i K appendrup pr. 
Langeskov 1951.

Adr. K appendrup pr. Langeskov.
F irm a: K jæ r K nudsen, K appendrup pr. Lange

skov.

K nudsen, Holger, købm and; f. 17/3 1904 i Siem, 
St. Brøndum  sogn, Ålborg amt, søn af gårdejer 
N iels P eder K nudsen; g. m. K aroline K., f. Jø r
gensen; udi. i T erndrup Brugsforening 1918-22, 
kommis i A strup B rugsforening 1922-23, i B jerre  
B rugsforening 1923-24 og i B yrsted B rugsfor
ening 1924-30, dere fte r ansat i forskellige fo r
retn inger, overtaget nuvæ rende forretn ing  — 
der fø r var brugsforening og som om fatter ko
lonial, isenkram , m anufak tu r og grovvarer — i 
B radsted  pr. Suldrup og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1946; kasserer i B radsted-H jeds T rans- 
form atorforening og medl. af best. f. Veggerby 
Sogns Sygekasse, fl. a. tillidshverv.

Adr. B radsted  pr. Suldrup.
F irm a: H olger K nudsen, B radsted1 pr. Suldrup.

Knudsen, Holger, overlæ rer, handelsskolefor
stander; f. 25/4 1910 i Silkeborg, søn af vice
skoleinspektør, handelsskoleforstander L ars 
K nudsen; g. 6/11 1937 m. H jørdis K., f. Egtoft; 
student 1928, bestået læ rereksm . 1932, læ re r v. 
S ilkeborg kom m unale skolevæsen 1933, over
læ re r s. 1952, læ re r v. Silkeborg H andelsskole
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J. M. Knudsen 
købm and

K. Knudsen 
depotindehaver

K. R. Knudsen 
købm and

K. T. S. Knudsen 
købm and

s. 1932, fo rstander f. samme s. 1953; medl. af 
censurkom m issionen f. realeksm . s. 1951.

Adr. Nygade 22, Silkeborg.
Institu tion: Silkeborg Handelsskole, Silkeborg.

Knudsen, J. H iibertz, købm and; f. 20/10 1880 i 
Ikast, R ingkøbing amt, søn af dom m erassistent 
Hans P e te r K nudsen; g. 16/4 1911 m. M artha H. 
K., f. P etersen; udd. indenfor hotelfaget i D an
m ark, Tyskland, England og F rankrig , selvstæ n
dig købm and og m edindehaver af broderens 
forretn ing  i S kem  1912-13, etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and m. fo rre tn ing  i Ringkøbing 1913, 
afhæ ndet samme og g rundlag t nuvæ rende fo r
retn ing  C. F. R ichs Vej 90, Kbhvn. F. 1935; m ed
stifte r af og tidl. medl. af best. f. R ingkøbing 
K olonialhandlerforening.

Adr. C. F. Richs Vej 144, Kbhvn. F.
Firm a: J. H übertz Knudsen, C. F. Richs Vej 

90, Kbhvn. F.

K nudsen, Jens Peder, købm and; f. 1/7 1920 i 
K r adbjerg, R anders amt, søn af gårde je r Peder 
M arius K nudsen; g. 1942 m. D oris K., f. Riise; 
udi. h. købm and Th. C. Carlsen, Løgten 1936-39, 
frekven te re t Den jydske Handelshøjskole i Å r
hus 1939-40, ansat på Hornalt K om m unekontor 
1940-42, selvstæ ndig købm and i Rostved pr. Røn
de 1942-46, overtaget nuvæ rende forretn ing  og 
etabi. sig s. selvstændig købm and i H adsten 
1947; medl. af best. f. H andelsforeningen f. H ad
sten  og Omegn s. 1949.

Adr. Søndergade 12, H adsten.
Firm a: I. P. K nudsen, K olonial-V in-K onser- 

ves-Kaffe, Hadsten.

K nudsen, Jens Peter, købm and; f. 1/7 1920 i 
K radbjerg-H ornslet sogn, R anders amt, søn af 
gårdejer M arius K nudsen; g. 26/5 1942 m. Doris 
K., f. Riise; udi. h. købm and Th. C. Carlsen, 
Løgten 1936-39, frekven tere t Den jydske H an
delshøjskole i Å rhus 1939-40, derefter ansat dels 
på H ornslet og dels på G jedsing-N ørager Kom
m unekontor t. 1941, overtaget købm and M. Da- 
nielsen’s fo rretn ing  i Rostved pr. Rønde og etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and 1941, afstået samme

1946 og overtaget købm and B. K rogh’s forretn ing 
i H adsten 1947; medl. af best. f. H andelsstands
foreningen f. H adsten og Omegn s. 1950, till. 
kasserer i H adsten H åndvæ rker- og B orgerfor
ening sam t f. H adsten Julem esse.

Adr. Søndergade 12, H adsten.
Firm a: J. P. Knudsen, Søndergade 12, H ad

sten.

K nudsen, Johannes Theilm ann, købm and; f. 
18/8 1908 i Nyborg, søn af m anufak turhandler 
Jens Theilm ann K nudsen; g. 9/5 1936 m. G erda
T. K., f. Rask Jensen; udi. h. købm and A. Holk 
Laursen, Å rhus 1921-24, grundlagt nuvæ rende 
fo rre tn ing  i Viby (Jylland) og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1935.

Adr. S tenkildevej 1, Viby, Jylland.
Firm a: Johs. Theilm ann K nudsen, Kongevej 30, 

Viby, Jylland.

K nudsen, Jørgen Friis, købm and; f. 25/8 1925 i 
Vordingborg, søn af p roku rist Sigfred1 K nudsen;
g. 10/11 1946 m. Bente F. K., f. Egede Madsen; 
udd. i handel i N æstved 1941-45 og herunder 
bestået handelsskoleeksm . fra  N æstved H andels
skole 1944, af tjen t væ rneplig t 1945-46, kommis h. 
svigerfaderen skibsprovianteringshandler Egede 
Madsen, N æstved 1947-50, etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and m. fo rretn ing  i Fakse Ladeplads 
1950, afstået samme og grundlag t nuvæ rende for
re tn ing  — der om fatter kolonial, delikatesser, 
vinhandel, sydfrugt, køkkenudstyr, glas og por
celæn — i Fakse Ladeplads 1951.

Adr. Stationsvej 1, Fakse Ladeplads.
F irm a: J. F riis K nudsen, Stationsvej 1, Fakse 

Ladeplads.

K nudsen, Jørgen  M., købm and; f. 22/1 1910 i 
B ram drup, H aderslev amt, søn af overpoliti
b e tjen t V ilhelm K nudsen; g. 26/12 1933 m. Chri
stine Marie K., f. F rost; udd. i kolonial h. køb
m and H ans L. Hansen, Å benrå 1925-29, kommis
h. købm and Chr. Thomsen, Sønderborg 1929-32, 
g rundlagt nuvæ rende fo rretn ing  — der om fatter 
kolonial, delikatesser og vine — i Å benrå og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1932; medl. af
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K. Knudsen M. Knudsen
købm and købm and

N. J. Knudsen O. Knudsen
købm and købm and

best. f. og kasserer i Å benrå og Omegns K øb
m andsforening s. 1946 sam t formd. f. Å benrå 
B revdueforening 1935-54, fl. a. tillidshverv  bl. a. 
indenfor Odd-Fellow Ordenen.

Ådr. Callesensgade 19, Å benrå.
F irm a: Jørgen M. Knudsen, Callesensgade 18, 

Å benrå.

Knudsen, Kai, d irektør; f. 21/8 1907 i Ringe, 
Svendborg amt, søn af købm and A lfred K nud
sen; g. 25/9 1938 m. Lise K., f. Pedersen; bestået 
realeksm . fra  Svendborg Statsskole 1924, udd. i 
handel i firm ae t P etersen  & Jørgensen, Sorø 
1924-28, af tjen t væ rneplig t 1928-29, frekven tere t 
P ittm an’s College i London 1929-30, derefter 
m edhjæ lper i faderens virksom hed i Ringe, p ro 
ku rist i samme 1931 og v. firm aets omdannelse t. 
fam ilieaktieselskab fo rretn ingsfø rer sam men m. 
b roderen købm and B irger K nudsen 1942, efter 
købm ændene A lfred og B irger K nudsens u d træ 
den af selskabet d irek tø r f. sam me — der om fat
te r  træ last, bygningsartikler, bræ ndsel, sm ede
jern , korn  og foderstoffer, støbegods sam t sæ r
skilt kolonialafdeling — 1952; medl. af best. f. 
M idtfyns H andelsforening og formd. f. M idtfyns 
Handelsskole i Ringe, medl. af best. f. H ånd
væ rker- og Industriforeningen i Ringe og form d. 
f. Ringe konservative V ælgerforening, fl. a. ti l
lidshverv.

Adr. Algade 19, Ringe.
F irm a: A/S A lfred  Knudsen, Ringe.

K nudsen, Knud, depotindehaver; f. 12/3 1893 
i Them, Skanderborg amt, søn af landm and M. 
K nudsen; g. 5/12 1918 m. N inna K., f. Rasm us
sen; kusk og senere salgschauffør på B ryggeriet 
»Godthåb«, Silkeborg, overtaget A/S Tuborgs 
B ryggerier’s depot i Silkeborg og etabi. sig s. 
selvstændig depotindehaver 1944.

Adr. Å havevej 12, Silkeborg.
F irm a: Tuborg’s Depot, Silkeborg.

Knudsen, Knud Riis, købm and; f. 9/6 1908 i 
Valby, Kbhvn.s amt, søn af slagterm ester Hans 
Ju lius A ugust K nudsen; g. 8/5 1936 m. E lna R. 
K., f. B erthelsen; beskæ ftiget i faderens v irk 

somhed i K irke Værløse 1922-26, chauffør v. 
K irke Værløse Flødefabrik  1926-36 og h. gros
serer Chr. Bagge, Kbhvn. 1936-39, etabi. sig s. 
selvstændig købm and m. fo rretn ing  — om fat
tende kolonial, delikatesser, vine og tobakker 
m. v. — i Kbhvn. 1939.

Adr. N ørre Sidealle 2, Kbhvn. N.
F irm a: K olonialforretningen »Hjørnet« v. K. 

Riis K nudsen, N ørre Alle 21, Kbhvn. N.

Knudsen, K nud T erkild  S trandbygaard, køb
m and; f. 22/3 1913 i Ølgod, Ribe amt, søn af 
købm and P eder Nicolai K nudsen; g. 17/10 1937 
m. Agnete K., f. H juler; udi. i faderens fo rre t
ning i Ølgod 1927-31 og h erunder frekven tere t 
Den jydske Handelshøjskole i Å rhus 1930, fø rste
kommis h. købm and N. Nielsen, Varde 1931-32 
og komm is i faderens forretn ing  i Ølgod 1932-35, 
besty rer af sidstnæ vnte 1935-37, overtaget fo r
retn ingen og etabi. sig s. selvstæ ndig købmand 
1937, udvidet og m oderniseret samme 1948; medl. 
af best. f. og kasserer i Syd- og V estjydsk H an
delsforening f. Landkøbm æ nd s. 1949, medl. af 
Ølgod sogneråd 1946-54.

Adr. S toregade 2, Ølgod.
Firm a: K nud K nudsen, K olonialforretning, 

Storegade 2, Ølgod.

K nudsen, K ristian, købm and; f. 21/11 1881 i 
Norup, Odense amt, søn af husm and P eder 
K nudsen; g. 29/12 1916 m. M arie K., f. Rasm us
sen; overtaget nuvæ rende forretn ing  — der om
fa tte r  kolonial, isenkram , m anufaktur, trikotage, 
hønse- og kyllingefoder sam t bræ ndsel — i Hes- 
sum og etabi. sig s. selvstændig købm and 1933.

Adr. Hessum pr. O tterup.
F irm a: K. Knudsen, Købmand, Hessum pr. 

O tterup.

K nudsen, Laurids Erik, købm and; f. 29/11 1914 
i B rabrand, Å rhus amt, søn af gårdejer K arl 
K nudsen; g. 4/10 1936 m. Johanne K., f. Juu l; udi.
h. købm and P e te r Buhi, Å rhus 1929-33 og h e r
under bestået handelsskoleeksm . fra  Å rhus H an
delsforening af 1887’s Handelsskole 1932, kommis
h. samme 1933-35, etabi. sig s. selvstændig køb-
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købm and

P. Knudsen 
købm and
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købm and

H. H. Knutzen  
købm and

m and m. fo rre tn ing  Silkeborgvej 94, A rhus 1935, 
afstået fo rretn ingen  1945 og derefter d revet fæ d
renegården t. 1950, overtaget nuvæ rende ejen
dom m. fo rre tn ing  — en udpræ get købm ands
virksom hed m. vin, konserves og tobak s. spe
ciale — Assensgade 24, Å rhus og påny etabi. sig 
s. selvstæ ndig købm and 1948.

Adr. Assensgade 24, Århus.
F irm a: Laur. Knudsen, Assensgade 24, Århus.

K nudsen, Mogens, købm and; f. 15/7 1916 i 
Maribo, søn af købm and Hans C. K nudsen; g. 
17/11 1940 m. K irsten  K., f. H ansen; bestået rea l- 
eksm. 1932, udd. i A/S Hans F. Carøe, Stege 
1932-35, dere fte r kommis i samme og sen. h. køb
m and S igurd F. Christensen, Nykøbing F., dis
ponent i faderens forretn ing  i M aribo 1938-51, 
overtaget sam me — der om fatter finere  kolonial, 
delikatesser og vinhandel — og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1951.

Adr. V estergade 10, Maribo.
F irm a: H ans C. K nudsen, V estergade 10, 

Maribo.

Knudsen, Niels Ju lius, købm and; f. 23/9 1898 
i Sm idstrup, Vejle amt, søn af skom agerm ester 
P eder A ndreas K nudsen; g. 7/9 1931 m. M arie 
K., f. M øller; udi. dels i Sm idstrup B rugsfor
ening pr. F redericia  og dels i V ejstrup Brugs
forening pr. Sjølund 1912-16, derefter kommis i 
forskellige forretn inger, etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and m. fo rretn ing  i G rindsted 1920, af
hæ ndet samme og overtaget kolonialforretning i 
N ordenskov 1923 sam t udvidet samme v. over
tagelsen af købm and Jens Chr. Jensen’s træ las t
fo rretn ing  i Nordenskov 1934 — således a t v irk 
som heden i dag om fatter kolonial og isenkram , 
korn  og foderstoffer, m arkfrø  og gødning sam t 
træ last, støbegods og bræ ndsel; me dl. af Øse 
sogneråd 1933-38 og af Øse m enighedsråd 1930- 
50, formd. f. Indre Missions Sam fund i Øse.

Adr. Nordenskov.
F irm a: N. Knudsen, Nordenskov.

Knudsen, Ole, købm and; f. 3/4 1923 i Vallens
bæk, Kbhvn.s amt, søn af g årdejer B roder

K nudsen; g. 28/2 1947 m. Tonny K., f. K epp; dre
vet selvstæ ndig forretn ing  i Glim pr. Roskilde 
t. 1951, derefter overtaget købm and Chr. P. H an
sen’s fo rretn ing  — om fattende kolonial, delika
tesser, vinhandel, isenkram , foderstoffer, b ræ nd
sel og benzin — og etabi. sig s. selvstændig køb
m and i Føllenslev; formd. f. Føllenslev B orger- 
og H åndvæ rkerforening s. 1953.

Adr. Føllenslev.
F irm a: Ole K nudsen, Føllenslev.

Knudsen, Osvald, købm and; f. 27/10 1890 i 
Kolding, søn af a rk itek t I. P. K nudsen; g. 30/1 
1923 m. D ora K., f. Nissen; udd. i kolonial h. 
købm and F. C. Jensen, Flensburg 1905-09, ansat 
i A/S B rdr. Dahl, Kbhvn. 1909-10 og h. købm and 
Jens M. Ferdinand, F lensburg 1910-14, iøvrig t an
sat i forskellige andre fo rre tn inger bl. a. h. 
købm and M. Christensen, Viborg 1918-20, i kom 
pagni m. købm and Chr. S. P etersen  grundlagt 
nuvæ rende kolonial-, isenkram - og m anufak tu r
forretn ing  i Padborg og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1920, eneindehaver af fo rretn ingen s. 
1925.

Adr. Padborg.
F irm a: P etersen  & K nudsen, Padborg.

K nudsen, P aul H übertz, købm and; f. 10/12 1915 
i Ringkøbing, søn af købm and J. H übertz K nud
sen; g. 11/11 1944 m. Else H. K., f. Buch; udi. i 
faderens fo rretn ing  i R ingkøbing 1930-34 og h e r
under bestået handelsskoleeksm . fra  Ringkøbing 
H andelsskole 1933, kommis i samme 1934-35 og i 
faderens fo rre tn ing  C. F. Richs Vej 90, Kbhvn. 
F. 1935-36, ansat i A/S F abriken  »Ilka«, Kbhvn. 
1936-47 og fo rva lte r i A/S C. Schou’s Fabriker, 
Kbhvn. 1947-50, derefter m edindehaver af fade
rens forretn ing  C. F. Richs Vej 90, Kbhvn. F.

Adr. Valby Langgade 26, Kbhvn. Vby.
F irm a: J. H übertz Knudsen, C. F. Richs Vej 

90, Kbhvn. F.

Knudsen, Pedro, købm and; f. 28/10 1902 i F re j- 
lev, Å lborg amt, søn af uddeler Jens M artinus 
K nudsen; g. 3/5 1927 m. M ariane K., f. P eder
sen; udi. i Nr. U ttrup  Brugsforening 1916-20,
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grundlag t nuvæ rende forretn ing  — der om fatter 
kolonial og isenkram  sam t tjæ re  og cem ent — i 
Nr. U ttrup  og etabi. sig s. selvstændig købm and 
1943; revisor i Sundby-H  vorup By sygekasse.

Adr. Nr. U ttrup.
F irm a: Pedro K nudsen, Nr. U ttrup.

Knudsen, Peter, købmand; f. 26/9 1901 i H orn
syld, Vejle amt, søn af skom agerm ester C hri
stian K nudsen; g. 1/4 1926 m. Fanny K., f. Jacob
sen (død 1951); udi. h. købm and J. Juelsen, H or
sens 1916-20, overtaget købmand Anton Jensen’s 
fo rre tn ing  i Å lstrup og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1926.

Adr. Å lstrup pr. Falling.
F irm a: P. K nudsen, Å lstrup pr. Falling.

K nudsen, Poul, købm and; f. 22/11 1905 i Thore- 
by, M aribo amt.

Adr. G uldbergs P lads 20, Kbhvn. N.
F irm a: Poul K nudsen, G uldbergs Plads 20, 

Kbhvn. N.

Knudsen, R ehardt, købmand, sognefoged; f. 
22/4 1901 i Holbæk, søn af m æ lkeforhandler 
Hans K nudsen; g. 15/5 1927 m. A nna K., f. Sø
rensen; udd. i kolonial, korn  og foderstoffer h. 
købm and Søren W inther, H olbæ k 1915-19 og h e r
under bestået handelsskoleeksm . fra  Holbæk 
H andelsskole 1918, komm is h. samme 1919-22, af
tje n t væ rneplig t og sen. fo rre tte t tjeneste s. ko r
poral dels v. dragonerne 1922-23 og dels v. h u 
sarerne 1923-24, kommis h. købm and C hristoffer
sen, D ianalund 1924-25 og i firm ae t Chr. F. Jen 
sen & Søn, Jyderup  1925-27, disponent i firm aet 
H enriksen & Mogensen, D ianalund 1927-34, etabi. 
sig s. selvstændig købm and m. forretn ing  — om
fattende kolonial, delikatesser, vinhandel, m anu
fak tur, isenkram , korn  og foderstoffer, b ræ nd
sel og benzin — i Stigs B jergby 1934; sognefoged 
i Stigs B jergby s. 1950.

Adr. Stigs B jergby pr. Mørkøv.
F irm a R ehardt K nudsen, Stigs B jergby pr. 

Mørkøv.

Knudsen, Sven Due, købm and; f. 2/5 1926 i 
Kbhvn., søn af m aler F ritjo f K nudsen; g. 6/9 
1952 m. G rethe D. K., f. H ansen; udi. h. køb
m and Gylling, Kolby Kås, Samsø 1941-45, over
taget nuvæ rende kolonialforretning i K orsør og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1951.

Adr. K ioskpladsen 8, Korsør.
Firm a: Sven Due, K ioskpladsen 8, Korsør.

K nudsen, Svend M arius, købm and; f. 19/6 1909 
i F jellerad , Å lborg amt, søn af gårdejer Søren 
M arius K nudsen; g. 28/3 1938 m. Emma M arie 
K., f. K ristensen; udi. h. købm and S. M. K nud
sen, F jellerad  1924-28, derefter kommis i fo r
skellige forre tn inger bl. a. h. købm and Nielsen 
Dinesen, Ålborg og h. købm and P. K. Gundlev, 
K ongerslev, selvstæ ndig købm and i Hobro 1937- 
39 og uddeler i Roum B rugsforening pr. Møl- 
drup 1939-42, overtaget nuvæ rende kolonialfor
retn ing m. tilhørende ejendom  i H adsund og p å

ny etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1942; medl. 
af best. f. H adsund H åndvæ rker- og B orgerfor
ening 1943-47 og f. H adsund H andelsforening 
1944-48.

Adr. Storegade 29, Hadsund.
Firm a: Svend Knudsen, K olonialforretning, 

Skyums Gård, Hadsund.

Knudsen, Viktor, købm and; f. 10/8 1898 i Vol- 
ling, Viborg amt, søn af gårdejer Jens C hristian 
K nudsen; udi. i Balling B rugsforening, selvstæ n
dig købm and i Skive 1936-39 og i R anders 1942- 
51, overtaget nuvæ rende forretn ing  og etabi. sig 
s. selvstændig købm and i Å rhus 1951.

Adr. Skernvej 12, Århus.
F irm a: V. Knudsen, Skernvej 12, Århus.

K nutzen, Helga Husted, købm and; f. 8/5 1905 i 
Ribe, da tte r af købm and A nders H usted K nu t
zen; overtaget faderens forretn ing  i Ribe og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1935.

Adr. Sønderportsgade 37, Ribe.
F irm a: H. H usted Knutzen, Sønderportsgade 

37, Ribe.

K oblegaard, H olger H erbert, købm and; f. 18/3 
1907 i G illeleje, F rederiksborg  amt, søn af slag
term ester Hans Jensen; g. 8/11 1931 m. M argit 
K., f. Christiansen, udd. s. tøm rer, overtaget 
købm and Jens Jensen’s forretn ing — om fattende 
kolonial, isenkram , m anufaktur, bræ ndsel og 
benzin — i Tisvilde og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1945; medl. af best. f. Tisvilde og Om
egns Handelsforening.

Adr. Tisvilde pr. Tisvildeleje.
F irm a: H. H. Koblegaard, Tisvilde pr. Tisvil

deleje.

Koch, Niels, købmand, grosserer; f. 5/4 1899 i 
Kbhvn., søn af købm and P e te r Koch; g. 18/10 1932 
m. F rida K., f. N ielsen; udd. i handel dels h. fa 
deren og dels h. købm and F rederik  Olsen, GI. 
Kongevej 91, K bhvn. V. 1913-17, derefter kom 
mis h. samme og sen. bl. a. h. købm and Ricard, 
Enghavevej 65, Kbhvn. V. sam t iøvrigt bestået 
afgs.eksm. fra  Kbhvn.s Købm andsskole’s dag
kursus, besty rer af faderens afd. Vigerslevvej 
13, K bhvn. Vby. 1921-26 og selvstæ ndig købm and 
m. fo rretn ing Jæ gersborggade 18, Kbhvn. N. 
1926-29, studie- og arbejdsophold i Canada 1929- 
32, overtaget nuvæ rende forretn ing  — der om
fa tte r  kolonial m. kaffe s. speciale sam t vine 
og tobakker m. v. — i Kbhvn. og påny etabi. sig 
s. selvstændig købm and 1932, erhvervet gros
sererborgerskab 1941; medl. af G rosserer-Socie
te te t m. fl.

Adr. A m agerbrogade 45, Kbhvn. S.
F irm a: Niels Koch, Holmbladsgade 78, Kbhvn. 

S.

Koch, Viggo Vilhelm, købm and; f. 14/7 1903 
på Frdbg., søn af tøm rer Carl M arius Koch; g. 
17/6 1950 m. Ellen Othilie K., f. Sørensen; udd. 
s. tøm rer h. tøm rerm ester Johs. B jarke, Søborg 
1918-22, derefter svend i Kbhvn. og provinsen,
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N. Koch V. V. Koch
købm and, grosserer købm and

J. Kock B. Koefoed
købm and købm and

studie- og arbejdsophold i Belgien, Tyskland og 
F rankrig  1923-25 og i U.S.A. 1927-28, t. søs 1928- 
30, tøm rerform and h. tøm rerm ester V. P. Wil- 
ladsen, Kbhvn. 1930-32, 1935-38 og 1945-51, selv
stændig tobakshandler m. forretn ing  D anne
brogsgade, Kbhvn. V. 1938-40 og ejendom sm æg
le r i Kbhvn. 1940-45, erhvervet næ ringsbevis s. 
tøm rerm ester 1944 og bestået ejendom sm ægler- 
prøve 1945, m. hustruen  s. daglig m edarbejder 
etabi. sig s. selvstændig købm and m. forretn ing 
— om fattende kolonial, vine og frug t m. v. sam t 
sæ rsk ilt konfektureafdeling — Em drupvej 42, 
Kbhvn. 0 . 1950; medl. af F rim urerordenen  i 
D anm ark.

Adr. Em dtupvej 42, K bhvn. 0 .
Firm a: Ellen Koch, Em drupvej 42, Kbhvn. 0 .

Kock, Jørgen, købm and; f. 3/7 1908 i Skeide, 
Sønderborg amt, søn af fisker Jørgen Kock; g. 
9/4 1936 m. E sther M. K., f. D eleuran; udd. i 
kolonial h. købm and Chr. Danielsen, Sønder
borg 1923-27, kommis h. samme 1927-32, besty rer 
af købm and Otto Schm idt’s kolonialforretning i 
Sønderborg 1932-33, overtaget samme og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1933, fly tte t fo rre t
ningen t. nuvæ rende lokaler P arkgade 28, Søn
derborg 1935; medl. af best. f. Sønderborg De
tailhandlerforening.

Adr. Parkgade 28, Sønderborg.
F irm a: Jørgen Kock, Parkgade 28, Sønderborg.

Koefoed, Børge, købm and; f. 22/2 1909 i Åker, 
Bornholm, søn af m ejeribesty rer P. Koefoed; g. 
26/5 1938 m. K arla  K., f. Clausen; udd. og v ir
ket s. m ejerist, overtaget nuvæ rende kolonial- 
og isenkram forretn ing i Svaneke og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1942; medl. af best. f. 
N ordbornholm s H andelsforening sam t medl. af 
overligningskom m issionen på Bornholm.

Adr. Søndergade 9, Svaneke.
Firm a: B. Koefoed, Søndergade 9, Svaneke.

Koefoed, Gudmund, købm and; f. 21/12 1911 i 
Hasle, søn af landm and H. P. A nker Koefoed; 
g. 1943 m. H elga K., f. W esth; udd. i kolonial

og isenkram  h. købm and M ortensen, Rønne 1926- 
30, derefter komm is i G udhjem  K øbm andsgård 
og sen. i Neksø B rugsforening sam t i N yker 
B rugsforening, etabi. sig s. selvstændig køb
m and1 m. fo rre tn ing  i M elsted 1943; revisor i 
N ordbornholm s Købmandsforening.

Adr. M elsted pr. Gudhjem.
Firm a: M elsted K øbm andshandel v. G. Koe

foed, Melsted pr. Gudhjem.

Koefoed, Johannes Ancher, købmand; f. 2/6 
1894 i Hasle, søn af bogholder Hans C. Koefoed; 
udd. i kolonial i Rønne, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. fo rretn ing  — om fattende kolonial 
og isenkram  — i Ø sterm arie 1923.

Adr. Ø sterm arie.
Firm a: J. A ncher Koefoed, Ø sterm arie.

Koefoed, Mogens Ecksteen, kom m unelæ rer, 
handelsskoleforstander; f. 14/3 1912 i Rønne, søn 
af viceskoleinspektør Ole Edvard Koefoed; g. 
1941 m. R uth K., f. Jensen; bestået læ rereksm . 
fra  Jonstrup  Sem inarium  1940, kom m unelæ rer i 
Neksø 1942 og i Køge s. 1946, till. fo rstander f. 
Køge H andelsskole s. 1953.

Adr. B jerggade 8, Køge.
Institu tion: Køge Handelsskole, Køge.

Kof oed, Aage, købmand; f. 29/6 1906 i K nud
sker, Bornholm, søn af gårdejer H. V. Kof oed; 
g. 14/4 1939 m. Olga M arie K., f. Kofoed; udi. i 
Sandvig B rugsforening 1921-25, kommis i samme 
1925-26, frekven te re t Rønne Handelsskole 1926- 
27, kommis i Hasle B rugsforening 1927-30, etabi. 
sig s. selvstændig købm and m. forretn ing  — om
fattende kolonial1, delikatesser og vinhandel — i 
Rønne 1930.

Adr. N ellikegade 2, Rønne.
F irm a: Aage Kofoed1, Rønne.

Kofoed, K aj W egener, købm and; f. 16/12 1916 i 
V esterm arie, Bornholm s amt, søn af p roprie tæ r 
Viggo Kofoed; g. 29/11 1942 m. Jenny  K., f. C hri
stensen; udd. i m ateria l h. købm and Holm’s Eftf., 
R ingsted 1931-35 og heru nd er bestået handels- 
skoleeksm. fra  R ingsted Handelsskole 1934, kom-
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J. A. Koejoed M. E. Koefoed
købm and kom m unelæ rer

N. L. Koldborg J. P. Kolmos
købm and købm and

mis h. købm and Melskens, H illerød 1935-37, h. 
købm and Jessen, Tåstrup 1937-39 og h. købm and 
H elgestrup, Nivå 1939-42, overtaget købm and 
F ram ’s Eftf.s fo rretn ing  — om fattende kolonial, 
glas, porcelæn og køkkenudstyr — i B allerup og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1942; form d. f. 
best. f. K øbm andsforeningen f. Frederikssunds 
og S langerupbanens Opland s. 1947 sam t medl. af 
best. f. H andelsforeningen f. B allerup og Omegn.

Adr. Rådhusvej 14, Ballerup.
F irm a: K. Kof oed, Rådhusvej 14, Ballerup.

Kold, K arl Pedersen, købm and; f. 16/1 1920 i 
Salling, Å lborg amt, søn af gårdejer Chr. Kold; 
g. 1946 m. A nna-M arie K., f. Jensen; udi. i 
V indblæs B rugsforening 1935-39, derefter bl. a. 
førstekom m is i V ilsted B rugsforening pr. R a- 
num, frekven tere t Den danske Andelsskole i 
M iddelfart 1941-42, etabi. sig s. selvstæ ndig køb
m and m. fo rretn ing  Ø sterbro 103, Ålborg 1946, 
afs tåe t samme og overtaget nuvæ rende fo rre t
ning i Å lborg 1951.

Adr. Hasserisgade 1, Ålborg.
F irm a: K arl Kold, V esterbro 45, Ålborg.

Koldborg, N ieldorf Ladefoged, købm and; f. 17/4 
1910 i G øttrup, Thisted amt, søn af gårdejer 
H enrik  K oldborg; g. 5/5 1939 m. Rosa K., f. H an
sen; udd. v. landvæ sen, overtaget købm and A n
dreas L arsen’s forretn ing  — om fattende kolonial, 
isenkram  og bræ ndsel — i F rederikssund  og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1939; kasserer 
i K øbm andsforeningen f. F rederikssund  og Om
egn s. 1949.

Adr. F rederiksborggade 14, F rederikssund.
F irm a: N. Koldborg, Frederiksborggade 14, F re 

derikssund.

Kolmos, Jens Peter, købmand, depotindehaver; 
f. 23/4 1893 i Nordborg, søn af købm and H ans 
Kolmos; g. 29/12 1919 m. M arie K., f. B ruhn; 
udd. i isenkram  h. isenkræ m m er Anton Schau, 
H aderslev 1908-12, ekspedient h. samme 1912-13 
og h. isenkræ m m er Th. Mørch, Sønderborg 1913 
sam t 1916-18, ansat i firm ae t P. H. Schm idt’s 
Eftf., Nordborg 1918-23, overtaget sammes bygge-

m aterialeafd. og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1924, sideløbende overtaget Tuborg’s De
pot i Nordborg og etabi. sig s. selvstændig depot
indehaver 1928; medl. af N ordborg ligningskom 
mission s. 1946.

Adr. Storegade 20, Nordborg.
F irm a: Jens Kolmos, B ygningsm aterialer & 

K ulhandel — Tuborg’s Depot, Nordborg.

Kolmos, P eter Hansen, købm and; f. 18/8 1895 i 
Nordborg, søn af købm and H ans Jensen  Kolmos; 
g. 28/10 1926 m. Else K., f. H artvig; udd. i kolo
n ial h. købm and H ans D anielsen, Å benrå 1910- 
-14, kommis i firm ae t A. F. Ebel, Slesvig 1914- 
15, m edindehaver af agen tu rfirm aet C. C hristen
sen, Sønderborg 1921-26, i kom pagni m. køb
m and C. W eber fo rpag ter af købm and P. H. 
Schm idt’s E ftf.s kolonial- og isenkram forretn ing 
i N ordborg 1926-34, fo rpag ter af købm and A. 
Jørgensen’s forretn ing  i Nordborg 1934-38, over
taget sam me — der om fatter kolonial og b landet 
handel — og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1938; formd. f. N ordborg H andelsskole sam t f. 
E rhvervsforeningen i Nordborg.

Adr. Nordborg.
F irm a: P. H. Kolmos, Nordborg.

Kongstad, Carl, købm and; f. 25/11 1906 i V er- 
ninge, Odense am t; g. 14/11 1936 m. Ida K., f. 
Jensen; ansat på G lam sbjerg B ryggeri 1932-40, 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. forretn ing  
— om fattende kolonial, isenkram , m anufak tur og 
trikotage sam t frø  — i G lam sbjerg 1940; medl. 
af best. f. Sydvestfyns K øbm andsforening.

Adr. Søndergade 90, G lam sbjerg.
F irm a: Carl Kongstad, Søndergade 90, G lams

bjerg.

K ornbek, Jakob, købm and; f. 12/2 1912 i Nybøl, 
Sønderborg amt.

Adr. Lyngtoften 5, Lyngby.
F irm a: Brønshøj Torvs K oloniallager v. J. 

K ornbek, Frederikssundsvej 158, Brønshøj.

K ornerup, K aj A nders Jørgen, købm and; f. 
10/2 1905 i Kbhvn., søn af m eje rie je r Jens P e te r
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J. K. Kortsen P. Kousgaard
realskolebestyrer afdelingsdirektør

C. Kongstad J. Kornerup-Madsen
købm and købm and

Theodor K ornerup; g. 15/12 1943 m. Anna-Louise
K., f. Schw erdtfeger; studen t fra  E fterslæ gtsel
skabets G ym nasium  i Kbhvn. 1923, cand. phil. 
1924, studeret ju ra  t. 1928, derefter antikvarbog
handler i K bhvn. t. 1939, v irke t i m oderens v irk 
somhed 1939-40, overtaget nuvæ rende fo rre t
ning — der e r en udpræ get købm andsvirksom 
hed uden sæ rlig hensyntagen t. specialiteter — 
i Gentofte og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1940.

Adr. R yparken 18, Kbhvn. 0 .
F irm a: K. K ornerup, Brogårdsvej 24, Gen

tofte.

K ornerup-M adsen, Jørgen, købm and; f. 11/7 
1930 i Kbhvn., søn af inspektør v. V estre B or
gerdy dskole C arl F. M adsen; g. 2/2 1952 m. Inge 
Lise K.-M., f. Schrøder; bestået realeksm . fra  
V estre Borgerdydskole 1946, udd. v. handel en 
gros og en detail i firm aet Th. B ruun, Nykøbing 
S. 1946-50 og herunder bestået handelsskoleeksm . 
f ra  Nykøbing S. H andelsskole 1948, bestået de- 
koratøreksm . m. diplom fra  Bergenholz’ Deko
ratørskole i Kbhvn. 1950, besty re r af D elikatesse
forretn ingen  »Asia«, St. Kongensgade, Kbhvn.
K. 1950-51 og førstekom m is h. købm and E. M. 
Petersen, G entofte 1951-54, overtaget nuvæ rende 
fo rretn ing  — en udpræ get købm andsvirksom hed 
m. finere kolonial og vine s. speciale — i Skovs- 
hoved' og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1954.

Adr. K orsgårdsvej 28, C harlottenlund.
Firm a: K orsgårdens K olonial v. Jørgen K orne

rup-M adsen, Sophus B audiz’ Vej 20, C harlotten- 
lund.

Kornum , Viggo Lindbøg, købm and; f. 23/7 1917 
i Skræm , H jørring  amt.

Adr. Dalgasgade 6, Ålborg.
Firm a: Viggo K ornum , Hj. af R eberbansgade 

og Svendsgade, Ålborg.

K orsgaard, Hans P eter, købm and; f. 18/12 1922 
i Lystrup, R anders amt, søn af uddeler Chri
stian K orsgaard; g. 22/6 1946 m. K aren Agnethe 
K., f. K rarup ; bestået realeksm . fra  R anders 
Realskole 1936, udi. i Lime Brugsforening 1936-

40, derefter kommis i forskellige brugsforenin
ger sam t frekven tere t Den danske Andelsskole 
i M iddelfart 1945, etabi. sig s. selvstændig køb
m and m. fo rre tn ing  i R anders 1946, afstået sam 
me og overtaget nuvæ rende forretn ing i Ålborg 
1949.

Adr. Samsøgade 24, Ålborg.
F irm a: Slotsgades K olonialhandel v. Hans 

K orsgaard, Slotsgade 5, Ålborg.

K orsholt, C hristian, købm and; f. 29/8 1915 i 
M osbjerg sogn, H jørring  amt, søn af landm and 
Jens K orsholt; g. 27/12 1936 m. M arie K., f. 
Lassen; udi. h. købm and Simonsen, B læ sbjerg 
1931-34, frekven tere t Ju s tits råd  M øller’s H an
delshøjskole i Å lborg 1934-35, kommis h. køb
m and D rustrup, V. H jerm eslev 1935-36, etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and m. forretn ing  i As
dal 1936, afs tåe t samme og overtaget nuvæ rende 
forretn ing  — der om fatter kolonial, delikatesser 
og v inhandel1 — i F rederikshavn  1942.

Adr. Søndergade 57, F rederikshavn.
F irm a: Chr. K orsholt, Søndergade 57, F rede

rikshavn.

K ortsen, Jens K ristian , realskolebestyrer, han
delsskoleforstander; f. 12/1 1909 i Vesløs, Thisted 
amt, søn af landm and K ort M arkussen K ortsen; 
g. 15/10 1939 m. K arin  K., f. A ndersen; bestået 
læ re r eksm. 1930, læ re r v. A ntvorskov Højskole 
1930-31, bestået sløjdlærereksm . 1931, læ re r v. 
V estbirk Efterskole 1931-35 og v. S kæ rbæ k R eal
skole 1935-50, derefter b esty re r af sidstnæ vnte, 
frekven te re t S tatens Lærerhøjskole 1949-50, fo r
s tander f. Skæ rbæ k Handelsskole s. 1941.

Adr. Skolegade, Skæ rbæ k.
Institu tion: S kæ rbæ k Handelsskole, Skærbæk.

Kousgaard, Poul, afdelingsdirektør; f. 11/8 1900 
i K ibæk, R ingkøbing amt, søn af gårde je r An
ders K ousgaard; g. 26/8 1925 m. Magda K., f. 
E riksen; udd. v. handel og e fte r at have bestået 
eksm. fra  Den jydske Handelshøjskole i Århus 
ansat s. sek re tæ r h. konsul Cloos, F rederiks
havn, sek re tæ r i A/S De Danske S pritfab rikker 
1924, sen. p roku rist og kontorchef i samme, af-
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C. S. Kragh 
købm and

C. Krabsen 
købm and

K. E. Kragh 
købm and

L. Kraghede 
købm and

delingsd'irektør i Odense 1947; medl. af best. f. 
Foreningen af danske S p iritu sfab rikan ter og f. 
K bhvn.s B ræ ndevinsbræ nderlaug’s Legat, medl. 
af U dvalget t. unge H andelsm ænds Uddannelse 
i U dlandet, sek re tæ r f. K om iteen f. det danske 
S tudenterhus i P aris 1937-47, medl. af best, 
f. D.D.S.F.s In teressekontor f. Funktionæ rer, 
formd. f. Odense T uristforening og medl. af 
forretn ingsudvalget f. De sam virkende T uris t
foreninger i Fyns Stift, næstform d. f. F oren in
gen »Norden«s Odense afd., censor u. P rovins- 
handelskam m eret’s skoleudvalg, formd. f. Det 
p rivate  V elgørenhedsselskab og medl. af best. f. 
Ferd. Jensen’s Stiftelse.

Adr. N ørregade 60, Odense.
F irm a: A/S De Danske Spritfabrikker, N ørre

gade 60, Odense.

K rabsen, C hristian, købm and; f. 14/3 1908 i 
Suldrup, Å lborg amt, søn af skom agerm ester 
Lars P e te r K rabsen; g. 30/12 1944 m. M artha K.,
f. W illumsen; udi. i Suldrup B rugsforening 1922- 
26, kommis i forskellige brugsforeninger — h e r
under bl. a. førstekom m is i Onsild B rugsfor
ening — 1926-38, frekven tere t Ju s titsråd  M øller’s 
Handelshøjskole i Ålborg 1929-30, overtaget nu 
væ rende forretn ing  — der om fatter ren  kolonial 
— i Randers og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1938; medl. af kontaktudvalget f. »Centra«.

Adr. Ålborggade 8 A., Randers.
F irm a: Chr. K rabsen, Bøsbrovej 7, Randers.

K ragh, C hristian Svend, købm and; f. 21/5 1885 
i Skeby, Odense amt, søn af købm and C hristian 
K ragh; g. 1920 m. Johanne K., f. A ndersen; udi. 
i faderens forretn ing  i Skeby 1900-04, derefter 
kommis og sen. disponent i samme, overtaget fo r
retn ingen og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1911, afhæ ndet samme og overtaget nuvæ rende 
forretn ing  — der om fatter kolonial, korn og fo
derstoffer, kunstgødning og m arkfrø  sam t byg
n ingsm aterialer og bræ ndsel — i Å rup 1923.

Adr. Bredgade, Årup.
F irm a: Chr. K ragh, Årup.

K ragh, Hans Jakob, købm and; f. 27/3 1894 i 
Holstebro, søn af købm and V aldem ar K ragh; g. 
5/1 1920 m. K aren  K athrine K., f. Jensen; be
stået realeksm ., udd. i m anufak tu r h. købm and 
Vald. Schmidt, Thisted, ansat i faderens fo rre t
ning i Holstebro 1917, g rundlagt forretn ing  på 
Ringkøbingvej i Holstebro og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1932, nedlagt samme og fly tte t 
forretn ingen t. nuvæ rende lokaler R ingkøbing
vej 82, H olstebro 1939.

Adr. Ringkøbingvej 82, Holstebro.
F irm a: H. J. K ragh, Ringkøbingvej 82, H olste

bro.

K ragh, K arl Emil, købm and; f. 27/9 1893 i 
Østrup, Odense amt, søn af købm and Niels C hri
stian  K ragh; g. 12/8 1918 m. M artha K., f. M ik
kelsen; udi. h. faderen  1914-18, efter i nogle år 
a t have v irke t s. kommis overtaget nuvæ rende 
forretn ing  — der om fatter kolonial, isenkram  og 
bræ ndsel — i O tterup og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and; i flere perioder medl. af best. f. 
N ordfyns K øbm andsforening — sidst s. 1947.

Adr. O tterup.
F irm a: K. K ragh, O tterup.

K raghede, Lars, købm and; f. 23/2 1892 i Ørum, 
H jørring  amt, søn af gårdejer Jens K raghede; 
g. 29/4 1921 m. K irstine K., f. Thomsen; udd. v. 
landvæ sen i Vendsyssel og sen. ansat s. fo rvalte r 
på forskellige gårde, indehaver af hustruens 
barndom sgård i Ørum  1921-48, overtaget nuvæ 
rende kolonial- og delikatesseforretning i F rede
ricia og etabi. sig s. selvstændig købm and 1948.

Adr. Fredericia.
Firm a: N ørreports K olonialhandel v. L. K rag

hede, Fredericia.

Kragskov, Viggo, købm and; f. 27/10 1926 i E l
ling sogn, H jørring  amt, søn af gårdejer Tho
mas P e te r Kragskov; g. 20/9 1952 m. Bodil K.,
f. H ansen; udi. h. købm and J. Sigtenborg, K vis
sel 1941-45, kommis i forskellige fo rretn inger bl. 
a. h. grosserer H. C. Kragskov, F rederikshavn 
1945-50, overtaget nuvæ rende forretn ing — der 
efter udvidelse i 1953 om fatter kolonial, kon-
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V. Kragskov K. Krarup
købm and skolebestyrer

J. Kring Aa. J. Kristensen
købm and købm and

serves og grøntsager — i Å lborg og etabi. sig s. 
selvstændig købmand 1950.

Adr. St. Billes Gade 17, Ålborg.
Firm a: V. Kragskov, St. Billes Gade 17, Ål

borg.

K rarup, K ristian , skolebestyrer, handelsskole
forstander; f. 2/1 1879 i Hygum sogn, Ringkøbing 
amt, søn af købm and og landm and E rik K ra
rup; g. 1. gang 1906 m. M ariane Sofie K., f. 
Lauridsen, g. 2. gang 1934 m. Johanne K atrine 
K., f. Salling; bestået læ rereksm . fra  Silkeborg 
Sem inarium  1901, frekven tere t Statens L æ rer
højskole 1904-05, fast ansat læ rer i Hove pr. 
K linkby 1903, kom m unelæ rer i Skagen 1906, 
skolebestyrer i H adsten s. 1930, till. forstander 
f. og læ rer v. H adsten H andelsskole s. 1930; 
formd. f. H adsten Bibliotek s. 1932 og f. For
eningen »Norden«s H adsten afd. 1950, sen. sekre
tæ r f. sidstnæ vnte.

Adr. Nørre Hald, Hadsten.
Institu tion: H adsten Handelsskole, Hadsten.

Kring, Johannes, købmand; f. 21/5 1916 i Ny
købing F., søn af viceskoleinspektør L aurits 
K ring; g. 28/1 1946 m. E sther K., f. A ndersen; 
udi. i Skelby Brugsforening 1930-34, derefter 
kommis i forskellige brugsforeninger og sen. h.

isenkræ m m er J. Bolvig Hansen, Nykøbing F., 
overtaget nuvæ rende kolonialforretning i Nykø
bing F. og etabi. sig s. selvstændig købmand
1946.

Adr. Skolegade 17, Nykøbing F.
F irm a: Johs. K ring, Skolegade 17, Nykøbing F.

K ristensen, Aage Johansen, købm and; f. 2/8 
1918 i V ester H jerm eslev, H jørring  amt.

Adr. Terndrup.
Firm a: Aage K ristensen, Terndrup.

K ristensen, Aage Verner, købm and; f. 26/9 1927 
i Tarm , Ringkøbing amt, søn af gårdejer K re
sten K ristensen; g. 16/8 1953 m. Jenny D orthea
K., f. Holm Torstensen; udi. h. købm and H erm an 
C hristiansen, Tarm  og herunder bestået handels- 
m edhjæ lpereksm . fra  Tarm  H andelsskole, der
efter førstekom m is h. købm and Sv. H. C hristen
sen, Ulfborg, overtaget nuvæ rende kolonialfor
re tn ing  i S truer og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1953.

Adr. Jyllandsgade 16 B., S truer.
Firm a: Aage V. K ristensen, K olonialforret

ning, Jyllandsgade 16 B., S truer.

K ristensen, A nker K aalund, købmand, skibs
handler; f. 12/3 1921 i Harboøre, Ringkøbing

Aa. V. Kristensen 
købm and

A. K. Kristensen 
købm and, skibshandler

A. Kristensen 
købm and

A. D. Kristensen 
købm and
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G. Kristensen 
købm and

G. S. Kristensen 
købm and

H. B. Kristensen 
købm and

H. Kristensen 
købm and

amt, søn af depotbestyrer L ars P. K ristensen;
g. 16/5 1948 m. Edith K., f. Poulsen; udi. h. køb
m and A. Mollerup, Thyborøn, overtaget nuvæ 
rende forretn ing — der om fatter kolonial og 
skibsproviantering sam t depot f. A/S Singersgas 
— i Lemvig og etabi. sig s. selvstændig køb
m and og skibshandler 1948.

Adr. Vestergade 31, Lemvig.
Firm a: A nker’s Kolonial- & Skibshandel, Lem 

vig.

K ristensen, Arnold, købm and; f. 4/8 1896 i 
Tryggelev, Svendborg amt.

Adr. Bøgedals Alle 28, F ruens Bøge.
F irm a: A rnold K ristensen, Bøgedals Alle 28, 

F ruens Bøge.

K ristensen, Asger Dyhr, købmand'; f. 13/2 1917 
i Sminge, Skanderborg amt, søn af landpostbud 
Daniel W inther K ristensen; g. 23/9 1945 m.
M arie D. K., f. K ristensen; udi. dels h. køb
m and A. G. Zink, Sejling og dels h. købm and 
Johs. Nielsen, Skovlund 1931-35, overtaget køb
m and Johs. V estergaard’s forretn ing  i Nøved og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1945.

Adr. Nøved pr. Odder.
F irm a: Asger D yhr K ristensen, Nøved pr. 

Odder.

K ristensen, Erland, købm and; f. 5/5 1920 i Å l
borg, søn af tøm m erhandler Niels K ristian  K ri
stensen; g. 27/1 1946 m. H enny K., f. Nielsen; 
udi. h. købmand Ravnholt, H jallerup 1934-38, 
frekven tere t Ju s titsråd  M øller’s Handelshøjskole 
i Å lborg 1938-39, overtaget nuvæ rende forretn ing  
i Ålborg og etabi. sig s. selvstændig købm and
1947.

Adr. Holbergsgade 10, Ålborg.
Firm a: E rland K ristensen, Kolonial, H olbergs

gade 14, Ålborg.

K ristensen, G unnar, købmand; f. 3/10 1905 i 
Stilling, Skanderborg amt, søn af tjenestem and 
v. D.S.B. Søren M ortensen K ristensen; g. 4/11 
1931 m. Anna C athrine K., f. Nielsen; udd. h. 
købm and Olaf Jensen, K ontantforretn ingen

»Møllen«, Horsens 1921-25, g rundlagt nuvæ ren
de forretn ing  i H orsens og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1929; sek re tæ r i Horsens K øb
m andsforening.

Adr. Å boulevarden 99, Horsens.
F irm a: G unnar K ristensen, Å boulevarden 99, 

Horsens.

K ristensen, G unnar Snejbjerg, købm and; f. 26/2 
1925 i S truer, søn af slag teriarbejder Hans K ri
stensen; g. 6/3 1948 m. E sther K., f. K ristensen; 
udi. h. købm and Oscar Eigaard, S truer og h e r
under bestået handelsm edhjæ lpereksm . fra  S tru 
er H andelsskole, derefter kommis i Asp B rugs
forening og sen. i Ringkøbing Amts V areind
købsforening, S truer, overtaget nuvæ rende fo r
retn ing i S truer og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1947.

Adr. »Axelhus«, S truer.
F irm a: G. Snejbjerg  K ristensen, Købmand, 

»Axelhus«, S truer.

K ristensen, Hans Bram sen, købmand; f. 8/8 
1918 i B rørup, Ribe amt, søn af læ re r Jens Ma
rinus K ristensen; g. 3/4 1947 m. Eleonora B. K.,
f. M adsen; bestået realeksm . fra  V ejen Realskole 
1935, udi. h. købm and Carl Olesen, M alt pr. 
V ejen 1935-38 og herunder bestået handelsm ed
hjæ lpereksm . fra  Vejen Handelsskole 1938, fø r
stekomm is h. samme 1938-41 og sen. bl. a. h. 
købm and K nud Knudsen, Ølgod sam t h. køb
m and H. Th. Nissen, A nsager 1941-43 og 1945-47, 
frekven tere t H andelshøjskolen »Købmandshvile« 
i Rungsted 1944, overtaget nuvæ rende fo rre t
ning — der om fatter kolonial, isenkram , foder
stoffer, kunstgødning og m arkfrø  — i Tofterup 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1947, till. 
fo rhandler f. A/S D ansk T ipstjeneste.

Adr. Tofterup.
Firm a: H. B ram sen K ristensen, Tofterup.

K ristensen, H arry  Guldbæk, købm and; f. 14/3 
1929 i Ellidshøj, Å lborg amt, søn af opm åler Poul 
Sigurd K ristensen; g. 12/5 1951 m. G urli G. K., 
f. Poulsen; udi. h. købmand Smedegaard, Ålborg 
1944-48 og herunder bestået handelsm edhjæ lper-
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J. Kristensen 
købm and

K. E. Kristensen 
købm and

K. Kristensen 
overlæ rer

N. E. Kristensen 
købm and

eksm. fra  Fæ rgem an’s Handelsskole i Ålborg
1947, derefter kommis i forskellige forretn inger, 
etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo rretn ing 
H enning Sm iths Vej 21, Å lborg 1951, afhæ ndet 
samme og overtaget nuvæ rende forretn ing  — der 
om fatter kolonial, delikatesser og v inhandel — 
i N ørre Sundby 1955.

Ådr. Teisensvej 11, N ørre Sundby.
Firm a: H. Guldbæk, N ørre Sundby.

K ristensen, Henning, købm and; f. 3/8 1923 i 
Skive, søn af fø rste læ rer G ustav K ristensen; g. 
28/5 1946 m. M argrethe K., f. A ndersen; bestået 
realeksm . 1939, udi. i Skjød B rugsforening 1939- 
43 og herunder bestået handelsskoleeksm . 1941, 
kommis h. købm and Ibsen, Vejby S trand  1945- 
46 og 1947 sam t iøvrigt komm is og bogholder i 
forskellige brugsforeninger, overtaget købm and 
F. F rederiksen’s forretn ing  — om fattende kolo
nial, brød og m æ lk sam t souvenirs — i Udsholt 
S trand  og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1949.

Ådr. U dsholt S trand  pr. G ræsted.
F irm a: H. K ristensen, U dsholt S trand  pr. G ræ 

sted.

K ristensen, Jakob, købmand; f. 21/2 1921 i F a
ster, R ingkøbing amt, søn af læ rer K. Th. K ri
stensen; g. 24/1 1948 m. M artha K ristine K., f. 
Pedersen; bestået præ lim inæ reksm . fra  Skern 
Realskole 1937, udi. h. købm and Folm er, T rande- 
rup, Æ rø 1937-40, kommis h. købm and C. K irk 
Knudsen, Fiskbæk pr. H erborg 1940-42, derefter 
kommis i forskellige andre fo rretn inger sam t 
ansat h. konsul Hennings (kolonial en gros), 
Odense 1946-48, etabi. sig s. selvstændig købmand 
m. fo rretn ing — om fattende kolonial, delikates
ser og vinhandel sam t isenkram  — i Æ røskøbing
1948, ombygget og m oderniseret forretn ingen t. 
delvis selvbetjening 1955.

Ådr. Torvet, Æ røskøbing.
Firm a: »Den gamle Købmandsgård« v. Jakob 

K ristensen, Torvet, Æ røskøbing.

K ristensen, K arl Egon, købm and; f. 15/7 1919 i 
Thisted, søn af fyrbøder Edvard K ristensen; g. 
3/3 1946 m. Ellen K., f. Jørgensen; udi. h. køb

m and U hrbrand t Nielsen, Thisted, overtaget nu 
væ rende kolonial- og isenkram forretn ing i Sil
keborg og etabi. sig s. selvstændig købm and 1946.

Ådr. Lysbrogade, Silkeborg.
Firm a: K. E. K ristensen, Lysbrogade, Silke

borg.

K ristensen, K arlo Svenning, købm and; f. 17/9 
1909 i Galten, R anders amt, søn af slag teriarbej
der N iels K ristensen; g. 3/9 1933 m. F rida M ar
grethe K., f. Pedersen; overgået fra  anden b ran 
che, overtaget nuvæ rende kolonial- og isenkram 
forretn ing  i V interslev og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1951.

Adr. V interslev pr. H adsten.
Firm a: K arlo S. K ristensen, købmand, V inters

lev pr. Hadsten.

K ristensen, K risten  M andsberg, købm and; f. 
14/1 1896 i Rødding, Viborg amt, søn af land
m and K risten  K ristensen; overtaget kolonial
fo rre tn ing  i Hobro og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1945, afs tåe t samme og overtaget nu 
væ rende forretn ing  — en af byens største og 
æ ldste købm andsforretn inger — i Vejle 1947.

Adr. Dalgade 1, Vejle.
F irm a: M andsberg K ristensen, Dalgade 1, Vejle.

K ristensen, K ristian , overlæ rer, handelsskole- 
fo rstander; f. 11/2 1911 i LI. B inderup, Ålborg 
amt, søn af skræ dderm ester K risten K ristensen;
g. 1937 m. Ida K., f. Sørensen; bestået læ rer- 
eksm. 1933, læ rer v. Års B orger- og Realskole 
1934, overlæ rer s. 1947, læ re r v. Års H andels
skole s. 1938, forstander f. samme s. 1954; medl. 
af Års m enighedsråd 1945-53 og af Å rs skole
kommission 1950-54.

Adr. Søndergade 27, Års.
Institu tion: Års Handelsskole, Års.

K ristensen, K ristian  Hostrup, købmand; f. 27/12 
1902 i Thorstrup, Ribe amt, søn af gårdejer K re
sten Jessen K ristensen; g. 23/11 1927 m. Carla 
K., f. Lessm ann; grundlag t nuvæ rende fo rre t-
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S. Kristensen 
købm and

S. Kristensen 
købm and

K. Kristensen-Elsøe 
fabrikan t

S. Kristensen-Elsøe 
fabrikan t

ning i V irring og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1934.

Adr. V irring pr. Skanderborg.
F irm a: K. H ostrup K ristensen, V irring pr. 

Skanderborg.

K ristensen, Niels Elvard, købm and; f. 12/12 
1922 i M arstal, søn af skibsfører Niels K ris ten 
sen; g. 6/9 1944 m. Ingeborg K., f. Jørgensen; 
udi. dels h. købm and K arup og dels h. købm and 
A ndersen, Bandholm  1938-42, kommis i H unseby 
B rugsforening 1942-43, h. købm and Jørgensen, 
Fejø 1944-47 og h. købm and Schmidt, N æstved 
1947-53, grundlagt nuvæ rende forretn ing — der 
om fatter kolonial, delikatesser, vin og tobak — 
i N æstved og etabi. sig s. selvstændig købm and 
1953.

Adr. Vibevej 15, Næstved.
Firm a: N. E. K ristensen, Vibevej 15, Næstved.

K ristensen, O laf Viggo, købm and; f. 12/2 1903 
i Ø ster Hæsinge, Svendborg amt.

Adr. Øster Farim agsgade 33, Kbhvn. 0 .
F irm a M artin  H jo rth ’s Eftf., Ø ster Farim ags

gade 31, Kbhvn. 0 .

K ristensen, Sigfred, købm and; f. 28/4 1919 i 
V inderup, Ringkøbing amt, søn af købm and K arl 
F rith iof K ristensen; g. 22/3 1942 m. K irstine K., 
f. H anghøj; udi. i faderens forretn ing i V inde
rup, leder og m edindehaver af samme — der 
om fatter kolonial, korn og foderstoffer sam t de
pot f. A/S Tuborgs B ryggerier og f. A/S De fo r
enede B ryggerier — s. 1944.

Adr. N ørregade 3, Vinderup.
Firm a: F. K ristensen, V inderup.

K ristensen, Svend, købmand; f. 19/4 1922 i 
K lovborg sogn, Skanderborg amt, søn af fhv. 
gårdejer K arl K ristensen; g. 29/7 1950 m. Thora 
K., f. Madsen; udi. i H orn Brugsforening pr. F å r
vang 1937-41, kommis i forskellige brugsforenin
ger — herunder bl. a. førstekom m is i Esbjerg 
og Omegns Brugsforening — 1941-51 sam t fre 
kven tere t Den danske Andelsskole i M iddelfart 
1944, overtaget nuvæ rende forretn ing — der om

fa tte r  kolonial og isenkram  sam t m anufak tur og 
skotøj — i S tarup pr. Tofterup og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1951; revisor i V. S tarup 
Sogns Sygekasse.

Adr. S tarup pr. Tofterup.
F irm a: Svend K ristensen, K olonial & Isen

kram , S tarup pr. Tofterup.

K ristensen, Svend Axel, købm and; f. 1/4 1910 
i N ordrup, Sorø amt, søn af m ejeribesty rer Thy- 
ge K ristensen; g. 22/5 1948 m. Else K., f. P e te r
sen; udi. dels h. købm and Chr. Petersen, Alslev 
K ro 1924-25 og dels h. købm and I. C. Sørensen, 
Høng 1925-28 sam t h. dennes efterfølger køb
m and P. C. Hagelund, Høng 1928-29, derefter 
kom m is bl. a. i firm ae t H enriksen & Mogensen, 
D ianalund og sen. ansat i Danske K øbm ænds 
H andels-A ktieselskab, Kbhvn. 1930-48, drevet 
chokoladeforretning i G illeleje 1948-54, etabi. sig 
s. selvstændig købm and m. forretn ing  — om fat
tende kolonial og b landet handel — i G lostrup 
1954; kasserer i D anm arks R etsforbund’s ung- 
domsafd. i K bhvn. 1935-45 sam t landskasserer i 
D anm arks R etsforbund 1945-47.

Adr. Sofielundsvej 81, G lostrup.
F irm a: K øbm andsforretningen »Hjørnet« v. S. 

A. K ristensen, Sofielundsvej 81, G lostrup.

K ristensen, Thomas, viceskoleinspektør, fo r
stander f. G renå Handelsskole; f. 30/3 1899 i 
Skjoldborg, Thisted amt.

Adr. Grenå.
Institu tion: G renå Handelsskole, Grenå.

K ristensen, Thomas, d irektør; f. 20/8 1900 i 
Ringgive, Vejle amt.

Adr. Dæm ningen 22, Vejle.
Firm a: Vejle M argarinefabrik  A/S, Vejle.

K ristensen-Elsøe, K ristian, fabrikan t; f. 29/9 
1887 i N ørre True, Alborg amt, søn af gårdejer 
Søren K ristensen-Elsøe; g. 29/10 1914 m. Hedvig 
K.-E., f. M ortensen; udi. h. købm and J. P. Jen 
sen, N ørager 1901-05, kommis h. samme 1905-06 
og sen. i forskellige andre forretn inger t. 1910, 
handelsrejsende f. firm aet V. Johansen (m aler-
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L. H. Kristiansen R. Kristiansen
førstelæ rer købm and

S. E. Kristiansen V. N. Kristiansen
forretningsbestyrer købm and

varer), Ålborg, A/S N ordjyllands Papirposefa
brik, Å lborg og A/S L. D æhnfeldt, Odense 1910- 
21, overtaget Fabriken »Hygæa«, Å lborg — en 
kem isk-teknisk fabrik  om fattende fabrikation  af 
fa rver og lakker — og etabl. sig s. selvstændig 
fab rikan t 1921, fly tte t fabriken  fra  de oprindelige 
lokaler i Vestergade, Ålborg t. nyopførte lokaler 
i Skalborg 1932 og — efter a t tyskerne u. besæ t
telsen havde spræ ngt sidstnæ vnte — t. nuvæ ren
de lokaler på R ørdalsvej, Å lborg 1945.

Adr. Hobrovej 1, Ålborg.
F irm a: A/S »Hygæa«, K ristensen-Elsøe’s F a r

ve- & L akfabriker, Ålborg.

K ristensen-Elsøe, Svend, fabrikan t; f. 3/3 1915 
i Ålborg, søn af fab rikan t K ristian  E lsøe-K ri- 
stensen; g. 25/5 1936 m. Bodil K.-E., f. Schultz; 
udd. i firm aet L auritz W orning’s Eftf. (farve og 
tapet), Ålborg 1929-33, studie- og arbejdsophold 
v. farvefab riker i Tyskland 1933-34 og i England 
1934-35, handelsrejsende f. Fabriken »Hygæa«, 
Ålborg 1935-40 og p rokurist i samme 1940-42, 
derefter m edindehaver af virksom heden.

Adr. Hobrovej 29, Ålborg.
F irm a: A/S »Hygæa«, K ristensen-Elsøe’s F a r

ve- & Lakfabriker, Ålborg.

K ristiansen, Hans M artin, købm and; f. 17/4 
1902 i F lakkebjerg, Sorø amt, søn af købm and 
P eter K ristiansen; g. 30/3 1930 m. Dagny K., f. 
Byrum ; grundlagt nuvæ rende fo rre tn ing  — der 
om fatter kolonial, delikatesser, vinhandel, køk
kenudstyr, bræ ndsel og benzin — i H arrested  og 
etabl. sig s. selvstændig købm and 1929; medl. af 
best. f. K øbm andsforeningen f. Slagelse og Om
egn s. 1950, till. formd. f. og kasserer i S ludstrup 
Sygekasse.

Adr. H arrested  pr. Sludstrup.
Firm a: H arrested  K øbm andshandel, H arrested  

pr. Sludstrup.

K ristiansen, Laurids Hove, førstelæ rer, han
delsskoleforstander; f. 16/7 1902 i H urup, Thisted 
amt, søn af gårdejer og skatterådsform and Mads 
K ristiansen; g. 11/10 1927 m. E sther K., f. H an
sen; udd. og v irket v. landvæsen, bestået læ rer-

eksm. fra  Silkeborg Sem inarium  1926, derefter 
læ rer dels v. U bberup Højskole og dels v. Te
strup  Højskole, ansat v. Rødekro K om m une
skole 1935, leder af Tinglev Kommuneskole s. 
1949, fo rstander f. Tinglev Handelsskole s. 1950; 
formd. f. D ansk-N ordisk U ngdom sforbund i 
Åbenrå Am t og f. Sønderjydsk A ften- og Ung- 
lom sskoleforening.

Adr. Tinglev.
Institu tion: Tinglev H andelsskole, Tinglev.

K ristiansen, Rudolf, købm and; f. 12/12 1900 i 
Skafterup, Sorø amt, søn af boelsm and Niels 
K ristiansen; g. 30/9 1936 m. E sther K., f. Sejers
bøl; gårde je r i S kafterup 1934-47, overtaget køb
mand Vilh. H ansen’s fo rretn ing  — om fattende 
kolonial, delikatesser, vinhandel, isenkram , fo
derstoffer og bræ ndsel — i Rude og etabl. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1947; medl. af best. f. Hol
steinsborg V enstrevæ lgerforening og f. Holsteins- 
borg-Venslev Sygekasse.

Adr. Rude.
F irm a: Rude K øbm andshandel, Rude.

K ristiansen, Svend E rhard t, forretn ingsbesty
re r; f. 19/7 1918 i Sdr. Felding, Ringkøbing amt, 
søn af skovfoged Jens P e te r K ristiansen; g. 28/12 
1945 m. E sther K., f. K ristensen; udi. i Vorbasse 
Brugsforening 1935-39, derefter kommis i fo r
skellige brugsforeninger sam t — genn. 2 å r — 
førstekom m is i Vorbasse Brugsforening, frekven
te re t Den danske Andelsskole i M iddelfart 1945, 
bestyrer af kolonialafdelingen h. købm and N. 
Knudsen, Nordenskov s. 1945.

Adr. Nordenskov.
F irm a: N. Knudsen, Kolonial & Isenkram , 

Nordenskov.

K ristiansen, V erner N eergaard, købm and; f. 
4/4 1924 i Fjeldsø, Viborg amt, søn af købm and 
P. K ristiansen; g. 25/12 1952 m. K irsten  K., f. 
Levring; udd. i kolonial i A/S C hristian H an
sen, Hobro 1940-44, frekven tere t Den jydske 
H andelshøjskole i Å rhus 1944-45, dere fte r ansat
h. faderen  og sen. forpagter af sammes fo rre t
ning, drevet detailhandel i R anders 1950-52, over-
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E. Krogen C. Krogh
købm and købm and

K. Krogh N. A. Krogh
købm and købm and

taget købm and P rim dahl P etersen ’s kolonial- og 
delikatesseforretning i Silkeborg og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1953.

Adr. Nylandsvej 55, Silkeborg.
F irm a: Nybo K ontantforretn ing v. V. K ris tian 

sen, Nylandsvej 55, Silkeborg.

K ristiansen, Viggo Andreas, købm and; f. 30/11 
1897 i Skelby, M aribo amt, søn af parcellist Hans 
K ristiansen; g. 5/11 1933 m. A nna K., f. H ansen; 
overtaget købm and L aura Jensen’s forretn ing  — 
om fattende kolonial og isenkram  — i Søm ark pr. 
B orre og etabi. sig s. selvstændig købm and 1938; 
medl. af best. f. Møens K øbm andsforening.

Adr. Søm ark pr. Borre.
Firm a: Søm ark K øbm andsforretning, Søm ark 

pr. Borre.

K ristoffersen, L aurits, købm and; f. 18/7 1884 i 
Højby, Holbæk amt, søn af depotbestyrer M ar
tin  K ristoffersen; g. 27/6 1950 m. Anine K., f. 
C hristophersen; udd. s. snedker, selvstændig 
købm and i Soderup pr. Tølløse 1910-14, etabi. sig 
s. selvstændig købm and m. forretn ing  — om fat
tende ren  kolonial og bræ ndsel — i Holbæk 1914; 
genn. en årræ kke medl. af best. f. H olbæk H an
delsskole sam t medl. af ligningskom m issionen i 
Holbæk.

Adr. Sm edelundsgade 42, Holbæk.
F irm a: K olonialforretningen »Hjørnet«, Sm e

delundsgade 42, Holbæk.

Krog, Arne, m argarinefabrikan t; f. 7/3 1907 i 
Jebjerg , Viborg amt, søn af m argarinefabrikan t 
Søren Krog; g. 22/6 1931 m. Helene Marie K., f. 
Bach; overtaget faderens virksom hed — Ribe 
M argarinefabrik — i Ribe og etabi. sig s. selv
stændig m argarinefabrikan t 1945; medl. af best,
f. M.I.F.U.

Adr. Dr. Dagmars Vej 8, Ribe.
F irm a: Ribe M argarinefabrik, Ribe.

Krogen, Eggert, købm and; f. 10/3 1893 i H al
lund, H jørring amt, søn af træ h and le r og sogne
foged P e te r E rhard t Krogen; g. 4/3 1923 m. Jean 
nette K., f. C hristensen; udi. h. købm and L ud

vig Møller, H allund pr. B rønderslev 1910-13, 
kommis h. købm and Carl I. Asby, Brønderslev 
1913-16 og kontorassistent h. købmand Johs. J a 
cobsen, N ørre Sundby 1918-22, førstekom m is h. 
købm and Chr. H jorth, Ålborg 1922-32, m edinde
haver af sammes forretn ing 1932-53, eneindeha
ver af forretn ingen — der er grundlagt 1861 og 
om fatter kolonial, korn  og foderstoffer, m arkfrø, 
kunstgødning, cem ent og bræ ndsel — s. 1953.

Adr. Slotsgade 12, Ålborg.
Firm a: Chr. H jo rth ’s Eftf., Slotsgade 12, Ål

borg.

Krogh, Alfred, købm and; f. 24/1 1897 i Sennels, 
Thisted amt, søn af arbejdsm and Niels Krogh;
g. 30/12 1923 m. Helga K., f. F rederiksen; udi. h. 
købm and O. C. Bonde, Søndbjerg pr. Uglev og 
sen. frekven tere t Den jydske Handelshøjskole i 
Å rhus 1918, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
m. fo rretn ing  i Skive 1922, afstået samme og 
grundlagt nuvæ rende forretn ing  i H olstebro 1942; 
medl. af best. f. og næ stform d. i K olonialhand
lerforeningen f. H olstebro og Omegn sam t medl. 
af H olstebro menighedsråd.

Adr. K arl Jensens Vej 6, Holstebro.
F irm a: A. Krogh, K olonialforretning, Enghave

vej 29, Holstebro.

Krogh, Chresten, købm and; f. 11/4 1889 i H es
selager, Svendborg amt, søn af husm and Hans 
Peder Krogh; g. 4/6 1914 m. H anne K., f. Jen 
sen; overtaget nuvæ rende forretn ing  — der om
fa tte r kolonial, isenkram , m anufak tur og byg
ningsm aterialer — i Hesselager og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1917; genn. en årræ kke 
medl af best. f. Østfyns K øbm andsforening.

Adr. Hesselager.
F irm a: H esselager K øbm andshandel, Hessel

ager.

Krogh, Claus, købm and; f. 23/1 1909 i Egen, 
Sønderborg amt, søn af landm and, gæ stgiver 
P e te r K rogh; g. m. Dagny K., f. Skjøth; udd. i 
kofonialbranchen h. købm and Lorentz Hansen, 
H undslev 1923-27, komm is h. købm and Johs. N iel
sen, St. Jyndevad 1927, h. købm and P. Sønnech-
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H. Kruse 
distriktschef

A. K. Kronborg 
købm and

H. Krumhardt 
købm and

J. Kruse 
købm and

sen, St. N ustrup 1927-30 og h. købm and Anders 
Truelsen, Toftlund 1930-31, fo rpagtet købm and 
M orten F randsen’s kolonialforretning i Øster 
L indet 1931, overtaget samme og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1934, genn. årene gradvis 
m oderniseret forretn ingen; formd. f. Rødding og 
Omegns K øbm andsforening s. 1952 sam t næ st- 
formd. f. H aderslev B enzinhandlerforening og 
kasserer i Ø ster L indet V andvæ rk m. fl.

Adr. Øster Lindet.
Firm a: Claus Krogh, Ø ster Lindet.

Krogh, Hans, købm and; f. 26/2 1923 i Lavens
by, Sønderborg amt, søn af købm and Hans 
K rogh; g. 12/2 1950 m. D agm ar K., f. Lassen; 
udd. i kolonial sam t frekven tere t H andelshøj
skolen »Købmandshvile« i Rungsted, overtaget 
faderens kolonial- og isenkram forretn ing i La
vensby og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1949; medl. af best. f. K øbm andsforeningen f. 
Sønderborg Amt.

Adr. Lavensby pr. Nordborg.
F irm a: H ans Krogh, Lavensby pr. Nordborg.

Krogh, Jens E jner, købm and; f. 27/6 1923 i 
H illerslev, Svendborg amt.

Adr. Engvej 15, Fåborg.
Firm a: Engvejens K olonialhandel, Fåborg.

Krogh, Knud, købm and; f. 14/9 1922 i Ålborg, 
søn af skom agerm ester N iels Krogh; g. 4/2 1950 
m. Inger K., f. Nielsen; udi. h. købm and Anthon 
Pedersen, Hals 1937-41 og herunder bestået han- 
delsm edhjælpereksm . fra  Hals H andelsskole 1940, 
frekven tere t Ju s titsråd  M øller’s Handelshøjskole 
i Ålborg 1941-42, kommis h. købm and A. Riis, 
N ørre Sundby 1942-43 og førstekom m is i firm aet 
Ths. Jensen’s Eftf., Åså 1943-50, overtaget nu
væ rende kolonialforretning i Ålborg og etabi. sig 
s. selvstændig købm and 1950, udvidet og m oder
niseret forretn ingen 1955.

Adr. Ryesgade 30, Ålborg.
F irm a: K nud Krogh, K olonialforretning, Ryes

gade 30, Ålborg.

Krogh, Niels Alfred, købm and; f. 21/12 1896 i 
G renå; g. 13/6 1937 m. E llen K., f. Hoffm ann; 
overtaget kolonialforretningen Langelandsgade 
11, Å rhus og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1923, fly tte t forretn ingen t. Langelandsgade 23, 
Å rhus 1927.

Adr. Langelandsgade 23, Århus.
F irm a: N. A. Krogh, Langelandsgade 23, Å r

hus.

K rogstrup, C hristian R ichard Sandfeld, køb
m and; f. 20/10 1908 i Nøvling sogn, Ringkøbing 
amt, søn af ren tie r Jens E rik  K rogstrup; g. 6/6 
1937 m. A strid  Johanne K., f. Sørensen; udi. h. 
købm and Chr. M errild, T jørring, overtaget fo r
re tn ing  i F aurho lt og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1937, afstået samme 1949 og overtaget 
nuvæ rende forretn ing  i Ikast 1951.

Adr. Østergade 86, Ikast.
F irm a: Chr. Sandfeld K rogstrup, Ø stergade 86, 

Ikast.

K ronborg, A lfred Kold, købm and; f. 11/4 1908 i 
K arup, V iborg amt, søn af købm and Jens Mi
chael K ronborg; udi. i faderens forretn ing  i K a
rup, d erefter kommis h. købm ændene Buhelt, 
Svenstrup v. Ålborg, Hylke, Holbæk, Petersen, 
F alling og Olsen, Røgind pr. Sporup, etabi. sig s. 
selvstændig købm and m. fo rretn ing  i V allerbæk 
pr. K arup 1937, afstået samme og overtaget nu
væ rende fo rretn ing  i K arup 1942.

Adr. K arup.
F irm a: A lfred K. Kronborg, K arup.

K ronborg, H enry, købm and; f. 27/12 1925 i 
H jerm , Ringkøbing amt, søn af købm and Jens 
C hristian K ronborg; g. 1950 m. Else M arie K., f. 
M ikkelsen; ud'l. dels i faderens forretn ing  i 
L ildstrand og dels h. købm and B underup, Sen- 
nels 1941-45, a ftjen t væ rneplig t v. Jydske D ra
gonregim ent i R anders 1945-46, derefter kommis
h. købm and H alfdan C hristensen, G rønbjerg og 
sen. h. købm and Bro, Vedersø, etabi. sig s. selv
stæ ndig købm and m. fo rre tn ing  — om fattende 
kolonial, isenkram , m anufaktur, korn og foder
stoffer, bræ ndsel, flaskegas og benzin — i Vin
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dum  pr. B jerringbro  1950, till. fo rhand ler f. A/S 
D ansk T ipstjeneste.

Adr. Vindum pr. B jerringbro.
F irm a: H enry K ronborg, Købmand, V indum 

pr. B jerringbro.

K ronkvist, Carl Edvig, købm and; f. 16/11 1897 
i Kbhvn., søn af skræ dder P er K ronkvist; g. 5/10 
1919 m. Olga E lisabeth K., f. Jensen; udd. i ko
lonial i Kbhvn. 1912-16, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. fo rretn ing  — om fattende kolonial 
og vine m. v. — i Kbhvn. 1923; tidl. kasserer i 
Idræ tsforeningen »Sparta«, K bhvn.

Adr. R ingstedgade 8, Kbhvn. 0 .
F irm a: Carl K ronkvist, W illemoesgade 29, 

Kbhvn. 0 .

K rum hardt, Holger, købm and; f. 2/2 1887 i 
Kbhvn.

Adr. Falsled pr. Stensgård.
Firm a: Falsled K øbm andsforretning v. H. 

K rum hard t, Falsled pr. Stensgård.

K ruse, H arry, distriktschef; f. 25/6 1908 i Å r
hus, søn af skræ dderm ester Mouritz Nielsen 
K ruse; g. 12/6 1932 m. Ellen M argrethe K., f. 
Larsen; bestået realeksm . fra  N ørre Sundby 
Realskole 1924, udd. i firm aet Chr. Simoni (kul 
og koks import), Å lborg 1924-29 og herunder be
stået handelsm edhjælpereksm . fra  Ju s titsråd  
M øller’s H andelshøjskole i Å lborg 1926, derefter 
kontorassistent i B.P. O lie-Kom pagniet A/S, di
strik tschef f. sammes Esbjerg d is trik t 1939 og
f. Å lborg d is trik te t s. 1953.

Adr. M. A. Schultz Vej 5, H asseris pr. Ålborg.
F irm a: B.P. O lie-Kom pagniet A/S, Ålborg Di

strik t, Ålborg.

K ruse, Johannes, købm and; f. 24/7 1890 i S ilke
borg, søn af sten- og billedhugger C hristian 
M arthinus K ruse; g. 25/6 1927 m. K arla K., f. 
T ruelsen; udi. h. købm and Jens A ndersen, A llen- 
to ft pr. K jellerup 1904-08, frekven tere t Den jyd - 
ske H andelshøjskole i Å rhus 1908-09, m edinde
haver af Torvets M aterialhandel, Silkeborg 1919- 
24 og indehaver af Silkeborg P apirhandel 1924- 
27, overtaget nuvæ rende kolonial- og m ateria l
handel i Hobro og etabi. sig s. selvstæ ndig køb
m and 1927; tidl. formd. f. Hobro K olonialhand
lerforening.

Adr. Adelgade 25, Hobro.
Firm a: Hobro M aterialhandel, Hobro.

K ruse, Johannes, købm and; f. 2/11 1924 i
Hej nsvig, Ribe am t, søn af ren tie r Hans H enrik  
K ruse; g. 14/10 1950 m. A nna-Else K., f. H aahr; 
udi. h. købm and H olger A ndersen, Kolding 1940- 
44, derefter ansa t v. Kolding Svineslagteri, kom 
mis i Skovlund Brugsforening 1947-49, frekven
te re t Den danske Andelsskole i M iddelfart 1949- 
50, overtaget købm and H viid-H ansen’s fo rre t
ning i Sdr. V ilstrup og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1950.

Adr. Sdr. V ilstrup pr. Eltang.
Firm a: Johs. K ruse, Sdr. V ilstrup pr. Eltang.

K rusell, Helge, forretn ingsfører; f. 27/7 1899 i 
Rønne, søn af købm and J. A. K rusell; g. 6/12 
1925 m. E sther K., f. H am m erback; bestået re a l
eksm. fra  Rønne Realskole 1915, udd. i kolonial
h. købm and O. P. Rasch, Rønne 1916-22, der
efter ansat i Danske Købmænds H andels-A ktie
selskab, Kbhvn., forretn ingsfører f. sammes afd. 
i Rønne s. 1933.

Adr. N ørregade 7, Rønne.
F irm a: Danske Købmænds H andels-A ktiesel

skab, St. Torvegade 96, Rønne.

K røigaard, G unnar, købm and; f. 10/6 1900 i 
Aversi, P ræ stø  amt, søn af fø rste læ rer P. S. 
K røigaard; g. 19/7 1925 m. Aase K., f. H ostrup 
M ynster; bestået realeksm . fra  Haslev G ym na
sium  1916, d erefter udd. i kolonial h. købm and 
T horvald A. Larsen, P ræ stø  t. 1920 og sen. kom 
mis h. købm and Jacob Trier, Kbhvn. t. 1924, 
frekven te re t Askov Folkehøjskole 1921-22, etabi. 
sig s. selvstændig købm and m. forretn ing  Pile 
Alle 43, K bhvn. V. 1924; medl. af best. f. — tidl. 
sek re tæ r og næ stform d. i — Frdbg. Købm ands
forening s. 1932 sam t medl. af rep ræ sen tan tska
bet f. C entral-O rganisationen af K øbm andsfor
eninger f. Kbhvn. og Omegn s. 1948, m edstifter 
og medl. af best. f. Indkøbsforeningen »Godt
håb« 1936-51.

Adr. V estervang 41, Kbhvn. Vby.
F irm a: G unnar K røigaard, P ile Alle 43, 

K bhvn. V.

K røjgaard, L ars B irk, købm and; f. 12/11 1928 i 
G jellerup, R ingkøbing amt, søn af gårdejer 
Svend K røjgaard; g. 9/9 1951 m. G erda K., f. 
Lauridsen; udi. h. købm and K jæ r Hansen, H er
ning og herunder bestået handelsskoleeksm . fra  
H erning H andelsskole, d erefter førstekom m is h. 
købm and C. V. C hristensen, B rabrand, overtaget 
købm and Chr. A. Sørensen’s forretn ing  i H er
ning og etabi. sig s. selvstændig købm and 1951.

Adr. G rønnegade 59, Herning.
F irm a: L ars B. K røjgaard, K olonial & D elika

tesse, Silkeborgvej 39, H erning.

K røyer, Finn, købm and; f. 16/2 1928 i Vejleby, 
M aribo amt, søn af fab rikan t A ndreas F rederik  
Thyge K røyer; bestået realeksm . fra  G lostrup 
Kommuneskole 1945, udd. i handel h. købm and
F. Hansen, G lostrup 1945-49 og sideløbende fre 
kven tere t Købm andsskolen i K bhvn., studie- og 
arbejdsophold v. A/S Den kgl. P orcelainsfabrik’s 
udsalg i London 1950-51, kommis h. købm and 
Ove C. B jerregaard , K bhvn. 1951-52, overtaget 
m oderens forretn ing  — en udpræ get købm ands
virksom hed m. kolonial og vine s. speciale — i 
G lostrup og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1952.

Adr. H ovedvejen 63, G lostrup.
F irm a: Th. K røyer, H ovedvejen 63, G lostrup.

K røyer, Jens Vrigsted, købmand, vicekonsul; 
f. 1/3 1891 i Nakskov, søn af købm and Holger 
C hristian K røyer; g. 24/5 1918 m. Ellen K., f. 
W iboltt (død 1952); bestået præ lim inæ reksm .
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J. V. Krøyer B. Kunz
købm and, vicekonsul købm and

H. Kvorning J. S. Kvorning
købm and, skibshandler købm and

1906, udd. i handel i firm aerne H. A. Hansen, 
Sorø og Baagøe & Riber, Svendborg sam t iøvrigt 
frekven tere t K øbm andsskolen i Kbhvn., studie- 
og arbejdsophold i H am burg, sekondløjtnant 
1915, m edindehaver af firm aet T. G. K røyer, 
Nakskov 1919-30, overtaget sammes kolonial- og 
isenkram afdeling u. firm anavnet Jens K røyer 
1931; medl. af best. f. A/S Olivarius & C hristen
sen’s Eftf., Kbhvn. s. 1934 og formd. f. Nakskov 
Handelsskole s. 1948; svensk vicekonsul; deko
ration: R.

Adr. Nygade 4, Nakskov.
Firm a: Jens K røyer, Nakskov.

K røyer, T. G., købmand, konsul; f. 28/8 1886 i 
Nakskov, søn af købm and Holger C hristian 
K røyer; g. 8/11 1912 m. Inger E lisabeth K., f. 
Reim er; udd. i handel i D anm ark, Tyskland og 
England, m edindehaver af firm aet T. G. K røyer, 
Nakskov — grundlagt 1843 — 1919-30, d irek tør i 
Aug. F reuchen & Co., T. G. K røyer A/S, N ak
skov; finsk vicekonsul s. 1920; formd. f. Nakskov 
H andelsstandsforening 1931-48, f. Nakskov H an
delsstands A rbejdsgiverforening s. 1931 og f. 
Sam m enslutningen af H avne- og Købm ands
organisationer i D anm ark s. 1948, medl. af best, 
f. Foreningen af K orn- og F oderstof-Im portører 
i S jæ llands og L olland-Falsters S tifter og f. 
Foreningen af danske K unstgødnings-G rossister, 
formd. f. best. f. A/S Den danske M ælkekon
denseringsfabrik, medl. af best. f. A/S Nakskov 
Silopakhus, f. I. 0 . A ndresen’s Legat f. Nakskov 
og Slagelse, f. A/S Det lo lland-falster’ske Je rn 
bane-Selskab og f. E jendom s-A ktieselskabet 
»Rosnæs«, medl. af rep ræ sen tan tskabet f. Køb- 
stæ dernes aim. B randforsikring, f. A rbejdsgi
vernes U lykkesforsikring og f. A/S Lollands 
H andels- og Landbrugsbank, medl. af råd e t f. 
Foreningen af frem m ede M agters K onsuler i 
D anm ark sam t af hovedbest. og af fo rretn ings
udvalget f. D ansk A rbejdsgiverforening; deko
rationer: R. — Fi.B.H., Fi.H.R.31. og Fi.M.M.

Adr. Nakskov.
Firm a: Aug. Freuchen & Co., T. G. K røyer 

A/S, Nakskov.

K røyer, Torben Thor, købm and; f. 16/1 1913 i 
Helsingør, søn af a rk itek t C hristian T hor K røyer;
g. 5/9 1939 m. Sylvia Agnete K., f. Rasmussen; 
udd. h. m ateria list E jner Olsen, Helsingør 1928- 
32, kommis h. samme 1932-36, g rundlagt nuvæ 
rende kolonialforretning i K bhvn. og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1936.

Adr. Tagensvej 171, K bhvn. NV.
Firm a: Torben K røyer, Tagensvej 171, Kbhvn. 

NV.

K ubiak, Albin, købmand; f. 2/1 1908 i Tysk
land; g. 11/9 1938 m. Solveig K., f. Poulsen; udd. 
i kolonialbranchen i T yskland 1925-29 og sen. 
filia lbestyrer i en større tysk forretn ing, bosat 
i D anm ark s. 1933, overtaget svigerfaderen køb
m and Chr. Poulsen’s fo rretn ing  »Tjalken« — der 
er grundlagt 1895 og om fatter finere kolonial og 
delikatesser — i H ornbæ k og etabi. sig s. selv
stæ ndig købm and 1939.

Adr. S trandvejen  333, Hornbæk.
Firm a: K olonialforretningen »Tjalken«, S trand

vejen  333, Hornbæk.

Kunz, Bruno, købm and; f. 1/8 1906 i Sønder
borg, søn af m urer Fr. K unz; g. 29/12 1929 m. 
Henny K., f. R athje; udd. i bygningsm ateriale- 
b ranchen i firm ae t Brock & Co., Sønderborg 
1921-25, ekspedient i samme 1925-26, fo rpag ter af 
købm and Jensen ’s fo rre tn ing  i Smøl 1927-29 og 
indehaver af samme — der om fattede b landet 
landhandel — 1929-47, fo rretn ingsfører f. instal
la tø r Hans Larsen, Lysabild 1947-53, overtaget 
købm and P e te r C lausen’s forretn ing  — om fat
tende b landet landhandel — i Holm pr. N ord
borg og påny etabi. sig s. selvstæ ndig købmand 
1953.

Adr. Holm pr. Nordborg.
F irm a: B runo Kunz, Holm pr. Nordborg.

Kunøe, Uffe, skibsprovianteringshandler; f. 6/8 
1914 i Vejlby-Risskov, Å rhus amt.

Adr. K ystvej 44, Åbenrå.
F irm a: Uffe Kunøe, Skibshandel, Åbenrå.
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K urdahl, L ionhardt, købm and; f. 9/7 1916 i 
Vejgård, Ålborg amt, søn af sm edem ester Jens 
H ildur V aldem ar K urdahl; g. 15/10 1939 m. E sther 
Amalie K., f. Jensen; udi. h. købm and Asger 
W indfeldt, Ålborg 1930-34 og herunder bestået 
handelsm edhjæ lpereksm . fra  Ju s titsråd  M øller’s 
Handelshøjskole i Ålborg 1933, kommis h. sam 
me 1934-35 og sen. bl. a. dekoratør h. »Persil«, 
førstekom m is i nuvæ rende forretn ing  i Ålborg 
1946, optaget s. kompagnon i samme 1954; næ st- 
formd. og kasserer i kredsbest. f. K ristelig  H an
delsforening i D anm ark.

Adr. Vendelbogade 18, Ålborg.
Firm a: Chr. H ansen & Co., Hj. af Borgergade 

og Vendelbogade, Ålborg.

K ure, Axel Andersen, d irek tør; f. 13/5 1920 i 
Ø sterlars, søn af m ølleejer Adolf K ure; g. 11/9 
1947 m. Gunhild K., f. Skovgaard Sonne; be
ståe t realeksm . fra  Å kirkeby Realskole 1936, 
udd. i kolonial h. købm and Joh. Vest Jensen, 
G udhjem  K øbm andsgård 1936-41, frekven tere t 
Den danske Andelsskole i M iddelfart 1941-42, 
bogholderiassistent i F.D.B., Rønne 1942-43 og 
førstekom m is i Å rsballe Brugsforening 1943-46, 
rep ræ sen tan t i firm ae t C. F. S tender & Søn, 
Rønne 1946-53, d irek tør f. A/S E. Sonne-Hansen, 
Neksø — der om fatter m aterialhandel sam t cyk
ler en gros og en detail — s. 1953.

Adr. Torvet 11, Neksø.
Firm a: E. Sonne-H ansen A/S, Neksø.

Kusk, Jens C hristian Nielsen, købm and; f. 26/5 
1926 i Voel, Skanderborg amt, søn af landm and 
Ole K usk; g. 7/5 1950 m. R igm or N. K., f. N iel
sen; udi. i Voel B rugsforening 1941-44 og h e r
under bestået handelsskoleeksm . 1944, kommis i 
Nysum B rugsforening 1944-45 og sen. i forskel
lige andre brugsforeninger — bl. a. i K irke Stil- 
linge B rugsforening — 1945-53, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. forretn ing  — om fattende 
kolonial og grøntsager — i K orsør 1953.

Adr. Tårnborgvej 1 A., Korsør.
F irm a: K. Kusk, K olonialforretning, T årnborg

vej 1 A., Korsør.

Kühn, R ichard A lbert, købm and; f. 18/4 1912 i 
H ellerup, K bhvn.s amt, søn af chokoladem ester 
Otto K ühn; g. 11/7 1937 m. Ingeborg K., f. L ar
sen; udi. h. købm and Viggo Jørgensen, N dr. F ri
havnsgade 20, K bhvn. 0 . 1926-30 og herunder be
stået handelsm edhjæ lpereksm . fra  Købm ands
skolen, kommis h. købm and Chr. Schmidt og h. 
sammes efterfølger købm and Gresel, F redens
gade 10, Kbhvn. N. 1930-37 sam t forretn ingsbe
sty rer h. købm and Aage P rim dahl, M athildevej 
3, Kbhvn. F. 1937-42, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. fo rretn ing  — om fattende kolonial, 
delikatesser, vine og tobak m. v. sam t iøvrigt 
baseret på delvis selvbetjening — Frankrigsgade 
17, Kbhvn. S. 1942.

Adr. W ittenberggade 26, Kbhvn. S.
Firm a: K ühn’s K olonial v. R ichard Kühn, 

Frankrigsgade 17, Kbhvn. S.

K vist, Otto, købm and; f. 6/8 1909 i B arrit, V ej
le amt, søn af skom agerm ester M. K vist; g. 26/4 
1936 m. Ingrid K., f. Hansen; udi. h. købm and 
P. Langager, B arrit, overtaget nuvæ rende kolo
n ial- og isenkram forretn ing i Hedensted og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1936; medl. af best.
f. Ø stjydsk H andelsforening, fl. a. tillidshverv.

Adr. H edensted.
F irm a: Otto Kvist, Hedensted.

Kvorning, Haakon, grosserer; f. 8/4 1918 i L in
de, R anders amt, søn af uddeler Jens K vorning;
g. 24/3 1948 m. R uth E thel K., f. Jensen; udi. i
0 . A lling Brugsforening pr. A uning 1932-36, kom 
mis i forskellige brugsforeninger — bl. a. i Kon- 
geådal Brugsforening og i V ejen B rugsforening
— 1936-47 sam t frekven tere t Den danske A ndels
skole i M iddelfart 1943, i kom pagni m. broderen
— grosserer Niels C hristian K vorning — grund
lagt nuvæ rende virksom hed — der om fatter ko
lonial en gros sam t osteoplag fra  A/S P e te r Mi- 
chaelsen, Lunderskov — i Esbjerg og etabi. sig 
s. selvstændig grosserer 1947.

Adr. Vardevej 32, Esbjerg.
Firm a: Brdr. K vorning, K olonial-A rtik ler en 

gros, Trafikhavnen, Esbjerg.

K vorning, Holger, købmand, skibshandler; f. 
2/9 1916 i Linde, R anders amt, søn af uddeler 
Jens K vorning; g. 12/8 1944 m. Lilli M argrethe 
K., f. Christensen; udi. i Vammen Brugsforening 
1930-34, komm is i Vissing B rugsforening pr. L er
b jerg  1934-36 og sen. i forskellige andre brugs
foreninger — bl. a. i 0 . A lling B rugsforening pr. 
Auning og i G ørding B rugsforening — t. 1943, 
frekven tere t Den danske A ndelsskole i M iddel
fa r t 1944 og kontorassistent i B rugsforeningen 
»Frem«, E sbjerg 1944-53, i kom pagni m. købm and 
Jørgen Ø rnstrup C hristensen overtaget nuvæ 
rende forretn ing  — der om fatter kolonial og 
skibsproviantering — i Esbjerg og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1953.

Adr. G ørding St.
F irm a: J. J. Sehested’s Eftf., Kolonial & Skibs

handel, S trandbygade 40, Esbjerg.

Kvorning, Jens Senius, købm and; f. 24/10 1881 
i Løvel, Viborg amt, søn af landm and Jens 
K vorning; g. 22/10 1922 m. C hristine K., f. H en
riksen; udi. i S dr. Onsild Brugsforening 1897- 
1901, derefter af tjen t væ rneplig t v. in fanteriet, 
frekven te re t V estbirk Højskole 1901-02, uddeler 
i Oue Brugsforening 1903-06 og i Ormslev B rugs
forening 1906-22, etabi. sig s. selvstæ ndig køb
m and m. forretn ing  — om fattende kolonial, isen
kram  og benzin — i O verlund 1922; genn. 4 å r 
medl. af best. f. B jerringbro, K jellerup og Om
egns H andelsforening og genn. 6 å r  medl. af 
best. f. O verlund B orgerforening.

Adr. O verlund pr. Viborg.
F irm a: J. S. K vorning, K øbm andsforretning, 

O verlund pr. Viborg.

Kvorning, Niels Christian, grosserer; f. 23/4 
1911 i Linde, R anders amt, søn af uddeler Jens
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C. Kærgaard 
købm and

K. Kølbæk 
købm and

H. Ladekjær 
købm and

T. H. Landsperg 
grosserer

K vorning; g. 9/11 1941 m. K irstine K., f. Ibsen; 
udi. i Lime Brugsforening pr. Mørke 1925-29, 
kommis i forskellige brugsforeninger og ansat i 
F.D.B.s Esbjerg afd. 1929-47 sam t frekven tere t 
Den danske Andelsskole i M iddelfart 1934, i 
kom pagni m. broderen — grosserer Haakon 
K vorning — grundlagt nuvæ rende virksom hed 
— der om fatter kolonial en gros sam t osteoplag 
fra  A/S P e te r M ichaelsen, Lunderskov — i Es
bjerg  og etabi. sig s. selvstændig grosserer 1947.

Adr. Skjoldsgade 25, Esbjerg.
F irm a: B rdr. K vorning, K olonial-A rtikler en 

gros, T rafikhavnen, Esbjerg.

K æ rgaard, Carl, købmand; f. 25/1 1914 i Sdr. 
Nissum, R ingkøbing amt, søn af gårdejer Edvard 
Kærgaard'; overtaget nuvæ rende fo rretn ing  — en 
specialforretning f. net og fiskeriartik ler — i 
Ringkøbing og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1939.

Adr. V. S trandsb jerg  3, Ringkøbing.
F irm a: Carl K æ rgaard, F iskeriartik ler, V. 

S trandsb jerg  3, Ringkøbing.

Kølbæk, Knud, købmand; f. 10/11 1913 i Tim
ring, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Jens Jen 
sen Kølbæk; g. 19/11 1944 m. Rigmor K., f. Søn- 
dergaard-N ielsen; udi. h. købm and S. M eldgaard, 
V ildbjerg 1929-33 og herunder bestået handels- 
m edhjæ lpereksm . fra  V ildbjerg H andelsskole 
1932, førstekom m is h. samme 1933-34, h. købm and 
Steen Jacobsen, Tissing Huse pr. Rested, Mors 
1935-36 og h. købm and A. Weis, H edegård pr. 
Give 1936-44, overtaget nuvæ rende forretn ing i 
Give og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1944.

Adr. Hospitalsgade 1, Give.
Firm a: K. Kølbæk, Kolonial & Isenkram , 

H ospitalsgade 1, Give.

Kølle, Hans P., overlæ rer, forstander f. Køb- 
m andsskolen’s Enghave Afdeling; f. 21/12 1903 i 
Ryde, M aribo amt.

Adr. Ingerslevgade 140, K bhvn. V.
Institu tion: K øbm andsskolen’s Enghave Afde

ling, Enghavevej 49, K bhvn. V.

L adekjæ r, H arald, købm and; f. 7/10 1909 i 
Tarm , Ringkøbing amt, søn af gårdejer Jens 
N ielsen L adekjæ r; g. 19/4 1936 m. Oda L., f. 
W indahl; udd. i kolonial h. købm and J. C. Bag
ger Jensen, Skern  1923-27, ansat h. købm and N. 
Nielsen, Lem 1927-28, i A/S A. W. K irkebye’s 
oplag i K olding 1928-29 og h. frugtgrosserer H. 
Hansen, Vejle 1929-36, overtaget købm and Chr. 
Jensen’s kolonial- og delikatesseforretning i Kol
ding og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1936, 
ombygget og m oderniseret fo rretn ingen 1944.

Adr. Fynsvej 48, Kolding.
F irm a: H arald  L adekjæ r, Fynsvej 48, Kolding.

Lam bertsen, Carl Christian, disponent; f. 16/6 
1924 i Vigsø, Thisted amt, søn af købm and Lam 
b e rt Lam bertsen; udd. i kolonialbranchen i f ir
m aet Fr. B ang’s Eftf., Nykøbing M. 1942-45, fre 
kven tere t Niels Brock’s Handelsskole i Kbhvn. 
1945-47, ansat i A/S D ansk Esso 1947-50 og i A/S 
Det danske S tålvalsevæ rk 1950-52, disponent i 
enkefru  Jacob H ansen’s kolonial- og isenkram - 
forretn ing  i Je ls  s. 1952.

Adr. Jels.
F irm a: Jacob Hansen, Jels.

Landsperg, Tage Høyrup, grosserer; f. 9/3 1906 
i Kbhvn., søn af fab rikan t C hristian Erik Chri
stoffer Landsperg; g. 21/5 1949 m. Esther Patric ia
L., f. Newm an; udg. fra  D et kgl. O pfostringshus 
i Kbhvn. 1920, derefter udd. i handel i firm aet 
A lfred Olsen & Co., Kbhvn. og sideløbende fre 
kven tere t Købmandsskolen, studieophold i Paris 
1924, bestået præ lim inæ reksm . fra Kbhvn.s Uni
vers ite t 1927, derefter purserassisten t i Skandi
navien-A m erika L inien’s skibe t. 1930, grundlagt 
en gros virksom hed i Kbhvn. og etabi. sig s. 
selvstændig grosserer 1932, drevet virksom heden 
— der oprindelig om fattede honning og kunst
honning men som sen. er udvidet m. fab rik  f. 
frem stilling af kunsthonning og m arm elade sam t 
h a r erhvervet eneforhandlingen f. D anm ark af 
Brooke, Bond & Co’s Tea, England, hovedagen
tu re t f. D anm ark f. Van H outen’s Cacao, Hol
land-England og agenturerne f. Me. Vitie & P ri
ce’s Biscuits, London, B arker & Dobson Ltd.,
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E. Lang-Jensen 
købm and

T. Lange 
købm and

J. Langer 
købm and

P. Langergaard 
direktør

Liverpool og M arm ite Ltd., London, og hvis 
k lien tel består af im portører, grossister og køb
m æ nd — fra  nuvæ rende domicil i Brønshøj s. 
1943; medl. af G rosserer-Societetet m. fl.

Adr. Degnemose Alle 4-6, Brønshøj.
Firm a: Tage H. Landsperg, Degnemose Alle 

4-6, Brønshøj.

Lang, E rnst Erik, købmand, skibsproviante
ringshandler; f. 25/1 1888 i Køge, søn af garver 
F rederik  A. Lang; g. 24/5 1914 m. Dagny L., f. 
Sehested; udd. i A/S F. A. Hansen, Køge 1902- 
06, etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo rre t
ning — om fattende kolonial, korn og foderstof
fer, bræ ndsel og skibsproviantering — i Stege 
1911.

Adr. Storegade 4, Stege.
F irm a: E rnst E. Lang, Storegade 4, Stege.

Lang-Jensen, E jnar, købm and; f. 22/8 1897 i 
Skafterup, Sorø amt, søn af læ re r Lauritz Jen 
sen; g. 13/2 1927 m. Ruth L.-J., f. Jørgensen; 
udi. h. købm and Th. Pedersen, Sandved 1912-15, 
kommis h. samme 1915-16 og sen. i T hureby 
sam t i Kbhvn., kalku lator i F.D.B., Kbhvn. 1924- 
45, etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo rre t
ning i Rødovre 1945; formd. f. Rødovre H andels
forening s. 1955.

Adr. Brandholm s Alle 37, Vanløse.
Firm a: E. Lang-Jensen, Brandholm s Alle 37, 

Vanløse.

Langager, Frede Johannes, købm and; f. 3/12 
1918 i B arrit, Vejle amt, søn af købm and P e te r 
Langager; g. 4/7 1945 m. Edith L., f. Jensen; udi. 
i faderens forretn ing  i B arrit 1932-36, derefter 
kommis h. købm ændene Godskesen, H adsund og 
Carl Sørensen, Ryom gård sam t i Snaptun H an
delsplads, frekven tere t O llerup G ym nastikhøj
skole 1940-41, overtaget købm and A rne Christof- 
fersen ’s forretn ing  i H orsens og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1955.

Adr. N ørrestrandsgade 20, Horsens.
F irm a: Johs. Langager, N ørrestrandsgade 20, 

Horsens.

Lange, Thor, købm and; f. 30/8 1902 i Kbhvn., 
søn af instrum entm ager A lfred Lange; g. 26/10 
1929 m. Edith L., f. Woulfsbach; bestået rea l- 
eksm. fra  K jæ r og Lyngbye’s Realskole i Kbhvn.
1918, udd. i kolonial i H. L auritsen’s K øbm ands
gård, Stubbekøbing 1918-22 og herunder bestået 
handelsskoleeksm . fra  Stubbekøbing H andels
skole 1920, studie- og arbejdsophold i F rank rig  
1922 og sen. ansat i kolonial en gros firm aet Fr. 
C hristiansen, Kbhvn., fo rvalter i samme 1924- 
30, g rundlagt K affebræ nderiet »Thor«, GI. K on
gevej 165, Kbhvn. V. og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1930, afhæ ndet sam me og g rundlag t 
nuvæ rende forretn ing Sallingvej 61, Kbhvn. F. 
1937; medl. af best. f. G røndals H andelsforening 
s. 1939, næstform d. f. samme s. 1942 sam t m ed
stifte r af foreningens hjæ lpefond 1945.

Adr. Sallingvej 63, Kbhvn. F.
Firm a: K olonialforretningen »Thor«, Sallingvej 

61, Kbhvn. F.

Langer, Jens, købm and; f. 17/12 1901 i H ar- 
boøre, Ringkøbing amt, søn af m anufak turhand
ler K. M. Langer; g. 7/12 1929 m. Louise L., f. 
Ramsing; udi. dels h. købm and Jens M øller, 
K arstoft pr. K ibæ k 1917-19 og dels h. købm and 
Niels N ørgaard, Jeb jerg  pr. Skive 1919-20, der
efter kommis h. købm and H. P. Jensen, D urup 
og sen. repræ sentan t, overtaget købm and H el
m er E riksen’s forretn ing  i H am m el og etabi. sig 
s. selvstændig købm and 1954.

Adr. Hammel.
Firm a: Jens Langer, Hammel.

Langergaard, Peter, d irektør; f. 26/4 1898 i 
H arboøre, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Si
mon Christensen, Langergaard; g. 1/12 1928 m. 
Ella L., f. N ørgaard; udd. i Hee V areindkøbs
forening 1913-17, kommis i samme 1917-18, fre 
kven tere t Den jydske Handelshøjskole i Å rhus
1919, kontorist i A/S K arensm ølle, H ørning 1920 
-23 og telefonsæ lger i A/S E riksen & C hristen
sen (korn & foderstoffer), E sbjerg 1923-24, re 
p ræ sen tan t f. A/S Valsemøllen, Esbjerg 1924-37, 
d irek tør f. samme 1937, medl. af best. f. F o r
eningen af danske H andelsm øller s. 1952.
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R. Langgaard N. Lang æble
købm and købm and

Aa. Larsen Aa. Larsen
købm and købm and

Adr. Torvegade 109, Esbjerg.
F irm a: Valsem øllen A/S, Esbjerg.

Langgaard, Robert, købm and; f. 12/9 1928 i 
Hørdum, Thisted amt, søn af ren tie r F. Th. 
L anggaard; g. 19/4 1954 m. Elsebeth L., f. Høj; 
udi. h. købm and Rasmussen, Stensballe 1946-50, 
derefter a ftjen t væ rneplig t og sen. ansat h. 
købm and E jn a r Sørensen, Horsens sam t i f ir
m aet Dansk K afferisteri, Kolding, overtaget 
købm and R obert Sørensen’s fo rretn ing  i H or
sens og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1954.

Adr. M ølletoften 1, Horsens.
Firm a: R obert Langgaard, M ølletoften 1, H or

sens.

Langæble, Niels, købm and; f. 20/2 1888 i Sdr. 
N ærå, Odense amt, søn af købm and Hans L ar
sen; g. 9/6 1914 m. M aren K ristine L., f. H an
sen; udd. i kolonial, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. fo rretn ing  — om fattende kolonial, 
isenkram , fodtøj, hønse- og kyllingefoder, kalk, 
cem ent og bræ ndsel — i V orm ark 1919; genn. ca. 
18 å r medl. af best. f. Østfyns K øbm andsfor
ening.

Adr. V orm ark pr. Hesselager.
F irm a: Niels Langæble, V orm ark pr. Hessel

ager.

Langæble, Svend, købm and; f. 29/4 1912 i Vor- 
m ark, Svendborg amt, søn af købm and Rasmus 
Langæble; g. 1938 m. Rigm or L., f. Jørgensen; 
udi. h. købm and V aldem ar Ottosen, Vejle, Fyn 
1926-30, derefter kommis h. købm and Jensen, 
Sæ rslev og sen. frekven tere t Den fynske H an
delsdagskole i Odense, disponent og sen. besty
re r  af faderens forretn ing  i Svindinge f. mode
ren  1932-37, overtaget samme — der om fatter 
kolonial, isenkram  og m anufaktur — og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1937.

Adr. Svindinge, Fyn.
Firm a: Svend Langæble, Svindinge, Fyn.

Lardal, Poul Henning, købm and; f. 9/5 1910 i 
Kbhvn., søn af købm and B. Levy; g. 1940 m. 
Ellen L., f. Jørgensen (død 1942); udd. i handel

h. købm and Chr. V. Nielsen, V ilvordevej, C har- 
lo ttenlund 1924-28, kommis h. samme 1928-29 og
h. købm and Aage A ndersen, Fredensvej, C har- 
lo ttenlund 1929-30 sam t h. hørkræ m m er Stens
bøl, Istedgade 50, Kbhvn. V. 1930-32, derefter af
tjen t væ rneplig t og e fter faderens død 1933 be
sty re r af dennes købm andsforretning i O rdrup f. 
moderen, overtaget samme — der er grundlagt 
1902 og er en udpræ get købm andsvirksom hed m. 
vine s. speciale — og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1948.

Adr. O rdrup Jagtvej 109, C harlottenlund.
Firm a: L ardal’s K olonial v. Poul Lardal, O r

drup Jagtvej 109, Charlottenlund.

Larsen, Aage, købmand; f. 13/7 1907 i U nder
sted sogn, H jørring  amt, søn af landm and P eter 
Larsen; g. 13/11 1938 m. Ingeborg L., f. Jønsson; 
udi. h. købm and Jørgen Nielsen, Frederikshavn 
1922-26 og herunder bestået handelsskoleeksm. 
fra  F rederikshavn H andelsskole 1925, kommis i 
P ræ stbro  Brugsforening 1926-27, h. købm and Th. 
Pedersen, M ølholt 1927-30, h. købm and Griis, Ul- 
sted 1930-31 og h. købmand Jørgensen, F rede
rikshavn 1931, etabi. sig s. selvstændig købm and 
m. forretn ing Søndergade 128, F rederikshavn 
1931, afhæ ndet samme og grundlagt nuvæ rende 
forretn ing — der om fatter kolonial, delikatesser 
og vinhandel sam t isenkram  — i Frederikshavn 
1934.

Adr. B arfredsvej 2, F rederikshavn.
Firm a: Aage Larsen, B arfredsvej 2, F rederiks

havn.

Larsen, Aage, købmand; f. 12/12 1912 i Ålborg, 
søn af arbejdsm and M arius V ilhelm Larsen; g. 
23/2 1941 m. A nna L., f. Jørgensen; v irket s. 
lagerekspedient indenfor en gros handel 1933- 
47, grundlagt nuvæ rende forretn ing  — der om
fa tte r  kolonial, delikatesser og vinhandel — i 
Å lborg og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1947.

Adr. H erluf Trolles Gade 28, Ålborg.
Firm a: Aage Larsen, Ivar H uitfeldts Gade 1, 

Ålborg.
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A. Larsen A. Larsen A. J. Larsen A. R. Larsen
købm and købm and repræ sentant købm and

Larsen, Aksel, købm and; f. 19/4 1899 i V issen
bjerg, Odense amt, søn af g årdejer Lars L arsen;
g. 3/8 1929 m. L aura L., f. K nudsen; overtaget 
nuvæ rende fo rretn ing  — der om fatter kolonial, 
isenkram , m anufaktur, trikotage, frø og b ræ nd
sel — i Bellinge og etabi. sig s. selvstæ ndig køb
m and 1929.

Adr. Bellinge St.
F irm a: Aksel Larsen, Bellinge St.

Larsen, Aksel, købmand; f. 11/3 1929 i H æ 
strup, H jørring amt, søn af købm and Johan A l
fred Larsen; g. 14/10 1950 m. Else L., f. C hri
stensen; udi. dels h. faderen og dels h. købm and 
H olm gaard Pedersen, Vrå 1943-47 og herunder 
bestået handelsm edhjælpereksm . fra  Vrå H an
delsskole 1946, førstekom m is h. købm and Emil 
Sørensen, Brønderslev 1947-52, overtaget nuvæ 
rende forretn ing — der om fatter kolonial, deli
katesser og v inhandel — i N ørre Sundby og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1952, ombyg
get og m oderniseret forretn ingen t. tem po-butik  
1954.

Adr. Nygade 13, N ørre Sundby.
Firm a: Aksel Larsen, Købmand, V esterbro

gade 8, N ørre Sundby.

Larsen, Aksel Jens, repræ sentan t; f. 29/8 1898 
i Kbhvn., søn af bryggeriarbejder Lars R as
mus Larsen; g. 2/6 1923 m. Ellen Dagny L., f. 
H ansen; rep ræ sen tan t i A/S H ertz G arveri & 
Skotøjsfabrik, Kbhvn. s. 1934; medl. af d irek 
tionen og best. f. D anm arks aktive H andelsrej
sende og formd. f. sammes K bhvn.s afd., medl. 
af best. f. Foreningen af S kotøjsrepræ sentan
ter, fl. a. tillidshverv.

Adr. Ryvej 8, Virum.
Firm a: H ertz’ G arveri & Skotøjsfabrik A/S, 

Jagtvej 211, Kbhvn. 0 .

Larsen, Aksel Richard, købmand'; f. 31/10 1906 
i Veflinge, Odense amt, søn af skovløber C hri
stian  Larsen; g. 16/6 1935 m. Asta L., f. Jø rgen
sen; udi. h. købm and S. Madsen, F jelsted  1921- 
25, e fter at have af tjen t væ rneplig t kommis h. 
samme 1925-27, i H arndrup B rugsforening 1927- 
32 og i B lankem ark Brugsforening 1932-34, etabi. 
sig s. selvstændig købm and m. fo rretn ing  — om
fattende kolonial, delikatesser, vinhandel, frug t 
og køkkenudstyr — i Odense 1934.

Adr. Frederiksgade 19, Odense.
F irm a: Aksel Larsen, Frederiksgade 19, Odense.

A. C. Larsen 
købm and

A. M. Larsen 
købm and

A. Larsen 
købm and
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A. W. Larsen 
købm and, d irektør

A. A. Larsen 
købm and

A. Larsen 
købm and

B. S. Larsen 
købm and

Larsen, Alfred, købm and; f. 3/1 1886 i T jæ re
by, Sorø amt, søn af tøm rer Hans P e te r Larsen; 
g. 9/5 1922 m. Asta L., f. Jacobsen; udd. i kolo
nial h. købm and H. Chr. Hansen, H årlev 190Ö- 
04, derefter komm is og sen. disponent h. køb
m and D. H. Jensen, Bogense, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. fo rretn ing  — om fattende 
kolonial og bræ ndsel — i Slagelse 1918; medl. af 
best. f. K øbm andsforeningen f. Slagelse og Om
egn s. 1929, formd. f. samme 1932-35, till. medl. 
af H andelsretten  f. Slagelse Købstad.

Adr. Bredegade 31, Slagelse.
F irm a: A lfred Larsen, Bredegade 31, Slagelse.

Larsen, Alfred, købm and; f. 9/3 1911 i Fens
m ark, Præ stø  amt, søn af glasm ager Søren P. 
Larsen; etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. 
forretn ing  i Fensm ark 1948; medl. af best. f. 
Fensm ark Jagtforening.

Adr. Fensm ark pr. Holme Olstrup.
Firm a: A lfred Larsen, Fensm ark pr. Holme 

O lstrup.

Larsen, A nders C hristian, købm and; f. 3/9 1908 
i Jetsm ark, H jørring  amt.

Adr. Ågade 31, Ålborg.
Firm a: A. Chr. Larsen, K olonial & Vine,

Ågade 31, Ålborg.

Larsen, A nna M., købmand; f. 19/5 1894 i Døl- 
lefjæ lde, M aribo amt, da tte r af tæ kkem and C hri
stian  Jørgensen; g. 19/12 1915 m. købmand Niels 
C hristian Larsen; daglig m edarbejder i nuvæ 
rende købm andsforretning i Rødovre s. 1948, 
efter æ gtefæ llens død 1954 ind tråd t s. m edinde
haver af samme i kompagni m. sønnen købmand 
G unnar Larsen; tidl. medl. bl. a. af m enigheds
rådet og af børnevæ rnet i Nysted sam t medl. 
af best. f. Skolen f. ufag læ rt Ungdom og f. Dansk 
K vindesam fund.

Adr. S lotsherrensvej 276, Vanløse.
Firm a: Torbenhuse Kolonial, Rødovrevej 404, 

Vanløse.

Larsen, Anton, købmand; f. 7/9 1898 i Raklev, 
H olbæk amt, søn af gårdejer Lars Larsen; g.

10/12 1927 m. Ragnhild L., f. Madsen; udi. h. køb
m and K. Sandersen, Kalundborg, overtaget nu 
væ rende forretn ing  i B rørup og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1953.

Adr. Jernbanegade 6, Brørup.
F irm a: A. Larsen, Brørup.

Larsen, Anton Arnold, købm and; f. 18/11 1889 
i Svennum  v. Jerslev , H jørring  amt, søn af hus
m and C hristian P eder Larsen; g. 13/4 1912 m. 
D orthea L., f. Nielsen; etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. forretn ing  Set. M ortens Gade 8, 
Å lborg 1916, afhæ ndet samme og grundlagt nu 
væ rende forretn ing  — der om fatter kolonial og 
isenkram  sam t aut. bladforhandling — i egen 
nybygget ejendom  i Ålborg 1928.

Adr. Tyge B rahes Vej 22, Ålborg.
Firm a: A nton Larsen, K olonialforretning, Tyge 

B rahes Vej 22, Ålborg.

Larsen, A rne Wessel, købmand, d irektør; f. 
21/7 1904 på »Lindeborggård« i Stude, Sorø amt, 
søn af p rop rie tæ r A ndreas Wessel Larsen; g. 22/4 
1932 m. E sther W. L., f. Johansen; bestået rea l- 
eksm. fra  Slagelse private  M ellem- og Realskole 
1921, udd. i A/S Thorvald H ansen’s Eftf. (B. Ben- 
netzen), Slagelse 1921-24 og herunder bestået 
handelsskoleeksm . fra  Slagelse Handelsskole 
1923, kommis i samme firm a 1924-25 og dispo
nent 1925-53, d irek tø r i firm ae t — der om dan
nedes t. A/S B. Bennetzen 1930 og om fatter kolo
nial, delikatesser, vinhandel, korn  og foderstof
fer, m arkfrø, kunstgødning og bræ ndsel — s. 
1953; medl. af best. f. D ansk A rbejdsgiverfor- 
ening’s Slagelse afd.

Adr. Nytorv 11, Slagelse.
F irm a: A/S B. Bennetzen, Slagelse.

Larsen, A rthur, købm and; f. 22/6 1926 i Bøl- 
ling, Vejle amt, søn af landm and Mads Larsen; 
g. 6/12 1953 m. M ary L., f. Sørensen; udi. i Eg
tved  Brugsforening 1940-44, kommis dels i Skals 
Brugsforening og dels i A ddit Brugsforening 
1944-45, frekven tere t Den danske Andelsskole i 
M iddelfart 1947-48, kommis i Feldballe B rugs
forening 1948-51 og i Tørring B rugsforening 1951
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B. Larsen 
købm and

B. Larsen 
købm and

C. Larsen 
købm and

C. Larsen 
købm and

-53, overtaget købm and N. C. N ielsen’s kolonial- 
og delikatesseforretning i Jelling  og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1953.

Adr. Jelling.
F irm a: A rthu r Larsen, Jelling.

Larsen, B ent Hugo, købm and; f. 29/7 1914 i 
H jørring, søn af overportør Laurids C hristian 
Larsen; g. 20/9 1942 m. Jy tte  M arie L., f. E rik 
sen; udi. i H jørring  Brugsforening 1928-32 og 
herunder bestået handelsm edhjæ lpereksm . fra 
H jørring  Handelsskole 1931, kommis i forskellige 
fo rretn inger 1932-41 sam t v irke t i forskellige 
stillinger 1944-51, selvstændig købmand i B røds
lev pr. Ingstrup 1941-44, overtaget nuvæ rende 
forretn ing  — der om fatter kolonial, delikatesser 
og vinhandel — i N ørre Sundby og påny etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1951.

Adr. Dronningensgade 14 B., N ørre Sundby.
F irm a: Bent H. Larsen, Ø stergade 37, N ørre 

Sundby.

Larsen, B ent Schiønning, købmand; f. 24/10 
1927 i H orsens — H am m er kommune, Å lborg amt.

Adr. Tylstrup.
Firm a: B. Schiønning Larsen, Købmand, Tyl

strup.

Larsen, Børge, købmand; f. 26/4 1899 i Ålborg, 
søn af d re jer P e te r C hristian Vilhelm Larsen; 
g. 4/12 1921 m. Dagm ar L., f. Knudsen; bestået 
mellem skoleeksm. fra  Ryesgades Skole i Ål
borg 1913, udi. h. købm and Søren K ragh, Å l
borg 1913-17 og herunder bestået handelsm ed
hjæ lpereksm . fra  Ju s titsråd  M øller’s H andels
højskole i Å lborg 1916, førstekom m is i nuvæ 
rende forretn ing  i Ålborg 1917-21, derefter op
taget s. kompagnon i samme — der er g rund
lagt 1892 og om fatter kolonial, delikatesser og 
vinhandel, eneindehaver af forretn ingen s. 1935 
sam t fly tte t samme t. nuvæ rende lokaler i Ål
borg 1938, optaget sønnerne Eigil og B ent L ar
sen s. m edindehavere af forretn ingen 1942.

Adr. Ryesgade 4, Ålborg.
Firm a: Børge Larsen, K olonial & V inhandel, 

U rbansgade 3, Ålborg.

Larsen, Børge, købm and; f. 1/4 1917 i Kbhvn., 
søn af købm and S igfred L arsen; g. 14/6 1943 m. 
G udrun E lisabeth L., f. S teenberg; udd. i kolo
n ialbranchen og v irke t s. komm is på Frdbg. 
sam t i Vedbæk og Kbhvn., førstekom m is i fade
rens forretn ing  G odthåbsvej 6, Kbhvn. F. 1938- 
46, grundlagt forretn ingen  Ndr. Fasanvej 46, 
K bhvn. F. og etabi. sig s. selvstæ ndig købmand 
1946.

Adr. Thurøvej 1, Kbhvn. F.
F irm a: Børge Larsen, Ndr. Fasanvej 46, Kbhvn. 

F.

Larsen, Børge, købmand, disponent; f. 23/12 
1919 i Rørvig, H olbæk amt, søn af købm and 
C hristopher Larsen; g. 23/3 1951 m. Else L., f. 
Enem ark; udd. i kolonial dels i faderens fo rre t
ning i Rørvig og dels h. købm and Bernh. O lsen’s 
Eftf., Helsinge 1934-38, kommis i faderens fo rre t
ning i Rørvig 1938-42, frekven tere t H andelshøj
skolen »Købmandshvile« i Rungsted 1942-43, 
kommis h. købm and O. Nielsen, G entofte 1943- 
44, derefter disponent i faderens forretn ing  — 
der indehaves af m oderen og om fatter kolonial, 
delikatesser, vinhandel, isenkram , køkkenudstyr, 
korn  og foderstoffer, bygningsm aterialer, b ræ nd
sel og benzin — i Rørvig; medl. af best. f. N ord
vests jæ llands K øbm andsforening s. 1954.

Adr. Rørvig.
F irm a: C hristopher Larsen, Rørvig.

Larsen, Børge R ichard Emil, købmand; f. 28/2 
1915 i Kbhvn.

Adr. Reersøgade 6, Kbhvn. 0 .
Firm a: K oloniallageret »Ko-La« v. Børge L ar

sen, G uldbergsgade 59, Kbhvn. N.

Larsen, Carl Diego Salomon, købmand; f. 5/10 
1908 i Alrø by, Alrø, Århus amt.

Adr. Alrø by, Alrø.
Firm a: Carl Larsen, Alrø by, Alrø.

Larsen, Carl Olaf, købmand; f. 22/3 1918 i F je l
lerup, Odense amt, søn af cen tralbestyrer P. 
Larsen; g. 4/10 1947 m. Edith L., f. F rederiksen; 
udi. i D reslette Brugsforening 1939-42, derefter
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C. Larsen 
købm and

C. O. Larsen 
købm and

E. Larsen 
købm and

E. Larsen 
købm and

kommis bl. a. i Sæ rslev B rugsforening, frekven
te re t Den danske Andelsskole i M iddelfart 1945- 
46, etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo rre t
ning i Bro pr. B renderup 1947.

Adr. Bro pr. B renderup.
Firm a: Bro H andelshus, Bro pr. B renderup.

Larsen, Carl R ichardt, købmand, m øller; f. 27/9 
1908 i Voldtofte, Odense amt, søn af købmand, 
m øller Lars Adolf Larsen; g. 23/9 1945 m. Jenny
L., f. Pedersen; udd. i faderens købm andsforret
ning og m ølleri i Voldtofte 1923-27, d erefter an
sat dels v. forskellige handelsm øller og dels i 
faderens virksom hed i Voldtofte, overtaget sam 
me — der om fatter kolonial, isenkram  og triko 
tage sam t m ølleri — og etabi. sig s. selvstændig 
købm and og m øller 1945.

Adr. Voldtofte pr. Flemløse.
F irm a: C. R. Larsen, Voldtofte pr. Flemløse.

Larsen, Carlo O vergaard, købm and; f. 1/10 
1923 i Snøde, Svendborg amt, søn af købmand 
C hristian O vergaard Larsen; g. 20/3 1950 m. Else 
M argrethe O. L., f. Olesen; udi. h. købm and Ib- 
felt, Dr. Tværgade, Kbhvn. K. 1937-41 og h e r
under bestået handelsm edhjæ lpereksm . fra  Køb
mandsskolen, kommis h. købm and A bildgaard 
Nielsen, Esbjerg 1941-43, selvstændig købm and i 
Odense 1943-44, førstekom m is h. købm and Uldall 
Jessen, Frederikssundsvej 204, Brønshøj 1944-49, 
overtaget nuvæ rende forretn ing  — der er base
re t på delvis selvbetjening og om fatter finere 
kolonial m. kaffe og the s. speciale sam t vine 
og tobakker — i Kbhvn. og påny etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1949.

Adr. Rørholm sgade 18, Kbhvn. K.
Firm a: C. O vergaard Larsen, Elmegade 21, 

K bhvn. N.

Larsen, Charles, købm and; f. 28/4 1903 i F re 
dericia, søn af snedkerm ester Jens Larsen; g. 
18/10 1934 m. K irsten  L., f. Eriksen; udi. h. køb
m and M arius Petersen, F redericia, overtaget nu
væ rende kolonial- og delikatesseforretning i F re
dericia og etabi. sig s. selvstændig købm and 
1929.

Adr. Gothersgade 43, Fredericia.
Firm a: Charles Larsen, G othersgade 43, F re 

dericia.

Larsen, Christian, købm and; f. 18/2 1899 i H år
by, Odense amt, søn af gårdejer Jørgen Larsen; 
g. 20/7 1924 m. M arie L., f. M arcuslund; udd. i 
kolonialbranchen i Køng 1913-17, derefter kom
mis i B åring og sen. fo rre tn ingsbesty rer i Fals- 
led, selvstæ ndig købm and i Lunde 1927-31 og i 
H jadstrup 1931-36, overtaget nuvæ rende fo rre t
ning og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and i 
D ræ by 1936; medl. af best. f. Nordfyns Køb
m andsforening 1932-36, p. t. kasserer i D ræby 
Sygekasse.

Adr. D ræ by St.
F irm a: Chr. Larsen, D ræ by St.

Larsen, C hristian, købmand; f. 7/3 1903 i Je- 
rup, H jørring  amt, søn af postbud Julius Larsen;
g. 5/5 1935 m. K irstine L., f. Stausbøll; udi. dels
h. købm and R. Schrøder, Å lbæk og dels h. køb
m and Hans F rederiksen, D ybvad 1918-22, kom
mis h. købm and A nker Petersen, Ålbæk 1923-24, 
h. købm and Z akarias Petersen , Jerup  1924-25 og 
h. købm and P. P. Mehl, Ø stbirk 1925-48, over
taget købm and A nker C hristensen’s forretn ing 
— om fattende blandet landhandel — i Ø stbirk og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1948.

Adr. Østbirk.
Firm a: Chr. Larsen, Østbirk.

Larsen, C hristian Adolf, købmand; f. 9/9 1903 
i Hagested, Holbæk am t; g. 26/1 1930 m. K aren
L., f. N ilausen; udd. i kolonial 1917-21, selvstæ n
dig købm and i H olbæk 1926-29, i F rederikssund 
1929-34 og i Islev 1935-47, påny etabi. sig s. selv
stændig købm and m. fo rretn ing  i F rederikssund 
1947; form d1. f. K øbm andsforeningen f. F rede
rikssund og Omegn s. 1948.

Adr. Roskildevej 31, Frederikssund.
F irm a: Chr. A. Larsen, Roskildevej 31, F rede

rikssund.

Larsen, C hristian E., købm and; f. 23/2 1904 i 
T runderup, Svendborg amt, søn af købmand
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M ads Larsen; g. 9/12 1928 m. K am illa L., f. H an
sen; udi. i faderens forretn ing  i T runderup 1919- 
23, derefter kommis i B rabrand  M aterialhandel 
og sen. i faderens fo rretn ing  i T runderup, over
taget sidstnæ vnte — der om fatter kolonial, m a
nufak tu r, bræ ndsel og frø — og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1928.

Adr. T runderup pr. Hårby.
F irm a: Chr. E. Larsen, T runderup  pr. Hårby.

Larsen, C hristian M arius, købm and; f. 12/10 
1893 i Slagelse, søn af købm and Hans F. Larsen; 
udd. i kolonial i Korsør, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. fo rretn ing  i Slagelse 1916; medl. af 
best. f. og kasserer i K øbm andsforeningen f. 
Slagelse og Omegn s. 1922.

Adr. Skellet 7, Slagelse.
F irm a: Chr. M. Larsen, B anegårdspladsen, 

Slagelse.

Larsen, C hristian O vergaard, købm and; f. 8/4 
1899 på Frdbg., søn af m urerm ester Johannes 
Niels C hristian Larsen; g. 1. gang m. Agnes 
A ugusta O. L., f. H enriksen (død 1947), g. 2. gang 
1949 m. Henny P e tra  C atarin  B jerritsgaard  O.
L., f. Pedersen; overtaget nuvæ rende forretn ing
— der om fatter kolonial, isenkram  og trikotage
— i St. Snøde og etabi. sig s. selvstæ ndig køb
m and 1922.

Adr. St. Snøde.
Firm a: Chr. O vergaard Larsen, St. Snøde.

Larsen, Egon Vagn, købm and; f. 24/1 1930 i 
Rye, Roskilde amt, søn af landm and Johannes 
L arsen; g. 7/7 1951 m. Inge L., f. Nielsen; udi. h. 
købm and Alf Sørensen, K irke Hyllinge 1945-48 
og herunder bestået handelsskoleeksm . 1947, 
kommis h. købm and H. C. Nielsen, Vindslev pr. 
Skibby 1947-50 og af tjen t væ rneplig t 1950-51, 
kommis h. købm and Michael Jensen, Saunte 
1952-54, overtaget sammes forretn ing  — om fat
tende kolonial og b landet handel — og etabi. sig 
s. selvstændig købm and 1954.

Adr. Saunte.
F irm a: Egon V. Larsen, Saunte.

Larsen, E inar, købm and; f. 24/2 1910 i Lyngs, 
Thisted amt, søn af landm and F rederik  Larsen; 
g. 20/8 1936 m. M agda L., f. Thomsen; udd. i 
b landet landhandel i Lyngs 1924-28, kommis i 
forskellige jydske landfo rretn inger — og h e r
under bl. a. beskæ ftiget v. kolonial, korn  og 
foderstoffer sam t m anufak tur og grovvarer — 
1928-31 og 1932-34, af tjen t væ rneplig t v. 6. batl.s
1. kompagni og sen. fo rre tte t tjeneste s. korpo
ra l 1931-32, ansat i R ederiet A. P. M øller’s p ro 
viantafdeling i K bhvn. 1934-52, overtaget køb
m and Jul. P e te rsen ’s fo rretn ing  Å boulevard 29, 
Kbhvn. V. og etabi. sig s. selvstæ ndig købmand 
1952.

Adr. Tagensvej 168, Kbhvn. N.
Firm a: E inar Larsen, Å boulevard 29, K bhvn. 

V.

Larsen, E jnar, købmand; f. 29/9 1915 i Svend
strup, Ålborg amt, søn af banearbejder C hristian

F rederik  Larsen; g. 6/4 1942 m. M aria M argrethe
L., f. Ø stergaard; udi. h. købm and J. O. Bed
holm, H jørring  og sen. kommis i Skørping K øb
mandsgård, overtaget nuvæ rende forretn ing  i 
S truer og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1941, 
ombygget og m oderniseret fo rretn ingen 1953; 
næ stform d. i best. f. K olonialhandlerforeningen 
f. S tru e r og Omegn.

Adr. Ø stergade 52, S truer.
F irm a: E jnar Larsen, K olonialforretning, 

Ø stergade 52, S truer.

Larsen, E jner, depotindehaver; f. 4/8 1899 i 
Rødovre, K bhvn.s amt, søn af m æ lkehandler 
H ans L arsen; g. 14/12 1923 m. M artha L., f. Jo 
hansen; g rundlagt A/S Tuborgs B ryggerier’s de
pot f. Glumsø og omegn og etabi. sig s. selv
stændig depotindehaver 1924; medl. af best. f. 
D epotejerforeningen f. Tuborg og Kongens Bryg
hus s. 1950, till. medl. af best. f. K ystartillerifo r- 
eningen f. N æstved og Omegn.

Adr. Realskolevej 13, Glumsø.
F irm a: Tuborg’s Depot, Glumsø.

Larsen, Ekkard, købm and; f. 29/7 1912 i H jør
ring, søn af tøm rer Adolf Larsen; g. 1/7 1944 m. 
G rethe L., f. Skyberg; udi. i Sønderholm  B rugs
forening 1926-30, derefter kommis i forskellige 
brugsforeninger sam t frekven tere t Den danske 
Andelsskole i M iddelfart 1936, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. forretn ing  Thistedvej 97, 
N ørre Sundby 1944, afstået samme og overtaget 
nuvæ rende forretn ing  i N ørre Sundby 1954.

Adr. K løvervej 39, N ørre Sundby.
Firm a: Ekkard Larsen, Forbindelsesvejen, 

N ørre Sundby.

Larsen, Elise, købm and; f. 5/6 1904 i Tybjerg, 
P ræ stø  am t; overtaget æ gtefæ llens forretn ing i 
B usem arke pr. B orre 1947 og d river i dag samme 
— der om fatter kolonial, delikatesser, vinhandel, 
isenkram , køkkenudstyr, trikotage og benzin — 
s. selvstændig købm and i sam arbejde m. døtre
ne Bente og V era Larsen.

Adr. B usem arke pr. Borre.
F irm a: K øbm andsforretningen »Det skæve 

Hjørne«, Busem arke pr. Borre.

Larsen, E rhardt, købm and; f. 11/11 1907 i H el
lested, P ræ stø  amt, søn af skræ dderm ester Jens 
L arsen; g. 29/7 1934 m. K lara  L., f. Thorsen; udi. 
i Egøje-H astrup B rugsforening 1923-27, kommis 
dels i Lellinge B rugsforening og dels i Slim m in- 
ge Brugsforening 1927-33, etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and m. fo rretn ing  — om fattende kolo
nial, isenkram , køkkenudstyr, trikotage og 
bræ ndsel — i Benløse pr. R ingsted 1933; medl. af 
best. f. og næ stform d. i K øbm andsforeningen f. 
R ingsted og Omegn s. 1941, till. medl. af best. f. 
A/S B ryggeriet »Alliance«, R ingsted sam t formd. 
f. Benløse Bys V andværk.

Adr. Benløse pr. Ringsted.
F irm a: Erh. Larsen, Købmand, Benløse pr. 

Ringsted.
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Larsen, E rik, købm and; f. 28/12 1920 i Slagelse;
g. 18/10 1947 m. K etty  L., f. Jensen; udd. h. 
m ateria list S. H jorth, Sorø 1937-41, overtaget 
sammes fo rre tn ing  og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1949; formd. f. D ansk Røde K ors’ Sorø 
afd.

Adr. Storegade 13, Sorø.
F irm a: E rik  Larsen, S. H jo rth ’s Eftf., S tore

gade 13, Sorø.

Larsen, Erik, købm and; f. 18/8 1922 i Holbæk, 
søn af baneform and Thom as P. Larsen; g. 29/3 
1945 m. Sonja L., f. Hansen; udi. h. købm and M. 
Andersen, Roskilde 1939-43 og herunder bestået 
handelsskoleeksm . fra  Roskilde Handelsskole 
1942, kommis h. købm and V. Larsen, Roskilde 
1943-49, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. fo r
re tn ing  — om fattende kolonial og b landet han
del — i Roskilde 1949.

Adr. Fæ lledvej 59, Roskilde.
F irm a: E rik  Larsen, Fæ lledvej 59, Roskilde.

Larsen, E rik  B reuerbach, købm and; f. 15/8 
1924 i Å rdestrup, Ålborg amt, søn af købm and 
Niels C hristian Larsen; g. 25/9 1948 m. Inga B.
L., f. Grønborg; bestået realeksm . fra  H auerslev 
Realskole 1940, udi. dels h. faderen og dels h. 
købm and Lilienskjold, Støvring 1940-44, kommis
h. sidstnæ vnte 1944-45, h. købm and Brøndum, 
Skagen 1945-46 og h. købm and A. Jensen, Bæ- 
lum  1946-47, lagerekspedient i A/S Chr. K jæ r- 
gaard, N ørre Sundby 1947-53, overtaget nuvæ 
rende forretn ing i Ålborg og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1953.

Adr. H im m erlandsgade 30, Ålborg.
Firm a: B reuerbach’s Kolonial, Kaffe — Vine 

— Konserves, Bredegade 7, Ålborg.

Larsen, E rland B laabjerg, købm and; f. 22/9 
1929 i Fabjerg, R ingkøbing amt, søn af gårdejer 
L ars F rederik  M arthinus Larsen; g. 11/12 1954 m. 
Else L., f. Pedersen; udi. h. købm and Egon Sø
rensen, Lemvig 1944-48 og herunder bestået han- 
delsm edhjælpereksm . fra  Lemvig Handelsskole, 
kommis h. samme 1948-49 og i F abjerg  Brugs
forening 1950-54, overtaget nuvæ rende forretn ing

— der om fatter kolonial og isenkram  — i M ej- 
rup  og etabi. sig s. selvstændig købm and 1954.

Adr. Hornshøj pr. Holstebro.
F irm a: E rland Larsen, K olonail & Isenkram , 

H ornshøj pr. Holstebro.

Larsen, Eskild Evald, købmand, grosserer; f. 
19/10 1910 i Osted, Roskilde amt, søn af m urer
m ester C hristian Larsen; g. m. Nelly Olga L., f. 
N ielsen; udd. og v irket v. landvæ sen t. 1931, fre 
kven tere t H aslev K ontrolskole 1931-32 og v irket 
s. kontro lassistent i Tikøb 1932-36, etabi. sig s. 
selvstændig købm and m. forretn ing — om fatten
de kolonial, delikatesser, vinhandel og tobakker 
sam t sæ rsk ilt afd. f. smør og brød m. v. — K ors
gade 8, K bhvn. N. 1936, erhvervet næ ringsbrev 
s. detaillist og grosserer 1937; tidl. kasserer i 
Tikøb Idræ tsforening.

Adr. Korsgade 8, Kbhvn. N.
F irm a: E. E. Larsen, K orsgade 8, Kbhvn. N.

Larsen, Georg Bøegh, købm and; f. 21/5 1923 i 
Vejle, søn af fotograf Rudolf Larsen; g. 27/5 1946 
m. C arla B. L., f. Jensen; udi. h. købm and Aage
H. Jensen, E jstrupholm  1937-41, frekven tere t 
Horsens H andelsdagskole 1941-42 og ansat i A/S 
»H.O.K.I«, Horsens 1942-50, overtaget købmand 
C. Dissing’s forretn ing i Horsens og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1950.

Adr. Lendrupsgade 7, Horsens.
F irm a: G. Bøegh Larsen, Beringsgade 2, H or

sens.

Larsen, Georg C hristian, købm and; f. 13/1 1899 
i Kbhvn., søn af fiskeeksportør Jens C hristian 
Larsen; g. 8/10 1945 m. P e tra  M arie L., f. C hri
stensen; oprindelig påbegyndt udd. s. købmand 
i Slagelse 1913 men i stedet udd. s. handelsgart
n e r 1914-16, studie- og arbejdsophold i England 
1916-18, d revet frug t en gros handelsvirksom 
hed på K bhvn.s G rønttorv 1919-37, g rundlagt nu 
væ rende købm andsforretning i Vanløse og etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and 1937; formd. f. 
G rønttorvets K om m issionærforening 1930-37, 
medl. af best. f. Sportsskytteforeningen »Frem
ad« s. 1945, kasserer i samme s. 1949.
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Adr. Å lekistevej 61, Vanløse.
F irm a: H asselgårdens Kolonial, Å lekistevej 

59, Vanløse.

Larsen, G unnar, købmand; f. 24/4 1914 i Sdr. 
N ærå, Odense amt, søn af købm and Johannes 
Larsen; g. 20/9 1936 m. V ita L., f. H ansen; udd. 
i kolonial dels i Sdr. N ærå B rugsforening og 
dels i Bolbro B rugsforening 1928-32, kommis i 
sidstnæ vnte brugsforening 1932-35, etabi. sig s. 
selvstændig købm and i Odense 1935 og s. sådan 
drevet forretn ing  på Rødegårdsvej 1935-47 og på 
Rosengårdsvej 1947-54, indehaver af nuvæ rende 
forretn ing  i Odense — der om fatter kolonial, de
likatesser og v inhandel — s. 1954, till. fo rhand
le r f. A/S D ansk T ipstjeneste.

Adr. H jallesevej 94, Odense.
F irm a: K olonialforretningen »Stovesberg«, 

H jallesevej 94, Odense.

Larsen, G unnar, købmand; f. 1/5 1916 i Nysted, 
søn af købm and Niels C hristian Larsen; g. 7/8 
1949 m. A nna Elise L., f. Jacobsen; bestået real- 
eksm. fra  N ysted Mellem- og Realskole 1932, 
udd. i H arald H ansen’s Købm andsgård, Nysted 
1933-37 og herunder bestået handelsskoleeksm . 
fra  Nysted Handelsskole 1935, derefter kommis 
i provinsen sam t i Kbhvn., m. faderen  s. kom 
pagnon grundlagt nuvæ rende forretn ing  i Rød
ovre og etabi. sig s. selvstændig købm and 1948, 
efter faderens død 1954 v iderefø rt forretn ingen 
m. m oderen fru  A nna M. L arsen s. m edinde
haver.

Adr. B irkm osevej 37, Vanløse.
Firm a: Torbenhuse Kolonial, Rødovre vej 404, 

Vanløse.

Larsen, Hans, købm and; f. 23/8 1908; g. 10/5 
1934 m. Sigrid L., f. Hoffm ann; udd. i kolonial i 
S tubbekøbing 1923-27, kommis 1927-29 og fo rre t
n ingsbestyrer 1929-33, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. fo rretn ing  i Køge 1933; formd. f. 
Køge og Omegns K øbm andsforening s. 1952.

Adr. Ingem annsvej 12, Køge.
F irm a: Hans Larsen, Ingem annsvej 12, Køge.

Larsen, Hans L aurits, købm and; f. 24/10 1889 i 
B irkerød, F rederiksborg amt, søn af købm and 
L ars P e te r Larsen; g. m. N ielsine Cæcilie L., f. 
M ikkelsen; udi. i faderens forretn ing  Å rhusgade 
80, K bhvn. 0 . 1904-08, kommis i samme 1908-19, 
etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo rretn ing 
— om fattende kolonial, vine og tobakker sam t 
sæ rsk ilt afd. f. bræ ndsel — Å rhusgade 84, 
Kbhvn. 0 . 1919; i en periode formd. f. De sam 
virkende K ulhandlerforeninger i D anm ark’s 
Ø sterbro afd. sam t i en periode næ stform d. i 
A tletklubben »Hermod«, fl. a. tillidshverv.

Adr. Å rhusgade 84, Kbhvn. 0 .
F irm a: L aurits Larsen, Å rhusgade 84, Kbhvn.

0 .

Larsen, Hans Peter, købm and: f. 2/6 1924 i 
Kbhvn., søn af købm and H ans P e te r Larsen; g. 
7/5 1949 m. Alice L., f. Nielsen; bestået m ellem - 
skoleeksm. 1939, udd. i kolonial og m ateria l h. 
cand. pharm . F. Holm’s Eftf., Ringsted 1940-44, 
kommis i firm aet Herrn. L. Melskens, H illerød 
1944-45 og i A/S A lfred Benzon, Kbhvn. 1946-47, 
væ rneplig tig  i m arinen  1945-46 og rep ræ sen tan t 
i guld- og sølvvarer 1947-49, derefter disponent i 
m oderens forretn ing — der om fatter kolonial og 
m ateria l sam t vinhandel — i Holbæk.

Adr. R iffelhavevej 31, Holbæk.
F irm a: H. P. Larsen, Algade 28, Holbæk.

Larsen, Hans Vilhelm, købm and; f. 20/3 1902 i 
Ålborg.

Adr. Budolfi P lads 1, Ålborg.
F irm a: Vilhelm Larsen, B orgergade 5, Ålborg.

Larsen, Hans W illiam, købm and; f. 12/12 1913 
i Sorø, søn af fiskehandler L ars P e te r Larsen; 
g. 23/11 1941 m. A nna Elise L., f. P etersen; be
skæ ftiget i autom obilbranchen t. 1941, derefter 
overtaget nuvæ rende forretn ing  — der om fatter 
kolonial, delikatesser, vinhandel, køkkenudstyr, 
trikotage og bræ ndsel — i Nr. Jæ rnløse og etabi. 
sig s. selvstændig købmand.

Adr. Nr. Jæ rnløse pr. Regstrup.
F irm a: W illiam Larsen, Nr. Jæ rnløse pr. Reg

strup.
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Larsen, H arald, købm and; f. 22/5 1909 i Nykø
bing F., søn af købm and A xel Larsen; g. 8/11 
1936 m. Edith  L., f. Jørgensen; udi. h. købm and 
W ichm ann’s Eftf., N ysted 1927-31 og herunder 
bestået handelsskoleeksm . fra  Nysted H andels
skole 1930, kom m is i faderens forretn ing  i Ny
købing F. 1931-36, overtaget samme — der om
fa tte r  kolonial, delikatesser og v inhandel sam t 
sæ rsk ilt v iktualieafdeling  — og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1936; medl. af best. f. Ny
købing F. Købm andsforening.

Adr. M arkedsgade 5, Nykøbing F.
F irm a: H arald  Larsen, M arkedsgade 5, Ny

købing F.

Larsen, H arry  M unkehøj, købm and; f. 26/6 1907 
i Helsingør, søn af arbejdsm and P e te r Larsen; 
g. 25/8 1929 m. Jenny  M. L., f. M arcussen; udi. h. 
købm and K nudsen, Gadevang, H illerød 1921-25 
og herunder bestået handelsskoleeksm . fra  H ille
rød H andelsskole 1923, kommis i »Koloniallage
ret« i H illerød 1925-29, assurandør i H illerød 
1929-39, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. 
fo rretn ing  — om fattende ren  kolonial — i H il
lerød 1939; medl. af best. f. H illerød og Omegns 
K øbm andsforening 1949-54.

Adr. Tam sborgvej 19, H illerød.
F irm a: M unkehøj Larsen, Tamsborgvej 19, 

Hillerød.

Larsen, Helge Kolby, købm and; f. 8/1 1920 i 
Enslev pr. Gerlev, R anders amt, søn af land
m and P eter Kolby Larsen; g. 25/9 1942 m. Lilly 
K. L., f. Jørgensen; udi. h. købm and P. Bis- 
gaard  Jensen, O ldrup 1936-39, grundlagt nuvæ 
rende fo rretn ing  i H ørning og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1943.

Adr. Hørning.
Firm a: Kolby Larsen, Hørning.

Larsen, H elm er H., købm and; f. 24/9 1912 i 
Nordenbro, Svendborg amt, søn af købm and H.
P. Larsen; g. 26/4 1946 m. Valborg L., f. Larsen; 
udd. i kolonial i faderens forretn ing  i N orden
bro, overtaget samme og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1946; revisor i Langelands H an
delsforening.

Adr. Nordenbro.
Firm a: N ordenbro K ontantforretn ing v. Hel

m er H. Larsen, Nordenbro.

Larsen, H enry, købm and; f. 13/4 1906 i Tårs, 
H jørring  amt, søn af ledvogter v. D.S.B. Chri
stian  M artinus Larsen; g. 18/11 1931 m. Anna 
K atrine L., f. Christensen; udd. i R ingkøbing 
Amts V areindkøbsforening i V rå 1920-23, der
efter kommis i samme t. 1925 og sen. h. forskel
lige købm æ nd i Løkken, V rensted og H jørring, 
besty rer af købm and Vald. Thomsen’s fo rretn ing 
i H irtshals 1928-30, komm is h. købm and Vilh. 
Hansen, F rederik  V I’s Alle 6, Kbhvn. F. 1930-47, 
overtaget købm andsforretningen Philip  Schous 
Vej 21, Kbhvn. F. og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1947, genn. årene sideløbende drevet 
selvstændig konfek tureforretn ing  sam t m arke
tenderier.

Adr. Philip  Schous Vej 23, Kbhvn. F.
Firm a: H enry Larsen, Philip  Schous Vej 21, 

Kbhvn. F.

Larsen, H enry  G erner, købm and; f. 11/7 1905 i 
Helsingør, søn af postbud' Niels P e te r Larsen; g. 
25/10 1941 m. Eva L., f. Gotsæd; udi. h. købmand 
H arald  Hilligsøe og h. dennes efterfø lger køb
mand Otto Olsen, Helsingør 1920-24, derefter 
kommis h. sidstnæ vnte sam t h. dennes efterfø l
ger købm and Max M øller og sen. ansat i A/S 
Helsingør Skibsvæ rft & M askinbyggeri, kommis 
h. købm and Carlo Lindahl, Snekkersten som
rene 1925 og 1926 sam t h. v inhandler Johs. P e te r
sen, H elsingør som m eren 1927, derefter påny an
sa t i A/S H elsingør Skibsvæ rft & M askinbyggeri 
og sen. i A/S B urm eister & W ain’s Skibsvæ rft & 
M askinbyggeri i Kbhvn. t. 1932, førstekom m is h. 
købm and Sigurd Andersen, H orserød 1932-41 og 
inkassator f. Tikøb Sygekasse 1941-46, overtaget 
fru  L aura Fuglede’s fo rretn ing  — en udpræ get 
købm andsvirksom hed m. kaffe, konserves, tobak 
og v in  s. speciale — i Sorgenfri og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1946.

Adr. K ongevejen 61, Sorgenfri, Kgs. Lyngby.
F irm a: H enry G. Larsen, K ongevejen 61, Sor

genfri, Kgs. Lyngby.
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H. D. Larsen 
købm and

J. M. Larsen 
købm and

J. P. E. Larsen 
købm and

J. Larsen 
købm and

Larsen, H jalm ar, købm and; f. 29/10 1915 i Å r
hus; g. 11/12 1938 m. Eva L., f. Nielsen; udd. i 
herreekvipering , overtaget nuvæ rende forretn ing  
i Å rhus og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1940.

Adr. Ø stbanetorvet 9, Århus.
F irm a: H jalm ar Larsen, Ø stbanetorvet 9, Å r

hus.

Larsen, Holger, købm and; f. 17/1 1916 i Ål
borg, søn af ren tie r L aurits Rasmus Larsen; g. 
27/10 1945 m. Inge L., f. H aum ershøj; bestået 
realeksm . fra  Å lborg K atedralskole 1933, udd. i 
firm aet Carl Pedersen, Ålborg 1933-37 og h e r
under bestået handelsm edhjæ lpereksm . fra  J u 
stitsråd  M øller’s H andelshøjskole i Ålborg 1935, 
ekspedient i firm ae t Laur. W arm ing’s Eftf., Ål
borg 1938-45, etabi. sig s. selvstændig købm and 
m. forretn ing Prinsensgade 36, Ålborg 1945, 
efter opsigelse g rundlagt nuvæ rende forretn ing  
— der om fatter kolonial, delikatesser og v in 
handel — i Å lborg 1951.

Adr. Vestre F jordvej 18, Ålborg.
Firm a: »Kolonialhuset« v. Holger Larsen, J e rn 

banegade 13, Ålborg.

Larsen, H olger C hristian, købm and; f. 12/11 
1892 i Ålborg, søn af fabriksm ester Jens C hri
stian  Larsen; g. 24/10 1915 m. A lma L., f. T ræ - 
rup ; udi. h. købm and Jens Chr. Jensen, H avers
lev pr. Arden, dere fte r kommis h. købm and Johs. 
Gade, Sevel pr. V inderup og sen. førstekom m is 
h. købm and P. Knudsen, Roslev, overtaget nu 
væ rende forretn ing  i Sevel pr. V inderup og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1915, side
løbende e je r af Se vel Mølle 1919-48 sam t e je r af 
den skønne gamle sø »Hellesø« — 50 tdr. land — 
s. 1930; medl. af best. f. og næ stform d. i V inde
rup  og Omegns H andelsforening sam t medl. af 
rep ræ sen tan tskabet f. A/S »Dankas«, kasserer i 
Sevel sogneråd 1937-42, genn. 15 å r medl. af 
bank råde t f. A/S V inderup B ank og ligeledes 
genn. 15 å r  revisor i Sevel Sparekasse.

Adr. Sevel pr. V inderup.
F irm a: H. Larsen, Sevel pr. Vinderup.

Larsen, Holger Dam, købm and; f. 10/2 1899 i 
N æstved, søn af købm and P e te r Larsen; g. 18/11 
1928 m. Helga D. L., f. C hristiansen; etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and m. fo rretn ing  — om fatten
de kolonial, delikatesser, vinhandel, isenkram , 
trikotage, korn og foderstoffer, kunstgødning, 
b ræ ndsel og benzin — i Rekkende pr. A llerslev 
1928, m edejer af Snesere T eglvæ rker; medl. af 
best. f. Foreningen af Landkøbm æ nd i Sydsjæ l
land s. 1929, kasserer i samme s. 1930, og f. 
C entral-O rganisationen af K øbm andsforeninger 
øst f. S torebæ lt s. 1948, medl. af A llerslev kom 
m unes sogneråd 1943-46, till. medl. af best. f. 
Den konservative V ælgerforening f. P ræ stø  og 
Omegn.

Adr. Rekkende pr. A llerslev.
F irm a: H. Dam Larsen, Rekkende pr. A llers

lev.

Larsen, Holger Jørgen, købm and; f. 19/5 1928 
i Kbhvn.

Adr. P e te r F abers Gade 30, Kbhvn. N.
Firm a: Holger Larsen, P e te r Fabers Gade 30, 

Kbhvn. N.

Larsen, Holger Peder K eirsten, købm and; f. 
8/6 1899 i Ålborg, søn af købm and Jens Larsen; 
g. 5/6 1926 m. Thekla L., f. Christensen; udi. h. 
købm and Johan A. W raae, Skørping 1913-17, 
kommis h. samme 1917-18, frekven tere t Ju s tits
råd  M øller’s H andelshøjskole i Ålborg 1918-19, 
derefter m edindehaver af faderens forretn ing i 
Ålborg, overtaget samme — der om fatter kolo
n ial og bræ ndsel — og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1926; medl. af best. f. Ålborg H andels
forening af 1879.

Adr. D anm arksgade 96, Ålborg.
F irm a: Holger Larsen, D anm arksgade 96, 

Ålborg.

Larsen, Jens, købm and; f. 16/9 1894 i Egeskov, 
Svendborg amt, søn af købm and H ans C hristian 
Larsen; g. 29/3 1923 m. K aren M arie L., f. L ar
sen; udi. i faderens forretn ing  i Egeskov 1921- 
24, overtaget samme — der om fatter kolonial, 
isenkram  og trikotage og iøvrigt har v æ re t i
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slægtens eje i ca. 65 å r — og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1924.

Adr. Egeskov pr. K væ rndrup.
F irm a: Jens Larsen, Egeskov pr. K væ rndrup.

Larsen, Jens, købm and; f. 19/9 1913 i Slange
rup, F rederiksborg  amt, søn af fo rpag ter Lars 
P e te r Larsen; g. 2/5 1939 m. Else L., f. Jensen; 
udd. i kolonial i R ungsted 1927-31, d erefter kom
mis bl. a. i Vedbæk, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. fo rretn ing  S trandparksvej 24, Hel
lerup  1937, afhæ ndet samme og overtaget nu
væ rende fo rretn ing  S trandvejen  201, H ellerup 
1946.

Adr. S trandparksvej 24, H ellerup.
Firm a: Jens Larsen, S trandvejen  201, H elle

rup.

Larsen, Jens Hemming, købm and; f. 21/2 1903 
i Svinø, P ræ stø  amt, søn af gårdejer E jler L ar
sen; g. 1944 m. Olga L., f. C hristensen; selvstæ n
dig forretn ingsdrivende i N æstved s. 1926 og 
selvstændig købm and i N æstved s. 1934, indeha
ver af nuvæ rende forretn ing  i N æstved s. 1945.

Adr. Vordingborgvej 13, Næstved.
Firm a: V ordingborgvejens Kolonialhandel, 

Vordingborgvej 13, Næstved.

Larsen, Jens Møller, købmand, sk ibsproviante
ringshandler; f. 28/11 1896 i A strup, H jørring  
amt, søn af gårdejer P e r Larsen; g. 28/10 1930 m. 
Dagny M. L., f. Pedersen; overgået fra  anden 
branche og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. 
fo rretn ing  — om fattende kolonial, skibsprovian
tering, isenkram , m anufak tu r og bræ ndsel — i 
Thorsm inde pr. Ulfborg 1928; medl. af best. f. 
og næ stform d. i R ingkøbing og Omegns Kolo
n ialhandlerforening sam t medl. af Sdr. Nissum 
sogneråd.

Adr. Thorsm inde pr. Ulfborg.
Firm a: Jens M øller Larsen, Thorsm inde pr. 

Ulfborg.

Larsen, Jens P eter Emil, købmand; f. 17/8 1910 
i Løgstør, søn af overpostbud C hristian Vilhelm 
Larsen; g. 15/11 1936 m. N anny L., f. Schmidt; 
bestået realeksm . fra  Løgstør kom m unale Mel
lem - og Realskole 1926, udi. h. købm and Knud 
Lorentzen, Løgstør M ateria lhandel 1926-30 og 
herunder bestået handelsm edhjælpereksm . fra 
Løgstør H andelsskole 1930, lagerforvalter i kolo
nial en gros firm aet Th. M ikkelsen, Løgstør 1930 
-32, frekven tere t Den jydske H andelshøjskole i 
Å rhus 1933-34, korrespondent og rep ræ sen tan t i 
firm aet H olger A ndreasen (tekniske a rtik le r im - 
og eksport), Å rhus 1934-36, rep ræ sen tan t i A/S 
C hristian H ansen (kolonial en gros), Hobro og 
sen. forretn ingsfører i sammes afdeling i R an
ders 1936-46, overtaget nuvæ rende kolonialfor
retn ing — der er grundlagt 1849 — i R anders og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1946.

Adr. Storegade 8, Randers.
Firm a: J. P. Larsen, Brødregade 15, Randers.

Larsen, Johannes, købm and; f. 2/4 1905 i Kbhvn., 
søn af kom m unelæge E rik  Larsen; g. 22/6 1929 
m. M argarete L., f. Biem; udd. i A/S A xelsen & 
Thomsen, Slagelse 1921-24, bestået afgs.eksm. fra  
Niels Brock’s H andelsskole i Kbhvn. 1926, bog
holder i A/S Nordisk Frøkontor, Kbhvn. 1926- 
28 og hovedbogholder i A/S In ternational H ar
vester Company, Kbhvn. 1928-30, etabi. sig s. 
selvstændig købm and m. forretn ing  i Kbhvn. 
1930; læ re r v. Købm andsskolen i Kbhvn. 1933- 
35 og censor v. samme 1933-37.

Adr. W iehesvej 6, H ellerup.
Firm a: Johs. Larsen, S trandvejen  10, Kbhvn.

0 .

Larsen, Johannes, købm and; f. 19/9 1905 i 
Slangerup, F rederiksborg amt, søn af postbud 
N. P. Larsen; g. 19/8 1936 m. Anna L., f. A nder
sen; udi. h. købm and H ans Hansen, F rederiks
sund 1920-24, derefter kommis h. købm and C. 
Blicher, F rederikssund og sen. t. søs, etabi. sig 
s. selvstæ ndig købmand m. fo rretn ing — om fat
tende kolonial, isenkram , m anufaktur, maling, 
cem ent og bræ ndsel — i A lbjerg pr. Oure 1945; 
medl. af best. f. O ure-V ejstrup Sognebibliotek.

Adr. A lbjerg pr. Oure St.
F irm a: Johs. Larsen, Købmand, A lbjerg pr. 

Oure St.

Larsen, Johannes, købm and; f. 1/7 1915 i Holm
strup, Odense amt, søn af ledvogter Ole A. Chr. 
L arsen; g. 3/11 1940 m. M artha L., f. Hansen; 
udi. i Å rup B rugsforening 1931-35, kommis i Da
lum  B rugsforening og sen. i Sm idstrup B rugsfor
ening 1936-39, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
m. fo rretn ing  K lostervej 23, Odense 1939, afstået 
samme og grundlagt nuvæ rende forretn ing  — 
der om fatter kolonial, delikatesser og v inhan
del — M iddelf a rtvej 137, Bolbro, Odense 1945; 
medl. af Bolbro m enighedsråd og kasserer f. 
»Kirkebladet« i Bolbro, till. kasserer i F.D.F.s 9. 
Odense K reds sam t i Foreningen »Unge Hjem«s 
Bolbro afd.

Adr. M iddelfartvej 137, Bolbro, Odense.
F irm a: Johannes Larsen, M iddelfartvej 137, 

Bolbro, Odense.

Larsen, Johannes Skovgaard, købm and; f. 4/6 
1929 i Ryslinge, Svendborg amt, søn af tøm rer
m ester C hristian Skovgaard Larsen; g. 22/5 1952 
m. Inger S. L., f. Vengel Christensen; udi. i 
Langtved Brugsforening 1946-50, derefter kom 
mis bl. a. i Tomm erup Brugsforening sam t i 
H arndrup  B rugsforening, etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and m. forretn ing  — om fattende kolo
nial, isenkram , m anufak tur og trikotage — i 
Ø strup pr. O tterup 1952.

Adr. Østrup pr. O tterup.
Firm a: J. Skovgaard Larsen, Ø strup pr. O tte

rup.

Larsen, Johannes Valdemar, købmand; f. 6/8 
1903 i Odense, søn af købm and Hans P e te r L ar
sen; g. 20/10 1937 m. D agm ar Marie L., f. L ar-

735



J. S. Larsen J. V. Larsen J. Larsen K. Larsen
købm and købm and købm and købm and

sen; udi. h. købm and Ørvad, K olonialforretn in
gen »Traficco«, Odense 1917-21 og herunder be
stået handelsskoleeksm . fra  Odense H andels
skole 1920, kommis i faderens forretn ing  i Oden
se 1921-37, overtaget samme — der om fatter ko
lonial, delikatesser, vinhandel, frugt, isenkram , 
køkkenudstyr, bræ ndsel og benzin — og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1937, till. forhandler 
f. A/S Dansk T ipstjeneste.

Adr. Ejbygade 23, Odense.
Firm a: Johs. V. Larsen, Ejbygade 23, Odense.

Larsen, Jørgen, købmand; f. 10/11 1902 i V ester 
Hæsinge, Svendborg amt, søn af gårdejer Hans 
Larsen; g. 9/10 1934 m. K lara  L., f. M arkvard- 
sen; udi. i V ester Hæsinge Brugsforening 1916- 
20, derefter kommis bl. a. i Østrup B rugsfor
ening, etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo r
retn ing i U llerslev 1934, afs tået samme og over
taget nuvæ rende forretn ing  i Fåborg 1938; for- 
md. f. Fåborg og Omegns K øbm andsforening og 
medl. af best. f. C entral-O rganisationen af K øb
m andsforeninger i Fyns Stift.

Adr. Svendborgvej 24, Fåborg.
F irm a: Jørgen Larsen, Svendborgvej 24, 

Fåborg.

Larsen, Jørgen, købm and; f. 23/8 1914 i Oden
se, søn af købm and L ars P etersen  L arsen; g. 
14/8 1938 m. E rna L., f. Hansen; bestået realeksm . 
1930, ud'l. h. købm and K nudsen, Tølløse 1930-33 
og herunder bestået handelsskoleeksm . 1932, 
kommis h. samme 1933 og h. købm and A nker 
Jensen, M ern 1933-34, disponent i faderens fo r
re tn ing  i K nabstrup 1934-41, overtaget samme — 
der om fatter kolonial, delikatesser, vinhandel, 
isenkram , støbegods, korn og foderstoffer, byg
n ingsm aterialer og bræ ndsel — og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1941.

Adr. K nabstrup.
F irm a: Jørgen Larsen, K nabstrup.

Larsen, Kaj, d irektør; f. 7/7 1904 i Svinø, 
P ræ stø  amt, søn af læ rer R. E. Larsen; g. 17/9 
1935 m. Magda L., f. Schou; bestået p ræ lim inæ r- 
eksm. fra  Kbhvn.s U niversitet 1921, udd. i kolo

nial h. købm and E. Gissemann, Lundby 1921-24 
og herunder bestået handelsm edhjælpereksm . 
fra  N æstved Handelsskole, førstekom m is h. sam 
me 1924-27 og selvstændig købm and i Lundby 
1928-35, selvstændig købm and i Rønne 1935-47, 
derefter d irek tør f. A/S P. Berg, Neksø; medl. 
af best. f. Lundby H andels- og H åndvæ rkerfor
ening 1932-35, næ stform d. i Rønne Købm ands
forening 1940-47 og formd. f. Rønne H andels
forening 1946-47, medl. af best. f. Neksø H an
delsforening s. 1947, formd. f. samme 1948-54; 
medl. af Rønne ligningskomm ission 1944-47 sam t 
medl. af Neksø byråd  1950-54.

Adr. Storegade 12, Neksø.
Firm a: A/S P. Berg, Neksø.

Larsen, Kaj, købm and; f. 12/7 1914 i Toreby, 
M aribo amt, søn af uddeler A lfred Larsen; g. 
3/11 1940 m. G rethe L., f. F rederiksen; udi. i 
R ykkerup B rugsforening 1928-32, kommis i fo r
skellige brugsforeninger 1932-40 og herunder 
frekven te re t Den danske Andelsskole i M iddel
fa r t 1937, etabi. sig s. selvstændig købm and m. 
fo rretn ing  i Ø degård pr. Sakskøbing 1940, af
stået samme og overtaget nuvæ rende forretn ing
— der om fatter kolonial, delikatesser og v inhan
del — i Nykøbing F. 1951.

Adr. Gedservej 123, Nykøbing F.
F irm a: K. Larsen, G edservej 123, Nykøbing F.

Larsen, K aj, købm and; f. 2/8 1918 i Vig, Hol
bæ k amt, søn af tøm rerm ester Jens L. Larsen; 
g. 23/7 1944 m. K irstine L., f. Poulsen; udi. i Vig 
B rugsforening 1933-37, kommis i Helsinge B rugs
forening 1937-39 sam t i brugsforeningerne i Vip
perød, Eggeslevmagle og Vig 1939-44, frekven
te re t Den danske Andelsskole i M iddelfart 1941, 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. forretn ing
— om fattende kolonial, delikatesser, vinhandel, 
isenkram , m arkfrø  og bræ ndsel — i Bøgelunde 
pr. Sdr. B jerge 1944, till. fo rhandler f. A/S D ansk 
T ipstjeneste; medl. af best. f. Skæ lskør og Om- 
egn's K øbm andsforening.

Adr. Bøgelunde pr. Sdr. B jerge.
F irm a: Bøgelunde K øbm andshandel, Bøgelun

de pr. Sdr. B jerge.
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K. Larsen 
købm and

K. T. Larsen 
købm and

K. Larsen K. Larsen
købm and købm and

Larsen, K aj Thor, købm and; f. 26/8 1924 i Ho
leby, M aribo amt, søn af arbejdsm and Poul L ar
sen; g. 20/11 1954 m. B irgit T. L., f. Lundberg 
H ansen; udi. h. købm and Fr. Skaaning, M aribo 
1939-43 og herunder bestået handelsskoleeksm . 
fra  M aribo H andelsskole 1942, kommis h. køb
m and A lfred Madsen, Sdr. Vedby 1943-44, eks
ped ien t i L o lland-F alster’s A ndelsslagteri 1944-45 
og kommis h. købm and R. O. Petersen, Nykø
bing F. 1945-46, af tjen t væ rneplig t 1946-47, kom
mis i firm aet Holst & Jørgensen, Rødby 1947-50 
og h. købm and Glæsel, Bagsvæ rd 1950-53, etabi. 
sig s. selvstændig købm and m. fo rretn ing  — om
fattende kolonial, delikatesser, vinhandel, isen
kram , køkkenudstyr, glas og porcelæn, m anu
fak tu r og bræ ndsel — i Gedesby pr. Gedser 
1953.

Adr. Gedesby pr. Gedser.
Firm a: Gedesby Købm andshandel, Gedesby pr. 

Gedser.

Larsen, K arl, købm and; f. 19/12 1913 i H aders
lev, søn af købm and Hans Larsen; g. 14/5 1942 
m. K ristine L., f. Carstensen; udi. h. købmand
J. A. Schmidt, Å benrå, overtaget faderens fo r
retn ing  i H ellevad og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1949.

Adr. Hellevad.
Firm a: K arl Larsen, H ellevad.

Larsen, Knud, købm and; f. 30/9 1907 i Hillerød, 
søn af købm and Jens P e te r Larsen; g. 6/9 1936 
m. Sigrid L., f. Sam uelsen; udi. h. købm and J.
P. Larsen, H am m ersholt 1921-24, kommis i A/S
P. Christensen, Helsinge sam t h. købm ændene 
H arald  Petersen, H ornbæ k og H elgestrup, Nivå 
1924-37 og herunder bestået handelsskoleeksm . 
1926, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. fo r
re tn ing  i Nr. H erlev pr. Brødeskov 1937; medl. 
af best. f. Foreningen af Landkøbm æ nd i F rede
riksborg A m t s. 1942, kom m unalrevisor i Nr. 
H erlev 1944-52, genn. 10 å r  formd. f. Nr. H erlev 
Idræ tsforen ing  sam t formd. f. Nr. H erlev For
sam lingshus s. 1942 og f. Nr. H erlev B orgerfor
ening s. 1951.

Adr. Nr. H erlev pr. Brødeskov.

F irm a: K nud Larsen, Nr. H erlev pr. B røde
skov.

Larsen, Knud, købm and; f. 12/3 1913 i Yderby 
på S jæ llands Odde, Holbæk amt, søn af gårdejer 
L aurits Larsen; g. 7/11 1943 m. B etty L., f. Sø
rensen; selvstæ ndig handlende i Viskinge 1938- 
47, overtaget nuvæ rende forretn ing  — der om
fa tte r  kolonial, v inhandel, køkkenudstyr, b ræ nd
sel og benzin — i K nabstrup og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1947.

Adr. K nabstrup.
F irm a: K nud Larsen, K nabstrup.

Larsen, Knud, købm and; f. 11/12 1927 i Hor- 
sens-H am m er kommune, Ålborg amt, søn af 
gårdejer C hristian Larsen; udi. h. købm and 
Helge Larsen, G åser 1943-47, derefter gennem 
gået handelsskoleuddannelse og sen. kommis h. 
købm and Johannes Christensen, H irtshals Skibs
proviantering , af tjen t væ rneplig t 1948-49, kom
mis h. købm and Chr. Olesen, Aggersund og sen. 
i Maj bølle B rugsforening, Lolland 1949-50, i kom 
pagni m. købm and Jensen overtaget nuvæ rende 
forretn ing  — der om fatter kolonial, isenkram , 
m anufak tur og cem ent sam t korn og foderstof
fer — i D okkedal og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1950.

Adr. Dokkedal.
Firm a: Jensen & Larsen, Dokkedal.

Larsen, Knud, købm and; f. 3/2 1928 i Forlev 
St., Sorø amt, søn af arbejdsm and Johannes L ar
sen; g. 11/11 1950 m. Elna L., f. Jensen; udi. h. 
købm and Jean  Hylleholt, Slagelse 1943-47 og 
herunder bestået handelsskoleeksm . fra  Slagelse 
H andelsskole 1946 og sta tskontro lleret bogfø
ringsprøve 1947, kommis i Pedersborg B rugsfor
ening 1947-49 og i Ø rslevvester Brugsforening 
1950, af tjen t væ rneplig t 1949-50, overtaget køb
m and Sv. O lsen’s forretn ing  — om fattende kolo
nial og v inhandel sam t isenkram  og bræ ndsel — 
i Sorø og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1950.

Adr. P riorgade 1, Sorø.
Firm a: K nud Larsen, Priorgade 1, Sorø.
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K. Larsen K. Larsen
købm and købm and

K. B. Larsen K. Larsen
købm and købm and

Larsen, K nud A ndreas, b ibliotekar; f. 18/1 1895 
i H illerød, søn af fo rpagter H. C. Larsen; g. 9/9 
1933 m. Ellen K irstine L., f. Westh; student 
(Frederiksborg Statsskole) 1914, cand. theol. 1920, 
bestået eksm. fra  Statens Biblioteksskole 1921, 
stud ierejser t. Tyskland, F rankrig , Ita lien  og 
Sverige, bibliotekar v. Købm andsskolen’s biblio
tek s. 1920 og v. Handelshøj skolen’s bibliotek s. 
1922, læ re r v. K øbmandsskolen s. 1921 og v. S ta
tens Biblioteksskole s. 1933, bibliograf v. UNES
CO’s bibliotek i P aris  1948-49; medl. af best. f. 
B ibliotekar-Sam m enslutningen f. de videnska
belige B iblioteker sam t medl. af F æ llesrepræ 
sentationen f. den danske B ibliotekarstand 1934- 
46, formd. f. førstnæ vntes uddannelseskom ite s. 
1953, medl. af Statens Komite vedr. O vercentra
len f. Folkebibliotekerne s. 1939 og af F.I.D.s og
F.I.D./I.F.L.A.s uddannelseskom m issioner s. 1953, 
medl. af H andelsskolernes Eksamenskomm ission 
s. 1954; litte ræ re  arbejder bl. a.: »Regensianerne 
1895-1919« (i sam arbejde m. Kr. M üller 1923), 
»Stenoniana« (i sam arbejde m. V. Meisen 1933), 
»Dansk B iblioteksfører« (1936), »Nicolai Stenonis 
O pera Theologica« I-II (i sam arbejde m. G. 
Scherz 1941-47), »Boghandelens Bibliografi« (1. 
udg. 1943, 2. udg. 1951), »Biblioteksorientering« 
(1. udg. 1943, 2. udg. 1954), »Om U dbytte af Læs
ning« (1944), »H andelsvidenskabelig S tudieklub 
1920-45« (1945) og »National Bibliographical S er
vices« (Paris 1953), redak tør af »Hages Håndbog
f. H andel og Industri« I-II 6. udg. 1944 og m ed
redak tø r af 7. udg. 1954, fo rfa tte r t. tid ssk rift
a rtik le r om Niels Stensen og F rederik  R ostgaard 
sam t om biblioteksvæsen.

Adr. V angeledet 99, Virum.
Institu tion: H andelshøjskolen i Kbhvn., Jul. 

Thomsens Plads 10, Kbhvn. V.

Larsen, K nud Børge, købm and; f. 27/9 1916 i 
M aribo, søn af m urerm ester L aurits L arsen; g. 
2/12 1945 m. Lis L., f. H ansen; bestået realeksm . 
fra  Sakskøbing Realskole 1932, udd. i A/S Quade 
& Co., Sakskøbing 1932-36 og herunder bestået 
handelsskoleeksm . fra  Sakskøbing H andelsskole 
1934, kommis h. købm and Jacob Lund, M aribo 
1936-39 og i firm aet Lauritz Jørgensen & Co.s

Eftf., Roskilde 1939-40, kommis og sen. besty rer i 
forskellige afdelinger af K oloniallageret »Iso«, 
K bhvn. 1940-45, etabi. sig s. selvstæ ndig køb
m and m. forretn ing  A. D. Jørgensens Vej 20, 
K bhvn. F. 1945 og sideløbende overtaget fo rre t
ningen Vanløse Alle 64, Vanløse 1947, afhæ ndet 
næ vnte fo rre tn inger og overtaget nuvæ rende 
fo rre tn ing  — en udpræ get købm andsvirksom hed 
m. vin og tobak s. speciale — U lrikkenborg Alle 
32, Kgs. Lyngby 1951.

Adr. U lrikkenborg Alle 32, Kgs. Lyngby.
F irm a: Børge Larsen, U lrikkenborg Alle 32, 

Kgs. Lyngby.

Larsen, K nud Sonne, købm and; f. 25/8 1904 i 
Rønne, søn af stationsm ester M artin  Larsen; g. 
1933 m. Elisabeth S. L., f. Haagensen; udd. i 
isenkram  1918-22, ekspedient 1922-24, bogholder 
og sen. rep ræ sen tan t i firm ae t H. J. Hansen 
(kolonial en gros), Rønne 1924-49, derefter etabi. 
sig s. selvstændig købm and m. forretn ing  i Røn
ne, grundlagt nuvæ rende forretn ing  — der om
fa tte r kolonial, delikatesser og vinhandel — i 
egen nybygget ejendom  i Rønne 1951.

Adr. B orgm ester Nielsens Vej 60, Rønne.
F irm a: K. Sonne Larsen, Borgm ester N ielsens 

Vej 60, Rønne.

Larsen, K ristian  A nker, købm and; f. 21/7 1926 
i H jallerup, H jørring  amt, søn af bagerm ester 
Lars P e te r Larsen; g. 1/7 1951 m. Else L., f. 
C hristensen; udi. h. købm and E rland A ndersen, 
Gedsted 1943-47, kommis i forskellige fo rre tn in 
ger — bl. a. h. købm and A nthon M. Jespersen, 
U llits St. — 1947-51, drevet vik tualieforretn ing i 
Løkken 1951-52, overtaget nuvæ rende forretn ing 
— der om fatter kolonial og isenkram  — i R an
ders og etabi. sig s. selvstændig købm and 1952.

Adr. Skanderborggade 16, Randers.
F irm a: A nker Larsen, Kolonial & Isenkram , 

Skanderborggade 16, R anders.

Larsen, K urt, købm and; f. 25/3 1929 i Herning, 
søn af købm and L ars C hristian Ingvard  Larsen;
g. 26/1 1951 m. M ariane L., f. Svendsen; udi. h. 
købm and Jens M athiasen, H erning og herunder
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L. S. Larsen L. B. Larsen
børsinspektør skibsprovianteringshandler

N. B. Larsen N. H. Larsen
købm and købm and

bestået handelsm edhjæ lpereksm . fra  H erning 
Handelsskole, etabi. sig s. selvstæ ndig købmand 
m. fo rretn ing  i Snejbjerg  pr. H erning 1951.

Adr. S nejbjerg  pr. H erning.
Firm a: K u rt Larsen, K olonial & Isenkram , 

Snejb jerg  pr. Herning.

Larsen, L ars M ikael, købm and; f. 17/2 1907 i 
Årup, Odense amt, søn af handelsm and Hans 
Emil Larsen; g. 6/9 1936 m. V era L., f. K nudsen; 
udi. h. købm and Johan Sørensen, Øsby, derefter 
komm is h. købm and L. H. Frandsen, T orlund og 
sen. førstekom m is h. købm and N. P. Petersen, 
Aulum, grundlagt nuvæ rende forretn ing  i H er
ning og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1936.

Adr. Th. N ielsens Gade 85, Herning.
Firm a: L. M. Larsen, Th. Nielsens Gade 85, 

Herning.

Larsen, L aurids Sophus, børsinspektør; f. 28/12 
1888 i Magleby, P ræ stø  amt, søn af gårdbestyrer 
C hristian Larsen; g. 3/8 1913 m. A nna Melitha
L., f. Ravn; bestået realeksm . fra Frederiksborg 
Statsskole 1905, derefter assistent i G rosserer- 
Societetet’s Komite, børsbogholder 1911, børs
inspektør s. 1933; dekoration: R.

Adr. Trondhjem sgade 4, Kbhvn. 0 .
O rganisation: G rosserer-Societetet’s Komite, 

Børsen, K bhvn. K.

Larsen, Louis Bertel, skibsprovianteringshand
ler; f. 22/2 1915 i Kbhvn.; etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and og skibsprovianteringshandler m. 
fo rretn ing  i K orsør 1938; medl. af best. f. K or
sør K øbm andsforening og f. P rovins-Skibshand- 
lerforeningen sam t medl. af De sam virkende 
K øbm andsforeninger i D anm ark’s skibsprovian
teringsudvalg.

Adr. Algade 50, Korsør.
Firm a: Louis B. Larsen, Algade 40, Korsør.

Larsen, M. Jul, d irektør; f. 15/12 1914 i Nor- 
drup, Sorø amt, søn af gårdejer J. F. Larsen; g. 
1947 m. Hélène Eugenie M. J. L., f. L iera; be
ståe t realeksm . fra  Sorø Akademi og sen. udd. i 
eksporthandel m. studie- og arbejdsophold i

Tyskland og England, d irek tør i A/S De forene
de Sæ befabriker 1942-51, derefter d irek tør i Me- 
dova Tea A/S; medl. af Thepropagandaudvalget.

Adr. Søllerødvej 87, Holte.
F irm a: Medova Tea A/S, M itchelsgade 21, 

Kbhvn. V.

Larsen, Nicolai, købm and; f. 9/2 1892 i L und- 
forlund, Sorø amt, søn af landm and H ans P eter 
Larsen; g. 8/6 1919 m. A nnie L., f. Bendtsen; 
udd. i kolonialbranchen i firm ae t B jerre  & B lun
de, K orsør 1906-10, kommis i samme 1910-14, be
stået handelsskoleeksm . i Kbhvn. 1914, kommis 
i K bhvn.s K olonialforsyning 1914-16, overtaget 
købm and Ju lius M eincke’s forretn ing  — om fat
tende kolonial og v in im port — i H elsingør og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1917; medl. af 
og næ stform d. i best. f. K øbm andsforeningen af 
1905 f. Helsingør og Omegn sam t medl. af best.
f. og kasserer i H elsingør H andelsstandsforening, 
p. t. till. formd. f. V inhandlerforeningen af 1953.

Adr. Stengade 66, Helsingør.
F irm a: Nicolai Larsen, Stengade 66, Helsingør.

Larsen, Niels Børge, købm and; f. 6/4 1924 i 
Odense, søn af købm and V aldem ar L arsen; g. 
18/11 1950 m. Else L., f. Rasmussen; udi. h. køb
m and R. Knudsen, Odense 1938-42 og herunder 
bestået handelsskoleeksm . fra  Odense H andels
skole 1941, kommis og sen. disponent i faderens 
fo rretn ing  i Odense 1942-49, overtaget samme 
— der om fatter kolonial, delikatesser, vinhandel, 
køkkenudstyr og sydfrug ter — og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1949.

Adr. Damhusvej 40, Odense.
Firm a: Niels Børge Larsen, Damhusvej 40, 

Odense.

Larsen, Niels C hristian, købmand; f. 16/6 1894 
i Ålborg, søn af købm and Niels L aurits Larsen;
g. 6/11 1926 m. M aren K irstine L., f. Nielsen; 
udi. h. købm and B irnbaum , Ålborg 1908-12, kom 
mis h. samme 1912-19, i kompagni m. købm and 
Thorvald Sørensen overtaget forretn ingen og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1919, ud tråd t 
af kom pagniskabet 1926 og overtaget nuvæ rende
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P. S. Larsen P. Larsen
købm and købm and

P. H. Larsen P. B. Larsen
købm and købm and

kolonialforretning i Ålborg 1928; medl. af best,
f. Å lborg H andelsforening af 1879 1922-26 og s. 
1930, næstform d. og kasserer i samme s. 1947, 
medl. af Ålborg H andelsret sam t medl. af lig
ningskomm issionen i Ålborg.

Adr. Løkkegade 2, Ålborg.
F irm a: Niels Larsen, Søndergade 43, Ålborg.

Larsen, Niels P e te r B ernhard, købm and; f. 2/5 
1898 i R ettrup, V iborg amt, søn af købm and Al
fred  Larsen; g. 11/9 1918 m. K irstine L., f. T ræ l
le; udi. h. købm and Chr. Hagensen, Ø rsted 1912- 
16, grundlagt nuvæ rende fo rretn ing  i Åbyhøj og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1930.

Adr. Roarsvej 4, Åbyhøj.
F irm a: Åbyhøj Koloniallager, Silkeborgvej 222, 

Åbyhøj.

Larsen, N oberth H artvig, købm and; f. 19/6 1916 
i V. K ippinge, M aribo amt, søn af købm and L ars 
H artv ig  Larsen; g. 30/4 1938 m. Inger L., f. L a r
sen; udi. dels h. købm and I. K. Jensen, M aribo 
og dels i faderens fo rretn ing  i V. K ippinge 1931- 
35, komm is i sidstnæ vnte 1935-38, overtaget nu 
væ rende fo rretn ing  — der om fatter kolonial, de
likatesser, vinhandel, m anufaktur, isenkram , 
køkkenudstyr, glas og porcelæ n sam t sæ rsk ilt 
viktualieafd. — i Vålse og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1938.

Adr. Vålse pr. Nr. Alslev.
F irm a: K øbm andsgården, Vålse pr. Nr. Alslev.

Larsen, Ole Theodor Christian, depotindeha
ver; f. 10/4 1897 i Skuldelev, F rederiksborg  amt, 
søn af handelsm and C hristen Larsen; g. 21/10 
1923 m. A nna L., f. A ndersen; udd. v. landvæ sen 
og sen. v irket s. kusk i Kbhvn. t. 1917, derefter 
m edhjæ lper og sen. chauffør v. A/S Tuborgs 
B ryggerier, overtaget A/S Tuborgs B ryggerier’s 
og K.B.s depot i D ragør og etabi. sig s. selv
stændig depotindehaver 1927.

Adr. Grønnevej 2, Dragør.
Firm a: Tuborg’s Depot, D ragør.

Larsen, Oskar, købm and; f. 25/5 1907 i Hol
bæk, søn af m ontør Jens P e te r Larsen; g. 18/9

1935 m. Anna L., f. Jakobsen; udi. h. købm and 
Chr. A nkjæ r, H olbæk 1924-28, ansat i firm aet 
Ju l. M ortensen & Co., H olbæk 1928-35, etabl. sig 
s. selvstændig købm and m. fo rretn ing  — om fat
tende kolonial, tobak og vin — i Kbhvn. 1935.

Adr. G uldbergsgade 77, K bhvn. N.
Firm a: O. Larsen, G uldbergsgade 77, Kbhvn. 

N.

Larsen, Osvald Peter, d irektør; f. 18/1 1889 i 
Kbhvn., søn af m askinsnedker P. Larsen; g. 21/4 
1913 m. Ingeborg L., f. Biem; student (Gammel
holm s Latinskole) 1907, cand. mag. 1915, læ rer v. 
K øbm andsskolen i Kbhvn. 1912-29 og ad junk t v. 
M etropolitanskolen 1919-29, d irek tør f. handels
skoleundervisningen s. 1929, till. leder af Det 
T rie r’ske Faglæ rerkursus s. 1927; formd. f. H an
delsskolerådet, f. H andelsskolernes Eksam ens
kommission, f. C ensorudvalget f. T illæ gsprøver
ne v. H andelsm edhjæ lpereksm . og f. Eksam ens
komm issionen f. H andelsfaglæ rereksm ., medl. af 
T ilsynsrådet f. H andelshøjskolerne og af best. f. 
Den in ternationale  Forening t. H andelsundervis
ningens Frem m e, till. medl. af L æ rlingerådet og 
af Lærlingekom m issionen; dekorationer: K. og 
DM.

Adr. Høeghs Alle 6, Gentofte.
Institu tion: T ilsynet m. H andelsskoleundervis

ningen, Holbergsgade 3, Kbhvn. K.

Larsen, P eder Sofus, købm and; f. 16/1 1903 i 
M årum, F rederiksborg  amt, søn af savskæ rer 
E dvard  Larsen; g. 27/2 1927 m. K lara  L., f. P e
dersen; udd. i herreekvipering  h. købm and Skib
sted, Helsinge 1917-20 og h. købm and Jul. 
Schultz, Helsinge 1920-21, derefter kommis i H el
singe, Nykøbing S. og Gilleleje t. 1922 og sen. 
handelschauffør t. 1927, teg lvæ rksarbe jder i Må
rum  1927-28 og sen. bl. a. handlende på Kbhvn.s 
G rønttorv  t. 1929, indehaver af m ejerie t A lders
hvilevej 117, B agsvæ rd 1929-30, derefter om dan
net m ejerie t t. købm andsvirksom hed og etabl. 
sig s. selvstændig købmand, fly tte t forretn ingen 
— der foruden kolonial till. om fatter frug t og 
grønt — t. egen ejendom  A ldershvilevej 112, 
B agsvæ rd 1936.
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Adr. A ldershvilevej 112, Bagsværd.
Firm a: P eder Larsen, A ldershvilevej 112, Bag

sværd.

Larsen, P eter, købmand; f. 24/6 1895 i H olste
bro, søn af butikshandlende Rudolf Larsen; g. 
13/8 1922 m. H anne L., f. Jørgensen; bestået 
realeksam . 1910, udd. i kolonial-, korn- og fo
derstofbranchen 1912-16, af tjen t væ rneplig t 1916- 
18, kommis i forskellige stø rre  p rov insforretn in
ger 1918-22, selvstændig købm and i H erning 1922- 
27 og sen. i forskellige andre byer 1927-45, over
taget A/S J. P. Christensen, Helsinge og v idere
fø rt samme — der om fatter kolonial, korn og 
foderstoffer sam t bræ ndsel og støbegods — u. 
firm anavnet P e te r Larsen s. 1945.

Adr. Østergade, Helsinge.
F irm a: P e te r Larsen, Østergade, Helsinge.

Larsen, P e te r Hansen, købmand; f. 16/3 1911 i 
Bogense, søn af statshusm and Mads Larsen; g. 
5/4 1953 m. E sther L., f. A ndersen; udd. v. han
del, selvstændig købm and i Jordløse, Fyn 1938- 
45 og i Å rup 1945-48, grundlagt nuvæ rende kolo
nial- og delikatesseforretning i nybygget e jen
domskompleks og etabi. sig s. selvstændig køb
m and i F redericia 1948.

Adr. Høgevej 1, Fredericia.
Firm a: P. H. Larsen, Høgevej 1, Fredericia.

Larsen, P eter Thormod, købmand; f. 25/8 1915 
i Bederslev, Odense amt, søn af karetm ager 
C hristian Larsen; g. 26/4 1942 m. E sther K ath ri
ne L., f. M adsen; udi. i Bederslev B rugsforening 
1930-34, derefter kommis bl. a. i Vef linge Brugs
forening sam t i Bårdesø Brugsforening og i Ryn
keby Brugsforening, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. forretn ing — om fattende kolonial, 
isenkram , m anufaktur, trikotage, frø og kyllin- 
gefoder — i Stensby pr. Skamby 1942.

Adr. Stensby pr. Skamby.
Firm a: P. Larsen, Stensby pr. Skamby.

Larsen, P e te r Willemoes, købmand; f. 24/5 1901 
i Skuldelev, Frederiksborg  amt, søn af landm and 
C hristian L arsen; g. 4/7 1943 m. Edith L., f. Sø
rensen; udi. h. købm and L. H. Hansen, F rede
rikssund 1915-19, bogholder h. købm and Elias 
Bendtsen, F rederikssund 1923-28, m edindehaver 
af sammes forretn ing 1928-34 og eneindehaver af 
samme 1934-36, derefter etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. fo rretn ing  i Gentofte; medl. af best,
f. Gentofte H andelsforening og sekretæ r i Cen
tralledelsen  f. G entofte Kommunes H andelsfor
eninger.

Adr. T oftekæ rsvej 48, Gentofte.
Firm a: Willemoes Larsen, Vangedevej 61, Gen

tofte.

Larsen, Poul, købm and; f. 7/6 1908 i Helsingør, 
søn af købm and Jørgen Larsen; g. 16/9 1934 m. 
A nna M argrethe L., f. H olberg A ndersen; be
stået realeksam . 1924, udd. i kolonial i firm aet 
Carl Jensen & Søn, Nykøbing S. 1924-28 og her

under bestået handelsskoleeksm . 1926, kommis h. 
købm and A. M ortensen, M aribo 1928-29 og sen. 
af tjen t væ rneplig t t. 1930, kommis i onkelen køb
m and L. P. L arsen’s forretn ing  i H elsingør 1930- 
42, overtaget samme — der om fatter kolonial 
sam t korn og foderstoffer — og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1942; tidl. medl. af best. f. 
Helsingør Tennisklub og f. Helsingør Badm in
tonklub.

Adr. B jerggade 9, Helsingør.
Firm a: L. P. Larsen, B jerggade 9, Helsingør.

Larsen, Poul Brink, købm and; f. 23/2 1922 i 
Kbhvn., søn af handelsm and Lars Larsen; g. 9/4 
1959 m. M aja L., f. C hristiansen; udi. h. køb
m and W illiam Jørgensen, Gelsted 1937-40, der
efter kommis bl. a. i Glud K øbm andsgård sam t
h. skibshandler H enry O. Pedersen, N ørre Sund
by, etabi. sig s. selvstændig købmand m. fo rre t
ning i Føns 1947.

Adr. Føns pr. N ørre Åby St.
F irm a: P. B rink Larsen, Føns pr. N ørre Åby 

St.

Larsen, Poul Dam, depotindehaver; f. 9/7 1897 
i Næstved, søn af købm and P e te r Larsen; g. 24/7 
1921 m. Inger D. L., f. C hristiansen; selvstændig 
købm and i T eestrup 1923-34 og i Lendem ark 
1934-35 sam t i Ølby Lyng 1935-38, overtaget 
Carlsberg B ryggerierne’s depot f. R ingsted og 
omegn og etabi. sig s. selvstændig depotinde
haver 1938, optaget sønnen — R ichard Dam L ar
sen — s. m edindehaver af virksom heden 1954; 
formd. f. O dd-Fellow foreningen f. Ringsted s. 
1947 sam t medl. af best. f. A/S R ingsted Lyst
anlæg.

Adr. Møllegade 7, Ringsted.
Firm a: Carlsberg-D epotet, Ringsted.

Larsen, Poul H erm an Kroll, købmand; f. 29/12 
1906 i Høng, søn af g årdejer Jørgen H erm an 
L arsen; g. 7/2 1943 m. A ndrea K. L., f. Hansen; 
udi. h. købm and J. C. Sørensen, Høng 1921-25 og 
herunder bestået handelsskoleeksm . fra  Høng 
Handelsskole 1924, derefter kommis i forskellige 
forre tn inger bl. a. h. købm and R. M. Johansen, 
Nykøbing S. 1926-37, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. fo rretn ing  — om fattende ren  kolo
n ial — i Hedehusene 1937; medl. af best. f. Ros
kilde og Omegns K øbm andsforening 1952-54.

Adr. Hedehusene.
Firm a: K roil Larsen, Hedehusene.

Larsen, Sigfred, købmand; f. 23/11 1893 i Ski
ve, søn af bankbud Jens P eter Larsen; g. 17/1 
1917 m. Anna K athrine L., f. Stagaard; udi. h. 
købm and Johan  E. Gresel, Fredensgade 4, 
Kbhvn. N. og Sm allegade 20, Kbhvn. F. 1907-11, 
kommis h. købm and Carl Ref fling, S trandvejen  
138, H ellerup 1912-16 og h. købm and Johan  E. 
Gresel, Smallegade 20, K bhvn. F. 1917-26, etabi. 
sig s. selvstændig købm and m. forretn ing Godt- 
håbsvej 6, Kbhvn. F. 1926; medl. af best. f. 
Frdbg. K øbm andsforening 1930-40, medl. af best.
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P. D. Larsen S. Aa. Larsen S. E. Larsen S. J. Larsen
depotindehaver købm and købm and købm and

f. og sek re tæ r i Indkøbsforeningen »Prøven« s. 
1926, revisor i samme s. 1951.

Adr. G odthåbsvej 6, Kbhvn. F.
F irm a: Sigfred Larsen, G odthåbsvej 6, Kbhvn. 

F.
Larsen, Sigrid Ju liane, købm and; f. 29/6 1910 

i B jernede, Sorø amt, da tter af gårdejer Niels 
Christensen; g. 21/11 1934 m. havnearbejder P e te r 
L arsen (dræbt v. ulykke 1954); v irket dels v. 
husvæ sen og dels i børstenbinderbranchen, etabi. 
sig s. selvstændig købm and m. forretn ing  — om
fattende kolonial, vine, delikatesser og tobak 
m. v. — i Kbhvn. 1955.

Adr. Rosengade 2 A., Kbhvn. K.
F irm a: S. Larsen, Købmand, Holmbladsgade 

54, Kbhvn. S.

Larsen, Stig, købm and; f. 16/2 1930 i Enderslev 
sogn, P ræ stø  am t; g. 28/11 1953 m. Lizzie L., f. 
A ndersen; bestået præ lim inæ reksm . 1946, udi. i 
Vedskølle B rugsforening v. Vallø 1946-49, kom 
mis h. købm and Rasmussen, H årlev  sam t i Veds
kølle B rugsforening og sen. i Jersie  B rugsfor
ening 1949-53, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
m. forretn ing — om fattende kolonial og isen
k ram  — i Fakse Ladeplads 1953.

Adr. Fakse Ladeplads.
F irm a: Stig Larsen, Fakse Ladeplads.

Larsen, Svend Aage, købm and; f. 29/11 1906 i 
Asperup, Odense amt, søn af husm and L ars Jø r
gen Larsen; g. 21/3 1940 m. Oda L., f. Bendtsen; 
selvstæ ndig købm and i Brylle 1945-48, overtaget 
nuvæ rende forretn ing  — der om fatter kolonial, 
isenkram , m anufaktur, trikotage, frø og b ræ nd
sel — og etabi. sig s. selvstændig købm and i 
Allesø 1948.

Adr. Allesø pr. Beidringe.
Firm a: Allesø Handelshus, Allesø pr. Beld- 

ringe.

Larsen, Svend Aage, købm and; f. 18/5 1914 i 
K bhvn.

Adr. Valbygårdsvej 56, Kbhvn. Vby.
F irm a: »Koloniallageret« v. S. Larsen, Eng

havevej 65, K bhvn. V.

Larsen, Svend Eivind, købm and; f. 7/7 1907 i 
Fangel, Odense amt, søn af arbejdsm and Johan 
nes Nicolaj L arsen; g. 29/3 1931 m. Ellen L., f. 
Rasm ussen; udd. og v irke t i N yborg H ushold
ningsforening 1931-41, derefter overtaget sviger
faderens forretn ing  i Skellerup pr. U llerslev og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købmand.

Adr. Skellerup pr. U llerslev.
F irm a: Sv. E. Larsen, Skellerup pr. U llerslev.

Larsen, Svend Ejvind, d irektør; f. 12/11 1920 i 
Hørsholm, F rederiksborg  amt, søn af købm and 
E jvind Larsen; bestået realeksm . 1935, udd. i A/S 
P rivatbanken  i Kbhvn. 1937-42, frekven tere t 
H andelshøjskolen i Kbhvn. 1942-44, d irek tør f. 
firm ae t E jvind Larsen, A/S M agasin du Nord, 
H ørsholm  s. 1945; kasserer i Hørsholm og Om
egns H andelsforening s. 1954.

Adr. Hovedgaden 12, Hørsholm.
F irm a: A/S M agasin du Nord, Hovedgaden 12, 

Hørsholm.

Larsen, Svend Erik, købm and; f. 26/2 1925 i 
Frederikshavn, søn af købm and C hristian P e te r 
Larsen; g. 16/8 1947 m. M aja L., f. Sørensen; 
bestået mellem skoleeksm. fra  cand. theol. Jacob
sen’s Skole i Ålborg 1939, udi. h. købm and Poul 
A. Poulsen, Å lborg 1939-43, w aterclerk  h. skibs
hand ler Kaj Madsen, Ålborg 1943-47, overtaget 
nuvæ rende kolonial- og delikatesseforretning i 
Å lborg og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1947, fly tte t forretn ingen  t. nuvæ rende m oderne 
lokaler i Ålborg 1950.

Adr. Faistersgade 26, Ålborg.
Firm a: Svend E. Larsen, Faistersgade 26, Ål

borg.

Larsen, Svend Jørgen, købm and; f. 9/10 1920 i 
Ålborg.

Adr. K astetvej 84, Ålborg.
Firm a: Svend Larsen, Kaffe-K olonial-V ine, 

K astetvej 84, Ålborg.

Larsen, Svend Ove, købm and; f. 31/8 1913 i 
Engum, Vejle amt, søn af lagerfo rvalter L auritz 
P e te r Larsen; g. 17/7 1945 m. E lna M arie L., f.
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S. O. Larsen T. H. Larsen V. Larsen V. Larsen
købm and købm and købm and købm and

Christensen; udi. h. købm and N. H. Jensen, 
S lot’s M aterialhandel, Å rhus 1927-31, kommis h. 
samme 1931-34 og h. købm and P. Skov, Tanderup 
K æ r 1934-35, ansat h. g rosserer Carl Aagaard, 
Å rhus 1935-38 og v. Skagens H erm etikfabrik  
1938-45, tilskadekom m en og m istet venstre  arm  
v. am m unitionskatastrofen på Å rhus Godsbane
gård  1945, selvstæ ndig k ioskejer i Å rhus 1946-49, 
overtaget kolonialforretning i GI. Åby og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1949, afstået samme 
og overtaget nuvæ rende fo rretn ing  i Holme pr. 
Viby (Jylland) 1952.

Ådr. Schleppegrellsgade 28, Århus.
F irm a: Svend O. Larsen, C hristian X ’s Vej 171, 

Holme pr. Viby, Jylland.

Larsen, Sverre Obel, købm and; f. 30/12 1916 i 
Nr. R ubjerg, H jørring  amt, søn af m anufak tu r
handler Johan  F rederik  Larsen; g. 20/9 1947 m. 
Aase Johanne L., f. Jensen; udd. og v irke t s. 
m ejerist, etabi. sig s. selvstændig købm and 1944 
og s. sådan d revet fo rretn ing  i Nykøbing F. 
1944-46 og i Skovstrup v. Ålborg 1946-47, over
taget nuvæ rende forretn ing  — der om fatter ko
lonial, isenkram , trikotage, korn  og foderstoffer, 
gødning og bræ ndsel — og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and i Stae 1947; medl. af best. f. Stae 
T ransform atorforening og f. Stae V andværk 
sam t medl. af skolekomm issionen i Stae.

Adr. Stae pr. V ester Hassing.
Firm a: Sverre Larsen, Købmand, Stae pr. Ve

ster Hassing.

Larsen, Tage Holm, købm and; f. 28/9 1913 i 
K irke Helsinge, Holbæk amt, søn af købm and 
P e te r Larsen; g. 16/9 1950 m. Lydia H. L., f. 
Nielsen; udi. i m oderens forretn ing  i K irke Hel
singe 1927-31 og herunder bestået handelsskole- 
eksm. fra  G ørlev H andelsskole 1930, komm is i 
samme 1931-32 og h. købm and P. Jensen, B jæ rge 
1932-34, disponent i m oderens forretn ing  i K irke 
Helsinge 1934-50, overtaget samme — der om fat
te r  kolonial, delikatesser, vinhandel, trikotage, 
isenkram , køkkenudstyr og bræ ndsel — og etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and 1950.

Adr. K irke Helsinge pr. Gørlev.

F irm a: Tage Holm Larsen, K irke Helsinge pr. 
Gørlev.

Larsen, Thorkild, købm and; f. 18/1 1917 i Mid
delfart, søn af købm and J. A. Larsen; g. 14/10 
1950 m. Inga L., f. Møller Jensen; udi. h. køb
m and Sofus Jensen, Bogense 1931-34, derefter 
kommis bl. a. h. købm and Larsen, M orud og h. 
købm and Rasmussen, Gamby sam t i faderens 
forretn ing  i Skrillinge pr. M iddelfart 1939-49, 
overtaget sidstnæ vnte — der om fatter kolonial, 
isenkram  og bræ ndsel — og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1949.

Adr. Skrillinge pr. M iddelfart.
Firm a: T horkild Larsen, Skrillinge pr. Mid

delfart.

Larsen, V erner, købm and; f. 12/9 1906 i V. 
H jerm eslev, H jørring  amt, søn af bankbud C hri
stian Larsen; g. 30/9 1934 m. K aren L., f. Jensen; 
bestået realeksm . fra  B rønderslev Kommuneskole 
og handelsskoleeksm . fra  B rønderslev H andels
skole, iøvrigt udd. i B rønderslev V areindkøbs
forening og sen. etabi. sig s. selvstændig køb
m and m. fo rretn ing  i B rønderslev; kasserer i 
B rønderslev og Omegns K øbm andsforening.

Adr. Bredgade 14, Brønderslev.
F irm a: V erner Larsen, Bredgade 14, B rønder

slev.

Larsen, V erner, købmand; f. 12/8 1908 i K erte
minde, søn af postbud Jørgen Larsen; g. 7/3 1937 
m. M argrethe L., f. A ndersen; udd. i kolonial 
1924-28, overtaget nuvæ rende kolonial- og isen- 
kram forretn ing  i Børkop og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1946.

Adr. Børkop.
Firm a: Børkop H andelsplads v. V erner L ar

sen, Børkop.

Larsen, V erner, købm and; f. 3/7 1920 i V. K ip- 
pinge, M aribo amt, søn af landm and A lfred L ar
sen; g. 29/1 1949 m. Edel L., f. Thrane; overtaget 
nuvæ rende forretn ing  — der om fatter kolonial, 
delikatesser, vinhandel, køkkenudstyr, bræ ndsel

743



A. O. F. Lassen 
købm and

C. O. H. Lassen 
købm and

J. A. Lassen 
købm and

R. Lassen 
købm and

og benzin — i 0 . K ippinge og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1946.

Adr. 0 . K ippinge pr. Nr. Alslev.
F irm a: V erner Larsen, 0 . K ippinge pr. Nr. 

Alslev.

Larsen, Viggo, købm and; f. 21/7 1900 i Jyllinge, 
Roskilde amt, søn af kom m unalarbejder Carl 
Larsen; g. 9/5 1924 m. Agnes L., f. W illumsen; 
udd. v. landvæsen, salgschauffør f. Roskilde A n
dels-Svineslagteri 1930-40, selvstæ ndig landm and 
1940-43, overtaget købm and Holving’s forretn ing  
— om fattende kolonial og b landet handel — i 
Gørløse og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1944.

Adr. Gørløse.
F irm a: Viggo Larsen, Gørløse.

Larsen, Viggo, købm and; f. 19/1 1918 i K bhvn.;
g. 1/1 1944 m. Ju tta  L., f. A ndersen; udi. dels h. 
købm and Th. Dam gaard, Fakse og dels h. køb
m and Nielsen, V indbyholt 1933-37 og herunder 
bestået handelsskoleeksm . fra  Fakse H andels
skole 1936, kommis h. købm and H. P. Hansen, 
H aslev 1937-38 og h. købm and H. P. Hansen, 
K alundborg 1938-39, af tjen t væ rneplig t 1939-40, 
kommis h. købm and E inar Petersen, K alund
borg 1940-42 og i Raklev B rugsforening 1942-43, 
overtaget købm and H. P. H ansen’s forretn ing  — 
om fattende kolonial, delikatesser, vinhandel og 
sydfrugt — i K alundborg og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1943, udvidet og m oderniseret 
forretn ingen t. selvbetjening 1955; medl. af best, 
f. K alundborg K øbm andsforening s. 1952 og f. 
K alundborg H andelsstandsforening s. 1954.

Adr. Set. Jørgensb jerg  19, Kalundborg.
F irm a: Viggo Larsen, Set. Jørgensb jerg  19, 

Kalundborg.

Larsen, W illiam, købmand; f. 19/4 1898 i N æst
ved, søn af ho telejer Rasmus Larsen; g. 14/8 1927 
m. Kam m a L., f. Sørensen; udd. i kolonial h. 
købm and N audrup, Næstved 1912-16, kommis h. 
samme 1916-19, a ftjen t væ rneplig t 1919-20, kom 
mis h. købm and Carl Christensen, Horsens 1920- 
25, etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo rre t

ning Set. M ortens Gade, N æstved 1925, fly tte t 
forretningen t. nuvæ rende lokaler i egen ny
opført ejendom  i Næstved 1946; formd. f. F or
svarsbrødreselskabet af 1889, N æstved sam t 
medl. af best. f. Fodfolksforeningen i N æstved 
og f. Landboforeningen f. N æstved og Omegn, 
medl. af F rim urerlogen i Næstved.

Adr. Skom agerræ kken 6, Næstved.
F irm a: W illiam Larsen, Skom agerræ kken 6, 

Næstved.

Larsen, W illiam, købmand; f. 29/3 1908 i D u
rup, Viborg amt.

Adr. Silkeborgvej 220, Åbyhøj.
Firm a: W. Larsen, Silkeborgvej 220, Åbyhøj.

Lassen, A llan O rvar Fritiof, købmand; f. 30/5 
1907 i Malmö, søn af fuldm ægtig L. P. Lassen;
g. 23/10 1938 m. Olga L., f. Christensen; bestået 
realeksm . fra  E fterslæ gtselskabet’s Gymnasium i 
K bhvn. 1924, ansat i firm aet Carl F. Petersen, 
Kbhvn. 1924 og h. grosserer P. Chr. Petersen  
(lædervarer), Kbhvn. 1924-26, ekspedient i f ir 
m aet Theodor Jørgensen & Co. (tobakker og 
vine), N ørrebrogade 55, Kbhvn. N. 1926-28, be
sty rer af sammes afd. i Silkegade, Kbhvn. K. 
1928-40 og af afd. i Frederiksborggade, Kbhvn. 
K. 1940-44, etabi. sig s. selvstændig købm and m. 
forretn ing  — om fattende kolonial og delikates
ser sam t sæ rskilt afd. f. vine og tobakker — 
Jagtvej 121, K bhvn. N. 1944.

Adr. Fossgårdsvej 21, Vanløse.
Firm a: A llan Lassen, Jagtvej 121, Kbhvn. N.

Lassen, C. O. H eidemann, købm and; f. 4/7 1907 
i H jørring.

A dr. E m d ru p v e j 56, K bhvn . NV.
Firm a: C. O. H eidem ann Lassen, Em drupvej 

56, Kbhvn. NV.

Lassen, Carl, købm and; f. 4/12 1908 i B ajstrup, 
Tønder amt, søn af landm and C hristian P eter 
Lassen; g. 1941 m. H anna L., f. Dethlefsen; udd. 
i kolonial h. købm and Thomas Tygesen, Tønder 
1924-28, kommis h. købm and Jacob Hansen, Jels 
1930-32, overtaget købm and Chr. Aug. C lausen’s
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kolonialforretning i Tønder og etabl. sig s. selv
stændig købm and 1932.

Adr. S trucks A lle 17, Tønder.
Firm a: Carl Lassen, S trucks Alle 17, Tønder.

Lassen, Carl Ivar, købm and; f. 12/4 1921 i Vis
senbjerg, Odense amt, søn af købm and Otto 
Theodor F rederik  Lassen; g. 24/3 1946 m. A strid
L., f. P etersen; udi. i E bberup Brugsforening 
1935-39, derefter kommis bl. a. i Buggerup 
B rugsforening, etabl. sig s. selvstændig købm and 
m. forretn ing  i H åre pr. Gelsted 1948.

Adr. H åre pr. Gelsted.
Firm a: H åre K øbm andsforretning, H åre pr. 

Gelsted.

Lassen, Jens A lbert, købm and; f. 9/12 1904 i 
Kbhvn.; etabl. sig s. selvstændig købm and m. 
forretn ing — om fattende kolonial, v ine og to
bakker m. v. — Hesseløgade 31, Kbhvn. 0 . 1951.

Adr. Hesseløgade 31, Kbhvn. 0 .
Firm a: Jens Lassen, Hesseløgade 31, Kbhvn.

0 .

Lassen, Jeppe, købm and; f. 20/12 1907 i Årslev, 
Å benrå amt, søn af landpostbud Rasmus Lassen;
g. 4/2 1934 m. M ette Nissine L., f. Beck; udd. i 
kolonial- og grovvarebranchen h. købm and Si
gurd  Christensen, H aderslev 1924-28, kommis h. 
købm and E lim ar Schmidt, Ålborg 1928-29 og i 
Haderslev, C hristiansfeld og K alundborg 1929-30 
sam t h. købm and C. O. C hristiansen, Skodborg 
1930-32, etabl. sig s. selvstændig købm and m. 
forretn ing  — om fattende kolonial og delikatesse 
— Storegade 25, H aderslev 1932, fly tte t fo rre t
ningen t. Storegade 12, H aderslev 1934.

Adr. Ribevej 9, Haderslev.
Firm a: Jeppe Lassen, Storegade 12, Haderslev.

Lassen, Laust, købmand; f. 23/2 1898 i Svin- 
ning, R anders amt, søn af landm and Peder Las
sen; g. 14/11 1923 m. B irtha L., f. Nielsen; udi. h. 
købm and Chr. J. Jacobsen, Randers, overtaget 
nuvæ rende forretn ing i K ragelund og etabl. sig 
s. selvstændig købm and 1923; medl. af best. f. 
Ø stjydsk H andelsforening.

Adr. K ragelund pr. Løsning.
F irm a: Laust Lassen, K ragelund pr. Løsning.

Lassen, Niels, grosserer; f. 12/2 1898 i Bram - 
minge, Ribe amt, søn af gårdejer Michael Las
sen; g. 20/5 1925 m. Jenny  L., f. Pedersen (død 
1954); udd. i kolonial og b landet handel i Ribe 
1912-16, kommis i Vejen 1916-19, a ftjen t væ rne
pligt v. L ivgarden og herunder fo rre tte t tjeneste 
s. korporal 1919-20, derefter bestyrer af forskel
lige kbhvn.ske kolonialforretninger, rep ræ sen
tan t f. A/S M argarinefabriken »Alfa«, Vejen 
1930-42, g rundlagt nuvæ rende virksom hed — der 
om fatter oplag f. A/S M unke Mølle, Odense og 
hovedoplag f. A/S Ålborg M argarinefabrik  sam t 
f. A/S M arcipanfabriken »Nutrient«, Å lborg — i 
K bhvn. og etabl. sig s. selvstændig grosserer 
1942; medl. af G rosserer-Societetet m. fl.

Adr. Jul. V alentiners Vej, Kbhvn. F.
Firm a: Niels Lassen, Islands Brygge 11, K bhvn 

S.

Lassen, Rasmus, købm and; f. 26/6 1905 i Hop
trup, H aderslev am t; g. 20/5 1934 m. H elene Ma
rie  L., f. M ortensen; udi. h. købm and M. Leon
hard , H aderslev 1920-24 og herunder bestået 
handelsm edhjælpereksm . fra  H aderslev H andels
skole 1923, kommis h. samme 1924-25 og sen. i 
forskellige andre fo rretn inger bl. a. h. købmand 
P e te r Jensen, H aderslev, etabl. sig s. selvstæ n
dig købm and m. forretn ing i H aderslev 1932, op
hæ vet samme og overtaget fo rretn ing Sønder
gade 22, Ålborg 1934, efter a t have ophævet 
samme grundlagt nuvæ rende forretn ing  — der 
om fatter kolonial og delikatesser — i Ålborg 
1938.

Adr. V esterbro 13, Alborg.
Firm a: Rasmus Lassen, Enighedslund, Ålborg.

Lassen, Vagn, købm and; f. 11/6 1923 i Endrup, 
Ribe amt, søn af arbejdsm and Jens Lassen; g. 
4/10 1952 m. H edvig L., f. M ørk; bestået real- 
eksm. fra  Gørding Realskole 1940, udi. i G red- 
stedbro B rugsforening 1940-44, kommis i Billum 
B rugsforening 1944-45 og i forskellige andre 
brugsforeninger — bl. a. i K liplev B rugsfor
ening — 1946-52, overtaget firm aet Schm idt & 
T orp’s kolonial- og isenkram forretn ing i H jord
k æ r og etabl. sig s. selvstæ ndig købm and 1952.

Adr. H jordkæ r, Sønderjylland.
F irm a: Vagn Lassen, H jordkæ r, Sønderjylland.

Lassen, Wilhelm, købm and; f. 28/1 1907 i
Kbhvn.

Adr. Jagtvej 31, Kbhvn. N.
Firm a: W ilhelm Lassen, Jagtvej 31, Kbhvn. N.

Lau, A. C., købm and; f. 25/10 1912 i Tirslund, 
H aderslev amt.

Adr. Bevtoft.
F irm a: A. C. Lau, Bevtoft.

Lauenborg, H arald, købm and; f. 18/10 1905 i 
Ødis, Vejle amt, søn af m alerm ester Hans Jø r
gen Lauenborg; g. 24/9 1933 m. G erda L., f. N iel
sen; udi. dels h. købm and A lbert Hansen, Kol
ding og dels i Ødis Brugsforening 1920-24, der
efter bl. a. førstekom m is i Nr. Åby B rugsfor
ening og sen. i Oksbøl Brugsforening, overtaget 
nuvæ rende forretn ing  i Å rhus og etabl. sig s. 
selvstændig købm and 1933, ombygget og m oder
niseret forretn ingen 1950; medl. af rep ræ sen tan t
skabet f. A/S »Dankas«.

Adr. Faistersgade 18, Århus.
Firm a: H. Lauenborg, Faistersgade 18, Århus.

Lauesen, F rederik , købm and; f. 17/1 1901 i 
Kolding, søn af m urer Johan Lauesen; g. 13/7 
1929 m. Ellen L., f. Sørensen; udi. h. købmand 
Ad. Petersen , Kolding 1917-20, derefter ansat 
bl. a. h. grosserer Oscar Christensen, Kolding, 
overtaget købm and Asmus Thaysen’s forretn ing
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F. Lauesen H. Laugesen J. Laugesen A. G. Lauridsen
købm and købm and grosserer gym nasielæ rer

i Vejle og etabi. sig s. selvstændig købm and 
1927, fly tte t forretn ingen t. nuvæ rende lokaler i 
Vejle 1932; medl. af best. f. V ejle H andelsfor
ening af 1887 s. 1934, formd. f. samme s. 1947, 
medl. af best. f. C entral-O rganisationen af K øb
m andsforeninger i Jy lland  1947-53.

Adr. Nyboesgade 21, Vejle.
Firm a: Fr. Lauesen, Nyboesgade 21, Vejle.

Laugesen, H arry , købmand, forretn ingsfører; 
f. 30/5 1920 i Videbæk, R ingkøbing amt, søn af 
gårdejer og res tau ra tø r Lauge C hristian Lauge
sen; g. 10/4 1946 m. L ilian L., f. From ; udi. i 
Lem Brugsforening 1934-38, kommis i samme 
1938-42, frekven tere t Den danske Andelsskole i 
M iddelfart 1942, p rokurist på Fabriken  »Landia«, 
Lem 1943-52, overtaget fo rretn ing — om fattende 
kolonial, vin og delikatesser — i Esbjerg og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1952, fo rre t
ningsfører f. A/S H.O.K.I.s filial i Esbjerg s. 1955.

Adr. Jyllandsgade 17, Esbjerg.
F irm a: A/S H.O.K.I., K olonial en gros, Es

bjerg.

Laugesen, Jens, grosserer; f. 13/4 1900 i Ti
strup, Ribe amt, søn af landm and Jens Lauge
sen; g. 12/9 1925 m. Sophie L., f. Bader; udd. i 
kolonialbranchen h. købm and N. Jensen, Lunde 
1914-18, kommis h. samme 1918-19, frekven tere t 
Den jydske H andelshøjskole i Å rhus 1919, ansat 
i A/S Hans Schourup, Å rhus 1919-20 og i A/S 
Chokoladefabriken »Elvirasminde«, Å rhus 1920- 
39, g rundlagt nuvæ rende im portvirksom hed — 
m. chokolade og sukkervarer s. speciale — i 
K olding og etabi. sig s. selvstændig grosserer 
1939.

Adr. H aderslevvej 85, Kolding.
F irm a: Kolding Im port Compagni, H aderslev

vej 85, Kolding.

Lauridsen, A lf Georg, købm and; f. 26/2 1910 i 
Kbhvn., søn af landbrugslæ rer og gårdejer C. P. 
Lauridsen; g. 1/2 1933 m. Inge M argaret L., f. 
B jarne; v irke t s. bogholder indenfor ko rn - og 
foderstofbranchen i Galten, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. fo rretn ing  i O dder 1951.

Adr. Skovparken 13, Odder.
F irm a: Skovpark Kolonial, Skovparken 13, Od

der.

Lauridsen, A nders M artin  Gamborg, købm and; 
f. 11/11 1906 i V am drup, Ribe amt, søn af træ 
skom ager L aurids L auridsen; g. 9/12 1934 m. 
Agnete L., f. Tonnesen; udi. h. købm and F. Jen 
sen Berring, Kolding, overtaget nuvæ rende ko
lonialforretn ing i Vojens og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1934.

Adr. Vestergade 6, Vojens.
F irm a: A. L auridsen, Vojens.

L auridsen, A rne G unnar, gym nasielærer, h an 
delsskoleforstander; f. 21/5 1904 i Als, Ålborg 
amt, søn af fø rste læ rer Em anuel Helge L aurid 
sen; g. 14/5 1932 m. K aren M argrethe L., f. 
Beckwith; bestået læ rereksm . 1926, frekven tere t 
Statens L æ rerhøjskole 1932-33, læ rer v. Vor
dingborg Sem inarium ’s øvelsesskole 1930 og v. 
V ordingborg G ym nasium  s. 1938, till. læ rer v. 
Vordingborg Handelsskole s. 1938, forstander f. 
samme s. 1955.

Adr. H. I. H ansens Vej 6, Vordingborg.
Institu tion: V ordingborg Handelsskole, V or

dingborg.

Lauridsen, B yrial Osvald, købm and; f. 4/9 1910 
i Viborg, søn af postbud B yrial L auridsen; g. 
8/11 1936 m. N ina Elsebeth L., f. S tenfeldt; udi. 
i H urup B rugsforening, Thy 1924-29, derefter 
kommis i forskellige brugsforeninger bl. a. i Ny
købing M. B rugsforening 1930-42, etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and m. fo rretn ing  Laurvigs- 
gade, Å rhus 1942, fly tte t forretn ingen  t. nuvæ 
rende m oderne lokaler i egen nyopført ejendom  
i Å rhus 1949; formd. f. H andels- og K ontorm ed
hjæ lperforen ingen  i Nykøbing M. 1935-42 sam t 
medl. af ligningskom m issionen i Nykøbing M. 
1940-42, formd. f. Idræ tsk lubben  »Skovbakken«s 
fodboldafd. 1951-54.

Adr. B rendstrupvej 86, Århus.
F irm a: Bo-Kolonial, B rendstrupvej 86, Århus.
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B. O. Lauridsen 
købm and

E. Lauridsen 
boghandler

J .  F. Lauridsen 
købm and

L. K. Lauridsen 
købm and

Lauridsen, Elias, boghandler, handelsskolefor
stander; f. 17/7 1908 i Snejbjerg  sogn, Ringkøbing 
amt, søn af landm and Clemen L auridsen; udd. 
og v irket bl. a. v. landvæ sen sam t v. en gros og 
detailhandel, selvstændig købm and i H erning 
1932-36, derefter selvstændig boghandler i Au- 
lum, rabatbere ttige t boghandler s. 1945; fo rstan
der f. Aulum tekniske Skole og H andelsskole, 
medl. af best. f. og næstform d. i Aulum  Borger- 
og H åndvæ rkerforening, medl. af rep ræ sen tan t
skabet f. A/S Aulum  H andels- og L andbrugs
bank, k irkevæ rge og medl. a f A ulum  m enigheds
råd  sam t medl. af best. f. Aulum  Sygekasse, 
fl. a. tillidshverv.

Adr. D anm arksgade 10, Aulum.
Institu tion: A ulum  Handelsskole, Aulum.

Lauridsen, Erik, købm and; f. 7/11 1913 i Vejle, 
søn af bogbinderm ester Viggo Lauridsen; g. 21/3 
1940 m. A gnethe L., f. H agbarth; udi. h. køb
m and Fred. C hristiansen, Vejle 1928-32, kommis
h. købm and Th. Gorrissen, Vejle 1938-53, over
taget sammes forretn ing  og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1953.

Adr. Svendsgade 22, Vejle.
F irm a: Th. G orrissen’s Eftf. v. E. Lauridsen, 

N ørregade 17, Vejle.

Lauridsen, Folm er, købm and; f. 10/7 1917 i 
Bedsted, Thisted amt, søn af m aler Laur. Lau
ridsen; g. 24/5 1947 m. V era L., f. Schou A nder
sen; udi. h. købm and Friis Andersen, S truer, 
derefter rep ræ sen tan t i forskellige virksom he
der, selvstændig købm and i Esbjerg 1949-53, 
overtaget nuvæ rende forretn ing  og etabi. sig s. 
selvstændig købm and i Fredericia 1953.

Adr. Treldevej 53, Fredericia.
Firm a: Folm er Lauridsen, Treldevej 53, Frede

ricia.

Lauridsen, Jens C hristian M artinsen, køb
m and; f. 14/11 1903 i V. Tim, Ringkøbing amt, 
søn af købm and M artin  L auridsen; udi. h. køb
m and N. Skytte, Vedersø pr. Ulfborg, overtaget 
faderens fo rretn ing  — og sam tidig fly tte t samme 
t. ny ejendom  — i V. Tim pr. Tim St. og etabi.

sig s. selvstændig købm and 1933; genn. 8 å r  medl. 
af Tim sogneråd.

Adr. V. Tim pr. Tim St.
F irm a: Chr. Lauridsen, Kolonial — Isenkram  

— Frø, V. Tim pr. Tim St.
Lauridsen, Jens F rederik , købm and; f. 13/1 

1896 i Skarrild , R ingkøbing amt, søn af gårdejer 
L aurids L auridsen; g. 13/5 1925 m. K ristiane L., 
f. B irkebæ k; kommis i firm ae t Andr. Petersen, 
S karrild  sam t h. købm and Rahbæk, Sdr. Fel- 
ding og h. købm and Kleis, Grenå, selvstændig 
købm and i S karrild  og sen. i K arstoft sam t i 
Sig v. Varde 1925-39, overtaget nuvæ rende fo r
retn ing og etabi. sig s. selvstændig købm and i 
Ham m el 1939; formd. f. H andelsforeningen f. 
Ham m el og Omegn sam t f. Hammel H andels
skole, till. formd. f. A/S H.O.K.I., Arhus.

Adr. Østergade 12, Hammel.
F irm a: J. F. Lauridsen, Hammel.

Lauridsen, Laurids Kamp, købm and; f. 14/9 
1915 i Hanning, Ringkøbing amt, søn af gårdejer 
K resten  Kamp L auridsen; g. 29/12 1940 m. Jenny  
K. L., f. Jensen; udi. h. købm and Mølhede N iel
sen, H erborg og sen. frekven te re t Den jydske 
H andelshøjskole i Århus, derefter førstekom m is
h. købm and H erm an K jæ r, B rabrand  og sen. h. 
købm and N. C. Lund, H am m erum , overtaget 
nuvæ rende forretn ing  — der om fatter kolonial, 
korn  og foderstoffer — i Vinding pr. Sørvad og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1940; medl. af 
og kasserer i V inding-Vind sogneråd.

Adr. Vinding pr. Sørvad.
F irm a: L. Kam p L auridsen, Vinding pr. Sør

vad.
Lauridsen, Mads M artinsen, købmand; f. 20/5 

1899 i V. Tim, Ringkøbing amt, søn af købmand 
M artin  Lauridsen; g. 27/12 1944 m. D agm ar L., 
f. Jensen; udi. i faderens forretn ing  i V. Tim, 
derefter førstekom m is h. købm and N. Skytte, 
Vedersø og sen. h. købm and K nud H aunsgaard, 
Staby, grundlagt nuvæ rende forretn ing  — der 
om fatter kolonial og isenkram  — i Ørnhøj og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1930.

Adr. Ørnhøj.
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N. Lauridsen 
købm and

N. J. Lauridsen 
købm and

H. C. Lauritsen 
depotindehaver

E. Lauritzen 
købm and

Firm a: M. Lauridsen, K olonial & Isenkram , 
Ørnhøj.

Lauridsen, Niels, købm and; f. 11/8 1904 i Øl
strup, Ringkøbing amt, søn af købm and Laurids 
Lauridsen; g. 14/10 1928 m. N ielsine K irstine L., 
f. C hristiansen; udi. i faderens forretn ing  i B or
ris og sen. komm is i samme t. 1935, frekven tere t 
Den jydske Handelshøjskole i Å rhus 1923, over
taget fo rretn ing  i S tudsgård og etabi. sig s. selv
stæ ndig købmand 1935, overtaget nuvæ rende fo r
retn ing i Lem 1949 og afhæ ndet forretn ingen  i 
S tudsgård  — der s. 1949 blev drevet m. besty
re r  — 1954.

Adr. Lem pr. Lem St.
F irm a: Niels Lauridsen, Lem pr. Lem St.

Lauridsen, Niels Jersild , købm and; f. 3/1 1894 
i Aulum, Ringkøbing amt, søn af gårdejer A n
ders P eder Lauridsen; g. 23/11 1917 m. D agm ar
L., f. Madsen; udd. i isenkram , overtaget nu 
væ rende forretn ing  — om fattende kolonial og 
isenkram  — i H am m erum  og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1921; genn. 25 å r medl. af og 
kasserer i H am m erum  menighedsråd.

Adr. Hammerum.
Firm a: N. Je rs ild  Lauridsen, Kolonial & Isen

kram , H ammerum.

Lauridsen, P eter G jørtsvang, købm and; f. 9/9 
1921 i Treile, Vejle amt, søn af læ rer Laurids 
L auridsen; udi. h. købm and E. Eriksen, Vejle 
1935-38, overtaget nuvæ rende forretn ing  i Vejle 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1951.

Adr. Hover pr. Vejle.
F irm a: P eter G. Lauridsen, V ardevej 38, Vejle.

Lauridsen, R ichardt, købm and; f. 4/4 1919 i 
Skern, R ingkøbing amt, søn af m øbelfabrikant 
L aurids Peder L auridsen; g. 2/5 1947 m. M ar
grethe L., f. D ejgaard; udi. h. købm and Søren 
Nielsen, Skern og herunder bestået handelsm ed- 
hjæ lpereksm . fra  Skern Handelsskole, derefter 
førstekom m is h. købm and N ørgaard Jacobsen, 
B orris og sen. — genn. 8 å r — h. købm and L. 
Lauridsen, Borris, overtaget nuvæ rende fo rre t

ning i Nybro Mølle pr. H erning og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1947.

Adr. Nybro Mølle pr. Herning.
F irm a: R ichardt Lauridsen, Nybro Mølle pr. 

Herning.

L auritsen, Carl Jørgen; købm and; f. 1/5 1908 i 
Fredericia, søn af købm and Carl L auritsen; g. 
16/10 1938 m. K aren L., f. Bang; udi. h. købm and 
F ritz  Duus junr., F redericia, forretn ingsfører f. 
m oderen i faderens kolonial- og delikatessefor
retn ing i F redericia 1928-36, overtaget samme og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1936; medl. af 
best. f. H andelsforeningen af 1892, F redericia s. 
1947, fl. a. tillidshverv.

Adr. D anm arksgade 59, Fredericia.
F irm a: Carl L auritsen, D anm arksgade 59, F re 

dericia.

L auritsen, H ans C hristian, depotindehaver; f. 
12/4 1909 i Assens, søn af typograf Niels Jørgen 
L auritsen; g. 24/4 1932 m. B etty L., f. Dybmose; 
bestået realeksm . fra  M ulernes Legatskole i 
Odense 1925 og handelsskoleeksm . 1928, selvstæ n
dig købm and i Odense 1932-40, overtaget A/S 
Tuborgs B ryggerier’s depot i Nyborg og etabi. 
sig s. selvstændig depotindehaver 1940.

Adr. V ester Voldgade 8, Nyborg.
Firm a: Tuborg’s & Kongens B ryghus’ Depot, 

Nyborg.

L auritsen, Helga Nederby, købmand; f. 8/11 
1918 i Gudum, Ringkøbing amt, da tter af træ 
handler Jens P eder Jensen; g. 16/5 1943 m. køb
m and Carl Sundgaard L auritsen; udi. i Valby 
Vænge Brugsforening, derefter ekspeditrice i 
Kbhvn., grundlagt nuvæ rende forretn ing i B rem - 
dal og etabi. sig s. selvstændig købm and 1951.

Adr. Brem dal pr. S truer.
Firm a: Brem dal Købmandshandel, Brem dal pr. 

S truer.

Lauritsen, K ristian  Bonde, grosserer; f. 12/6 
1916 i Sdr. Holme, Ålborg amt, søn af am ts
skolekonsulent Jens Mikkelsen Lauritsen; g. 
1938 m. Gerda L., f. Johansen; udi. i F rejlev
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Brugsforening pr. Ålborg 1930-34, frekven tere t 
Ju s titsråd  M øller’s H andelshøjskole i Ålborg 
1934-35, førstekom m is i Frej lev Brugsforening 
pr. Ålborg 1935-37 og i Støvring Brugsforening 
1937-39, uddeler i Thorup Sogns Brugsforening i 
H elium  pr. Skørping 1939-50, overtaget nuvæ ren
de virksom hed — der om fatter kolonial en gros 
sam t oplag f. A/S Å rhus Dampmølle og f . A/S 
Odense M arcipanfabrik — i H adsund og etabi. 
sig s. selvstændig grosserer 1950.

Adr. Østergade 22, Hadsund.
Firm a: K. B. Lauritsen, K olonial en gros, H ad

sund.

Lauritzen, Carl Ludvig Bech, købm and; f. 16/2 
1918 i Tyrsted, Vejle amt.

Adr. H åbetsvej 1, Horsens.
F irm a: Bech Lauritzen, H åbetsvej 1, Horsens.

Lauritzen, Ernst, købm and; f. 18/2 1885 i R an
ders, søn af m urer M. L auritzen; g. 28/4 1914 m. 
U lla L., f. B undgaard; udd. i kolonial h. køb
m and C. H allberg, Viborg 1899-1903, kommis h. 
sam me 1903-11, grundlagt nuvæ rende forretn ing 
— der om fatter kolonial, delikatesser og v inhan
del sam t parfum eri — i Viborg og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1911; medl. af best. f. Vi
borg H andelsstand’s Stiftelse s. 1943, medl. af 
Søndre Sogns m enighedsråd i Viborg s. 1928, 
fl. a. tillidshverv.

Adr. Set. Mogens G ård 69, Viborg.
F irm a: E rnst Lauritzen, N ytorv 2, Viborg.

Lauritzen, H arald, d irektør; f. 3/11 1900 i Sil
keborg, søn af grosserer L. C. Lauritzen; g. 11/11 
1934 m. E llen L., f. Bach; udd. i faderens kolo
nial en gros virksom hed i Silkeborg, p rokurist i 
samme 1928, m eddiréktør s. 1942.

Adr. Silkeborg.
Firm a: L. C. Lauritzen  A/S, Silkeborg.

Lauritzen, Jørgen, købm and; f. 29/3 1905 i 
Bregninge, Æ rø, søn af købm and Hans L aurit- 
zen; g. 14/5 1930 m. D agm ar L., f. Nielsen; udd. 
i kolonialbranchen i faderens forretn ing  i Breg
ninge 1920-24, derefter disponent i samme, over
taget forretn ingen — der om fatter kolonial og 
isenkram  — og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1945; formd. f. Æ rø Landkøbm andsfor
ening.

Adr. Bregninge.
Firm a: Jørgen Lauritzen, Bregninge.

L auritzen, Niels, købm and; f. 30/10 1901 i Æ røs
købing, søn af skibsfører L auritz Philip  L aurit- 
zen; g. 20/6 1929 m. Caroline L., f. Clausen; udi.
h. købm and Thomas H ansen, Æ røskøbing 1915- 
19, kommis h. købm and Binau, B irkerød 1919-22 
og h. købm and Jens H ansen, Æ røskøbing 1922- 
28, etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo rre t
ning i Æ røskøbing 1928; medl. af best. f. Æ røs
købing Handelsforening.

Adr. Søndergade 28, Æ røskøbing.
Firm a: Niels Lauritzen, M anufaktur- & Kolo

nialforretn ing, Æ røskøbing.

Laursen, Anton, købm and; f. 23/6 1922 i Ve
ster Ørnum, Vejle amt, søn af landm and Terkel 
Laursen; g. 24/5 1955 m. Ingeborg L., f. K ris ten 
sen; udi. h. købm and Th. Hansen, Brønsodde, 
frekven tere t Den jydske Handelshøjskole i Å r
hus 1943-44, overtaget nuvæ rende forretn ing  i 
K ragelund og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1946, fly tte t forretn ingen til nuvæ rende lokaler i 
K ragelund 1947.

Adr. K ragelund pr. Løsning.
F irm a: K olonialforretningen »Mercur«, K rage

lund pr. Løsning.
Laursen, Arne, købmand; f. 26/11 1905 i G renå, 

søn af g årdejer L. P. L aursen; g. 19/11 1930 m. 
A nna M arie L., f. Larsen; udi. h. købm and An
ton Olsen, Svendborg 1920-24, frekven tere t H an
delshøjskolen »Købmandshvile« i Rungsted 1927, 
grundlagt fo rretn ing  i Svendborg og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1930, afstået samme og 
overtaget købm and B undgaard’s forretn ing  i 
Skåde 1951.

Adr. Oddervej 157, Skåde pr. Højbjerg.
F irm a: A rne Laursen, Skåde pr. H øjbjerg.

Laursen, Carlo Ditlev, købm and; f. 7/6 1906 i 
Ålborg, søn af overpolitibetjent Niels C hristian 
Laursen; g. 13/11 1927 m. Johanne L., f. P etersen; 
udd. i handel h. købm and Fr. A. H ansen’s Eftf., 
Bredgade 70, Kbhvn. K. 1920-24 og h erunder be
stået handelsm edhjælpereksm . fra  K øbm ands
skolen, kommis h. samme 1924-25 og h. købm and 
E rnst Specht, V ester Voldgade 90, Kbhvn. V. 
1925-31, grundlagt købm andsforretning Jyllinge- 
vej 4, Vanløse og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1931, afhæ ndet samme og i kompagni m. 
sønnen — købm and Kaj L aursen — grundlagt 
nuvæ rende forretn ing  — en udpræ get købm ands
virksom hed m. finere kolonial og vine s. spe
ciale og baseret på selvbetjening — i Lyngby 
1953; medl. af best. f. Kbhvn.s K øbm andsfor
ening s. 1936 og f. C entral-O rganisationen af 
købm andsforeninger f. Kbhvn. og Omegn s. 1950, 
formd. f. sidstnæ vntes skilteskrivningskursus og 
arrangem entsudvalg.

Adr. Rolfsvej 2, Kbhvn. F.
F irm a: Laursen & Søn, Carlshøjvej 47, Kgs. 

Lyngby.
Laursen, C hristian B ruun, købmand; f. 5/4 1919 

i Lemvig, søn af skom agerm ester L aust Laursen; 
g. 26/9 1943 m. E tly B. L., f. Hansen; udi. h. køb
m and L othard t Dahl, K olonialforretningen 
»Svea«, Vodroffsvej 22, Kbhvn. V. 1934-38 og 
herunder bestået handelsm edhjælpereksm . fra  
Købm andsskolen 1937, derefter kommis h. sam 
me, overtaget forretn ingen og etabi. sig s. selv
stæ ndig købm and 1947.

Adr. Svenskelejren 2, Brønshøj.
Firm a: K olonialforretningen »Svea« v. Chr. 

B ruun Laursen, Vodroffsvej 22, Kbhvn. V.

Laursen, Elvin, købmand; f. 1/9 1901 i Sindal, 
H jørring  amt.

Adr. Arden.
Firm a: Elvin Laursen, Arden.
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H. Laursen 
købm and

I. Laursen 
læ rer

J. Laursen 
købm and

L. C. Laursen 
skoleinspektør

Laursen, G unnar, købmand; f. 7/9 1914 i Møl- 
drup, Viborg amt, søn af bagerm ester Anton 
Laursen; udi. h. købm and Bisgaard, M øldrup 
1929-33, kommis h. købmand L. C. Larsen, Søn
derskov 1933-34, h. købm and Nielsen, H ald Ege 
1934-36 og h. købm and L am bertsen, B jerregrav  
pr. Møldrup 1936-41, overtaget fo rretn ing i 
G rundvad pr. Skelhøje og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1942, afhæ ndet samme og overtaget 
nuvæ rende forretn ing  — der om fatter kolonial, 
isenkram  og m anufak tur — i V ebbestrup pr. 
Doense 1948.

Adr. V ebbestrup pr. Doense.
Firm a: G unnar Laursen, Købmand, Vebbestrup 

pr. Doense.

Laursen, Hans W inther, købm and; f. 5/11 1899 
i H ækkebølle, Odense amt, søn af fø rste læ rer 
Hans W inther Laursen; g. 29/7 1928 m. A strid  W.
L., f. Rasmussen; udi. h. købm and Jensenius H an
sen, Årup, frekven tere t Den fynske H andelsdag
skole i Odense, overtaget nuvæ rende kolonial- 
og delikatesseforretning i Silkeborg og etabi. sig 
s. selvstændig købm and 1925.

Adr. Nygade, Silkeborg.
Firm a: H. W inther Laursen, H ostrupsgade 35, 

Silkeborg.

Laursen, H artv ig  Brem er, købm and; f. 17/5 
1916 i Ejby sogn, Roskilde amt, søn af røgeriejer 
Jens Laursen; g. 17/5 1944 m. E llen B. L., f. 
Nielsen; udi. i E jby B rugsforening 1931-35, selv
stændig købm and m. forretn ing  — om fattende 
ost og konserves — i Slagelse 1943-47, etabi. sig 
s. selvstændig købm and m. fo rretn ing  — om fat
tende kolonial, delikatesser og v inhandel sam t 
v ik tualier — i K orsør 1947.

Adr. Halsskovvej 26, Korsør.
F irm a: H. B rem er Laursen, Halsskovvej 26, 

Korsør.

Laursen, Holger, købmand; f. 8/2 1914 i Ske
lund, Ålborg amt, søn af gårdejer P. Laursen; 
g. 12/3 1936 m. K am illa L., f. Sørensen; udd. og 
v irket i m ejeribranchen, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. forretn ing  i Solbjerg 1936, afstået

samme og overtaget købm and H olt’s forretn ing  
— om fattende kolonial, isenkram , m anufak tur og 
g rovvarer — i Visborg 1939, ombygget og mo
dern ise re t fo rretn ingen  t. delvis tem po-butik  
1952; medl. af rep ræ sentan tskabet f. Indkøbsfor
eningen »Spar«.

Adr. Visborg.
Firm a: Holger Laursen, Visborg.

Laursen, Ingvardt, læ rer, forstander f. Fåborg 
H andelsskole; f. 26/2 1887 i H innerup, Å rhus 
amt.

Adr. K ildetoften 29, Fåborg.
Institu tion: Fåborg Handelsskole, Fåborg.

Laursen, Jens Abild, købm and; f. 5/3 1924 i Nr. 
Snede, Skanderborg amt, søn af m urerm ester 
Mads Laursen; udd. i firm ae t N. E. M øller & 
Søn, Jelling  1939-43, overtaget købm and Ove 
Hoick’s fo rretn ing  i Voel pr. Silkeborg og etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and 1950.

Adr. Voel pr. Silkeborg.
F irm a: Jens A. Laursen, Voel pr. Silkeborg.

Laursen, Jens C hristian Juul, købmand; f. 
25/12 1910 i Hørby, Ålborg amt, søn af gårdejer 
H erm an Laursen; g. 12/10 1941 m. Olga J. L., f. 
A ndersen; udi. i 0 . H urup Brugsforening, over
taget nuvæ rende kolonial- og isenkram forret- 
ning i R anders og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1941.

Adr. Å rhusvej 64, Randers.
F irm a: Juu l Laursen, Købmand, Århusvej 64, 

R anders.

Laursen, Johannes, købm and; f. 11/3 1927 i Å r
hus, søn af læ re r Jens Laursen; g. 17/5 1950 m. 
E rna Emilie L., f. Olesen; bestået p ræ lim inæ r- 
eksm., udi. h. købm and E llerm ann Lysgaard, 
H erning og sen. kontorassistent i A/S C hristian 
Hansen, Hobro og Holstebro, overtaget nuvæ 
rende forretn ing  i K ibæ k og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1950.

Adr. Østergade 2, Kibæk.
F irm a: Johs. Laursen, Bredgade 1, Kibæk.
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Laursen, Johannes Ingem ann, købm and; f. 18/1
1914 i N aur, Ringkøbing amt, søn af købm and
Thomas L aursen; g. 17/5 1937 m. E lla Inga L.,
f. C hristoffersen; udi. i faderens fo rretn ing  i 
N aur og sen. frekven tere t H andelshøjskolen 
»Købmandshvile« i Rungsted, d erefter af tjen t 
væ rneplig t v. L ivgarden og sen. — genn. 2 å r  — 
bogholder h. farvehand ler H. C. M athiassen, 
Holstebro, etabi. sig s. selvstændig købm and m. 
fo rretn ing  i Horsens 1936, afhæ ndet samme og 
overtaget nuvæ rende fo rretn ing  i H olstebro 1944, 
fly tte t forretn ingen  t. nye lokaler 1947 og ud
videt samme 1951; lægdom m er i H olstebro Bolig
ret.

Adr. Skivevej 20, Holstebro.
F irm a: Ingem ann Laursen, N ørregade 53, Hol

stebro.

Laursen, K aj, købm and; f. 26/12 1927 i Kbhvn., 
søn af købm and Carlo D itlev Laursen; g. 2/6 
1950 m. Inge Lise L., f. B laase; udd. i handel h. 
købm and Poul Jørgensen, Nyelandsvej 44, 
Kbhvn. F. 1944-48 og herunder bestået handels- 
m edhjæ lpereksm . fra  Købm andsskolen sam t fre 
kven tere t forskellige fagkursus og erhvervet di
plom s. dekoratør 1947, kom m is i faderens for
retn ing i Vanløse 1948-50 og dekoratør i A/S 
Sunlight Fabrikkerne, K bhvn. 1950-53, i kom
pagni m. faderen  grundlagt nuvæ rende fo rre t
ning — en udpræ get købm andsvirksom hed m. 
finere kolonial og vine s. speciale og basere t på 
selvbetjening — i Lyngby og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1953.

Adr. C arlshøjvej 45, Kgs. Lyngby.
F irm a: L aursen & Søn, Carlshøjvej 47, Kgs. 

Lyngby.

Laursen, L aurits Christian, skoleinspektør, 
handelsskoleforstander; f. 15/1 1909 i Fram lev, 
Å rhus amt, søn af parcellist Jens Sørensen 
Laursen; g. m. Aase L., f. Bryske; bestået læ rer- 
eksm. fra  Silkeborg Sem inarium  1930, af tjen t 
væ rneplig t v. dragonerne og herunder fo rre tte t 
tjeneste s. sekondløjtnant 1930-32, derefter læ rer 
i Ulfborg, Vedersø, Henne, Odder, Sorø og Å r
hus, bestået faglæ rereksm . i tysk 1942 og i dansk 
1945, læ rer i Rødby 1947, skoleinspektør i Rødby 
Havn s. 1952, till. forstander f. Rødby H andels
skole; læ rerrådsform d. v. Skovvangsskolen i Å r
hus 1940-47 og v. Rødby Borger-, M ellem- og 
Realskole 1948-52, medl. af Rødby aften- og ung
domsskolenævn 1948-54, medl. af Rødby byråds 
skolekommission s. 1952 og af Rødby ungdom s
næ vn s. 1954.

Adr. Havnevej 39, Rødby Havn.
Institu tion: Rødby Handelsskole, Rødby.
Laursen, Leo Weiss, købmand; f. 6/9 1915 i 

Løkken, H jørring  amt, søn af togfører A lbert 
Laursen; g. 22/6 1944 m. Bodil W. L., f. Mogensen; 
udi. i Øster Vrå Brugsforening 1929-34, frekven
te re t Den danske Andelsskole i M iddelfart 1936, 
derefter kommis i E jby Brugsforening og sen. 
i Jæ gerspris Brugsforening sam t i H ellebæk 
Brugsforening, etabi. sig s. selvstændig køb
m and m. forretn ing  — om fattende kolonial, de

likatesser og vinhandel — i H jørring  1944; medl. 
af best. f. H jørring  K olonialhandlerforening 1948- 
55, kasserer i H jørring  T uristforening og i H jør
ring broderlige Skyttelaug sam t medl. af best. f. 
Oplysningsforeningen f. H jørring  og Omegn.

Adr. Nørregade, H jørring.
Firm a: Leo Weiss Laursen, N ørregade, H jør

ring.
Laursen, Michael, købm and; f. 9/3 1902 i Dau- 

gård, Vejle amt, søn af købm and G. T. L aursen; 
g. 2/4 1939 m. K irsten  L., f. A ndersen; udi. h. 
købm and I. C. Nielsen, Hedensted, frekven tere t 
Å rhus Handelshøjskole 1920-21, disponent og 
prokurist i faderens forretn ing  i Daugård, med
indehaver af samme s. 1940.

Adr. Daugård.
Firm a: G. T. L aursen & Søn, Daugård.

Laursen, Peter, købm and; f. 19/11 1900 i Sime- 
sted, Viborg amt, søn af landm and A nders L aur
sen; g. 14/10 1928 m. P e tra  L., f. Ibsen (død 1945), 
g. 14/8 1947 m. G unver L., f. Hedem and Rasm us
sen; overtaget købm and M agnus M øller’s fo rre t
ning i G jerning pr. B jerringbro  og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1953.

Adr. G jerning pr. B jerringbro.
F irm a: P e te r Laursen, G jerning pr. B jerring 

bro.
Laursen, P e te r C hristian, købm and; f. 22/1 1906 

i Røgen, R anders amt, søn af m urerm ester C hri
stian L aursen; g. 18/10 1931 m. M artha L., f. 
Frost; udi. h. købm and Chr. Frost, M undelstrup, 
overtaget nuvæ rende kolonial- og isenkram for- 
re tn ing  i R anders og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1942.

Adr. M ariagervej 84, R anders.
Firm a: P. C. Laursen, Kolonial & Isenkram , 

M ariagervej 84, Randers.

Laursen, Vilhelm, købm and; f. 11/10 1912 i 
Bindslev, H jørring  amt, søn af læge A ndreas 
Laursen; g. 1942 m. G ertrud  L., f. M øller; udi. h. 
købm and Chr. Petersen, Å rhus 1928-31, derefter 
kommis i Å rhus Kolonialm agasin og sen. h. køb
m and F. Johansen, Trørød sam t i firm ae t N ørre- 
gaard  & Clausen, Århus, grundlagt nuvæ rende 
forretn ing i Å rhus og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1938.

Adr. Viborgvej 36, Århus.
Firm a: Vilh. Laursen, Thorvaldsensgade 32, 

Århus.

Lausen, Johan, købm and; f. 10/9 1903 i Vils- 
bæk, Å benrå amt, søn af købm and Jens Jø rgen
sen Lausen; g. 17/3 1931 m. A nna L., f. Gefke; 
udd. og v irke t s. m ejerist 1918-24, frekven tere t 
Rønshoved Højskole 1924-25, rep ræ sen tan t h. 
grosserer Jes A ndresen, V ilsbæk 1925-26 og dis
ponent i faderens forretn ing  i V ilsbæk 1926-30, 
overtaget samme — der om fatter kolonial og 
b landet landhandel — og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1930; kom m unalrevisor i Holbøl 
sogn 1942-54 og brandinspektør f. V ilsbæk og om
egn s. 1945.
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J. Lausen 
købm and

P. G. A. Lausten 
købm and

K. Laustsen 
købm and

L. O. L. Laustsen 
købm and

Adr. V ilsbæk pr. Kliplev.
F irm a: Joh. Lausen, V ilsbæk pr. Kliplev.

Lausten, Niels Oksen, købm and; f. 26/2 1901 i 
Ballum, Tønder amt, søn af landm and L aust 
L austen; g. 28/12 1927 m. M arie L., f. Jensen; 
udi. i Visby B rugsforening 1916-19, kommis i 
samme 1919-20, ansat på D ansk B iscuitfabrik  i 
Kbhvn. 1920, kommis h. købm and K arl Jensen, 
Ø sterbrogade, K bhvn. 0 . 1920-22 og h. købm and 
H ans V. Poulsen, N ørrebrogade, Kbhvn. N. 1922 
-23, frekven tere t H andelshøjskolen »Købmands
hvile« i R ungsted 1923-24, komm is h. købm and
P. Simonsen Nielsen, Horsens 1924-25 og h. køb
m and P e te r A ndresen, N eder Tandslet 1925-26, 
overtaget købm and Carl S im onsen’s forretn ing  
— om fattende b landet landhandel — i B roballe 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1926; medl. 
af best. f. K øbm andsforeningen f. Sønderborg 
A m t s. 1930 og af best. f. Nordborg Handelsskole 
s. 1932, till. kasserer i Sønderborg Amts K ul
handlerforening s. 1930.

Adr. Broballe pr. Nordborg.
F irm a: Niels Lausten, Broballe pr. Nordborg.

Lausten, P eter Georg Alfred, købmand, skibs
provianteringshandler; f. 26/12 1919 i Sdr. Sejers- 
lev, Tønder amt, søn af gårdejer Hans Lausten; 
g. 21/8 1943 m. A nna-Lise L., f. Petersen ; udd. i 
kolonial og b landet handel h. købm and Hans 
Thygesen, Sdr. Sejerslev 1934-38, kommis h. sam 
me 1938-39, h. købm and P. Sønnichsen, Sønder
borg 1939-40 og h. købm and N. Thyssen, S kæ r
bæ k 1940, frekven te re t K olding Købmandsskole 
1941, ansat i forskellige v irksom heder bl. a. s. 
rep ræ sen tan t f. kolonial, en gros og agen tu rfir
m aet Jørgen Jessen, Tønder 1941-43, fo rpag ter 
af købm and Hans K jæ r’s fo rretn ing  i B ylderup- 
Bov 1943-53, overtaget købm and Johs. Jacobsen’s 
forretn ing  — om fattende kolonial og skibsprovi
an tering  — i G råsten og etabi. sig s. selvstæ ndig 
købmand! 1953; kasserer f. Handels-, H åndvæ r
k er- og B orgerforeningen f. Bylderup-Bov 1948 
-53.

Adr. Gråsten.

F irm a: Johs. Jacobsen’s Eftf. v. P. Lausten, 
G råsten.

Laustsen, K arsten , købm and; f. 29/9 1912 i 
Ballum, Tønder am t, søn af landm and L aust P. 
Laustsen; g. 26/9 1937 m. Ellen L., f. Wind; udi. 
dels h. købm and N iels Laustsen og dels h. køb
m and H ans M athiesen, Tønder, overtaget nu 
væ rende kolonial- og foderstofforretning i Søn- 
derballe og etabi. sig s. selvstæ ndig købmand 
1937; medl. af best. f. H aderslev og Omegns 
K øbm andsforening sam t kom m unalrevisor i 
H optrup.

Adr. Sønderballe p r. H optrup.
F irm a: K arsten  Laustsen, Sønderballe pr. Hop

trup.

Laustsen, L aurits Ove Lundgaard, købm and; f. 
20/2 1911 i Holstebro, søn af m øbelhandler Ju lius 
Laustsen; g. 25/11 1937 m. N inna P etrea  L., f. 
G ildbjerg; bestået m ellem skoleeksm. fra  H olste
bro M ellem - og Realskole, udi. h. købm and J. 
M øller-K ristiansen, H olstebro og herunder be
stået handelsm edhjæ lpereksm . fra  Holstebro 
H andelsskole, derefter førstekom m is h. købm æ n
dene Foged, Thorsager og B jerrehus, H olstebro 
sam t afdelingsbestyrer i H erning K oloniallager 
og sen. førstekom m is h. købm and Børge M ik
kelsen, Holstebro, frekven te re t Den jydske H an
delshøjskole i Å rhus 1931, overtaget nuvæ rende 
fo rre tn ing  i H erning og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1937; medl. af best. f. A/S H.O.K.I.s 
H olstebro afd. 1947-49.

Adr. GI. K irkevej 10 B., H erning.
F irm a: L. O. Laustsen, Købmand, GI. K irke

vej 10 B., Herning.

Laustsen, M arius Toft, købm and; f. 17/7 1924 i 
Ø ster H urup, Ålborg amt.

Adr. G åser pr. G andrup.
F irm a: M. Toft Laustsen, G åser pr. G andrup.

Laustsen, Paul, købm and; f. 23/2 1928 i Rød
kæ rsbro, Viborg amt, søn af inspektør Jens 
Georg Laustsen; g. 6/11 1954 m. G udrun L., f.
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M. T. Laustsen P. A. Leerbeck
købm and grosserer

M. Leffers P. Lehrmann
købm and købm and

Nielsen; udi. h. købm and Chr. Hansen, Ålborg 
1944-48, d erefter kommis og kontorist i forskel
lige virksom heder, overtaget nuvæ rende fo rre t
ning i Å lborg og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1954.

Adr. Poul Paghs Gade 15, Ålborg.
Firm a: P au l Laustsen, K olonial-V in-D elikates- 

se, K astetvej 11, Ålborg.

Leedgaard, W illiam, købm and; f. 16/11 1887 i 
Hornbæk, F rederiksborg  amt, søn af købm and 
Niels Jensen Leedgaard; g. 9/2 1919 m. A nna L.,
f. P re isler; udi. i faderens forretn ing  i H orn
bæ k 1901-04, kommis i sam me 1904-27, forpagter 
af forretn ingen 1927-31, overtaget samme — der 
om fatter kolonial og bræ ndsel — og etabi. sig s. 
selvstændig købm and i H ornbæ k 1931; medl. af 
best. f. Foreningen af Landkøbm ænd i F rede
riksborg  A m t og f. K øbm andsforeningen af 1905
f. H elsingør og Omegn sam t medl. af rep ræ sen
tan tskabet f. Danske Købm ænds H andels-A ktie
selskab, Kbhvn.

Adr. Hornbæk.
F irm a: W illiam Leedgaard, Hornbæk.

Leerbeck, P reben Adolf, grosserer; f. 23/5 1917 
i Kbhvn., søn af fab rikan t Poul A. Leerbeck; g. 
20/9 1941 m. E llinor L., f. Larsen; bestået real- 
eksm. fra  Kbhvn.s U niversitet 1934, udd. i kolo
nial en gros i firm aet B rdr. Justesen, Kbhvn. 1934- 
38, ansat i samme 1938-40, derefter v irket i fa
derens m edicinalvarefabrik  i Kbhvn., erhvervet 
næ ringsbevis s. grosserer og grundlagt egen en 
gros virksom hed i Kbhvn. 1941, i kom pagni m. 
grosserer E iler W. Boserup drevet grossistv irk
somhed i K bhvn. t. 1951, derefter m æ glerassi
sten t h. varem æ gler Børge Funch, K bhvn.s F ri
havn, grundlagt nuvæ rende virksom hed — der 
om fatter im port af kolonialvarer og sydfrugter 
sam t h ar grossister og fab rikan ter s. k lientel — 
i Kbhvn. 1952; medl. af G rosserer-Societetet m. 
fl., m edstifter af og tidl. formd. f. E rhvervssam 
m enslutningen af 1945’s brancheforening f. ko
lonial, form d. f. Det danske Spejderkorps’ 6. 
Ø sterbro Trop.

Adr. Classensgade 13, K bhvn. 0 .
F irm a: P. A. Leerbeck, Classensgade 13, Kbhvn. 

0 .

Leffers, M artin, købmand, skibsprovianterings
handler; f. 7/8 1924 i Nykøbing M., søn af køb
m and M artin  Leffers; g. 15/7 1950 m. B eatrice 
M arie L., f. Madsen; udi. i faderens fo rretn ing  i 
Nykøbing M. 1940-43, bestået afgs.eksm. fra  
Niels Brock’s Handelsskole i Kbhvn. 1945, der
e fte r ansat dels i kolonial en gros virksom hed 
og dels i S lagteriernes Fællesindkøb sam t af
tjen t væ rnepligt, påny ansat i faderens fo rre t
ning i Nykøbing M. 1948, overtaget samme — der 
om fatter kolonial og skibsproviantering — og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1949; medl. af 
best. f. Nykøbing M. K olonialhandlerforening s. 
1953, formd. f. samme s. 1954, till. medl. af best,
f. Nykøbing M. H andelsstandsforening s. 1954.

Adr. F jordgade 2, Nykøbing M.
Firm a: M artin  Leffers, F jordgade 2, Nykøbing

M.

Legaard, Jens Thøger, købm and; f. 5/5 1919 i 
Silkeborg, søn af købm and Simon Legaard; g. 
25/12 1942 m. G rethe L., f. P ertho; bestået real- 
eksm. fra  S ilkeborg kom m unale Realskole 1936, 
udd. i handel en gros h. grosserer Carl C hri
stensen, S ilkeborg 1936-39 og herunder bestået 
handelsskoleeksm . fra  Silkeborg Handelsskole, 
ekspedient og sæ lger h. samme 1939-43, ansat u. 
fæ ngselsvæ senet 1943-46, bogholder i A/S K ul
im porten »Dania«, Kbhvn. 1946-48, i kompagni 
m. købm and Svend H enry Carlsson overtaget 
købm and Otto M øller’s virksom hed — om fattende 
kolonial, skibsproviantering, isenkram , køkken
udstyr, farver, lakker og tovvæ rk — i K astrup 
og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1949.

Adr. K astruplundsgade 46, K astrup.
Firm a: A/S K øbm andsgården i K astrup, A lle

en 29, K astrup.

Legarth, H ans-E rik Hugger, købm and; f. 7/8 
1911 i Helsingør, søn af købm and Johannes Le- 
garth ; g. 28/4 1936 m. G udrun L., f. Olsen; be
stået realeksm . 1927, udi. h. købm and Melskens,
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L. Aa. Lemming 
forretningsbestyrer

C. A. Lemmich 
direktør

A. Lensfelt 
fabrikan t

E. Leth 
købm and

H illerød 1927-30 og herunder bestået handels- 
skoleeksm. fra  H illerød H andelsskole 1929, kom 
mis h. købm and Emil Eriksen, H elsingør 1930- 
32 og disponent h. samme 1932-41, overtaget B ja r- 
kesvej K oloniallager i Helsingør og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1941, afs tåe t samme og 
overtaget købm and P. S chaar’s forretn ing  — 
om fattende kolonial, isenkram  og bræ ndsel — i 
H ellebæ k 1943; medl. af Tikøb kom m unes skole
kommission 1952-54.

Adr. Bøssem agergade 2, Hellebæk.
F irm a: P. S chaar’s Eftf., Bøssem agergade 2, 

Hellebæk.

Lehm ann, Aksel, købm and; f. 3/1 1898 i Ribe, 
søn af skom agerm ester Poul Lehm ann; g. 1932 
m. Emma L., f. N ielsen; udd. i kolonial h. køb
m and J. Hansen, Ribe 1912-16, kommis i K alund
borg, Roskilde, M iddelfart, R ingsted og N æstved 
1916-43, etabi. sig s. selvstændig købm and m. 
forretn ing  — om fattende kolonial, delikatesser 
og vinhandel — i H aslev 1943; medl. af best. f. 
Haslev og Omegns K øbm andsforening s. 1945, 
næ stform d. i samme s. 1947.

Adr. Jernbanegade 9, Haslev.
F irm a: Aksel Lehm ann, Jernbanegade 9, 

Haslev.

Lehrm ann, Poul, købm and; f. 26/11 1918 i Jo rd 
løse, Svendborg amt, søn af landm and Hans 
Lehrm ann; g. 30/11 1946 m. L illy Anny L., f. 
Rasmussen; udi. h. købmand H. C. Petersen , 
B rendekilde 1933-37, derefter kommis h. samme, 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. forretn ing  
i Odense 1947, afstået samme og overtaget nu 
væ rende forretn ing  — der om fatter kolonial, 
isenkram , glas og porcelæ n sam t m anufak tur — 
i Skårup 1952.

Adr. Skårup.
Firm a: Poul Lehrm ann, Købmand, Skårup.

Lemche, Hans Jacob Frisch, d irektør; f. 14/10 
1902 i Kgs. Lyngby, K bhvn.s amt, søn af k reds
læge J. Lemche; g. 5/12 1929 m. Amalie M aria
L., f. Ley; udd. s. v inkyper i F. W. H yllested & 
Co.s V inhandel, Kbhvn. 1918-21, derefter udd. v.

bankvæ sen sam t frekven tere t K øbmandsskolen 
i Kbhvn., studie- og arbejdsophold i Bordeaux 
1924-25, erhvervet grossererborgerskab og g rund
lagt selvstændig v inagenturvirksom hed i Kbhvn. 
1925, p rokurist i A/S W aldem ar Petersen, Kbhvn. 
1927, chef f. v inafdelingen i F.D.B. 1935, d irek tør 
i A/S K. D orph-Petersen’s V inlager, Kbhvn. s. 
1939; medl. af best. f. V inhandlerforeningen f. 
D anm ark og f. V inbranchens Propaganda s. 1952, 
medl. af best. f. V inhandler W aldem ar P e te r
sen’s Legat s. 1944, kasserer f. samme s. 1949.

Adr. Rustenborgvej 2 B., Kgs. Lyngby.
Firm a: K. D orph-P etersen’s V inlager A/S, 

H auser Plads 32, Kbhvn. K.

Lemmich, C. A., d irektør; f. 5/9 1897 på Frdbg., 
søn af overpostbud C. D. Lemm ich; g. 15/4 1921 
m. Blanca L., f. Clausen; efter a t have bestået 
realeksm . ansat — og udd. — i A/S Adolph 
T rier & Goldschmidt, Kbhvn. 1914, leder af 
udenbys ekspedition i samme 1922, p rokurist 
1936, d irek tør s. 1938.

Adr. I. E. Ohlsens Gade 12, Kbhvn. 0 .
F irm a: Adolph T rie r & Goldschm idt A/S, 

K om pagnistræ de 27, Kbhvn. K.

Lemming, L ars Aage, forretn ingsbestyrer; f. 
3/4 1925 i Skive, søn af sagfører H. P. Lemning;
g. 26/12 1951 m. Inga L., f. H enriksen; udd. i 
handel h. købm and K. Hansen, Rungsted Plads 
1, K bhvn. N. 1940-44 og herunder bestået han- 
delsm edhjælpereksm . fra  Købmandsskolen, kom 
mis h. samme 1944-51 og h. købm and Edv. Jø r
gensen, H olmbladsgade 105, Kbhvn. S. 1951-53, 
derefter bestyrer af sidstnæ vntes fo rretn ing — 
der om fatter kolonial, delikatesser, vine og to
bakker m. v.

Adr. S tentoftevej 23, Kbhvn. Vby.
Firm a: K oloniallageret »Vargo«, Holm blads

gade 105, Kbhvn. S.

Lensfelt, Axel, fabrikan t; f. 11/3 1898 i Ny
borg, søn af frug t- og grønthandler A ndreas J. 
Lensfelt; g. 25/3 1941 m. Rigm or L., f. H ansen; 
udd. v. m ineralvandsfabrikation  i A/S Magle- 
kilde & Frederiksberg  B røndanstalt, Roskilde
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O. E. Levin C. Lie
grosserer købm and

1912-16, d erefter ansat dels på M ineralvandsfa
briken  »Sifon«, Kbhvn. og dels på M ineralvands
fabriken »Kronen«, Kbhvn., driftsleder på Mi
neralvandsfabriken »Saxo«, K bhvn. 1920-25, 
g rundlagt M ineralvandsfabriken »Krystal«, 
Kbhvn. og etabi. sig s. selvstæ ndig m ineral
vandsfabrikan t 1925, eneindehaver af samme s. 
1931; næ stform d. i M ineralvandsarbejdernes 
Fagforening 1919-25 sam t m edstifter af og medl. 
af best. f. Foreningen »Forbrugernes Værn« 
1922-25; s. ak tiv  deltager i sociale og hum anitæ re 
sam fundsreform er v irket s. agitationsleder, mø
dearrangør og foredragsholder sam t skrevet og 
udgivet artik le r og p jecer vedr. disse em ner.

Adr. G odthåbsvej 239, Kbhvn. F.
Firm a: M ineralvandsfabriken »Krystal«, Godt

håbsvej 239, K bhvn. F.

Leth, Eigil, købm and; f. 4/5 1909 i Kgs. Lyng
by, søn af afdelingschef i A/S M agasin du Nord 
C arl Leth; g. 8/11 1935 m. Esta L., f. A ncher 
Nielsen; beståe t mellem skoleeksm. fra  kostskolen 
på Bogø 1925, udd. i b landet landhandel h. køb
m and H. P iesner, Glumsø 1925-29 og herunder 
bestået handelsskoleeksm . fra  handelsskolen i 
Glumsø, derefter kommis h. købm and E llekær, 
Kgs. Lyngby og efter studie- og arbejdsophold i 
H am burg og B erlin  ekspedient i H ertz G arveri 
& Skotøjsfabrik A/S, Kbhvn., sen. m edindehaver 
af Nöhr & P ersson’s Skotøjsfabrik A/S, Kbhvn. 
og disponent i N ordisk B lacking Co. A/S, 
Kbhvn. sam t ansat i V aredirektoratet, overtaget 
købm and Poul Rasm ussen’s fo rretn ing — om fat
tende finere kolonial sam t vine og delikatesser 
— i Kgs. Lyngby og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1945; medl. af Den danske F rim urer
orden.

Adr. Nybrovej 163, Kgs. Lyngby.
Firm a: Eigil Leth, N ybrovej 193, Kgs. Lyngby.

Levin, O scar Ellis, grosserer; f. 26/2 1881 i 
Kbhvn., søn af grosserer M eyer Levin; g. 17/11 
1904 m. M artha L., f. B ünger; udg. fra  O rdrup 
L atin- og Realskole, derefter udd. i m anufaktur 
i firm aet Chr. M. Hansen, Esbjerg og iøvrigt 
v irke t indenfor branchen, rep ræ sen tan t i f ir

m aet C. J. Carøe, Kbhvn. 1901-13, g rundlagt nu
væ rende virksom hed — der udelukkende om fat
te r  thehandel — i Kbhvn. og etabi. sig s. selv
stændig grosserer 1909; medl. af G rosserer-So
cietetet.

Adr. V esterbrogade 92, Kbhvn. V.
Firm a: O scar E. Levin & Co., V esterbrogade 

92, Kbhvn. V.

Lie, C hristian, købm and; f. 9/9 1922 i Sæsing, 
H jørring  amt, søn af købm and C hristian Lie; 
udi. i faderens forretn ing  i Vodskov 1936-40, der
efter bl. a. disponent i samme, overtaget fo r
retn ingen — der om fatter kolonial, isenkram , 
bygningsm aterialer, korn og foderstoffer sam t 
bræ ndsel — og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1955.

Adr. Vodskov.
F irm a: C hristian Lie, Vodskov.

Lie, M argrethe, købm and; f. 6/10 1898 i Tårs, 
H jørring  amt, da tter af købm and Mads C hri
stian  C hristensen Lie; udd. i kontorvirksom hed 
og sen. frekven tere t Ju s titsråd  M øller’s H an
delshøjskole i Ålborg, derefter kontorassistent i 
forskellige virksom heder bl. a. i A/S Hobro 
Tøm m erhandel, ekspeditrice i faderens fo rre t
ning i Skalborg 1930, leder af samme — der om
fa tte r  kolonial, isenkram , m anufaktur, hønse
foder og cem ent — f. m oderen s. 1943.

Adr. Skalborg St.
Firm a: Mads Lie, Skalborg St.

Lilbæk, Hakon, købm and; f. 14/1 1903 i G ærum  
pr. F rederikshavn, H jørring  amt, søn af hø j
skoleforstander M arcus L ilbæk; g. 1/3 1925 m. 
V era L., f. Hansen; udd. i kolonialbranchen i 
F rederikshavn  1917-21 og herunder bestået han
delsskoleeksm. fra  F rederikshavn H andelsskole 
1920, kommis i Jæ gerspris 1921-23 og h. købm and 
Carl Hansen, G odthåbsvej 53, Kbhvn. F. 1923-27, 
fo rretn ingsfører h. sidstnæ vnte 1927-34, over
taget forretn ingen og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1934; medl. af best. f. D ansk A rbejds
giverforening.
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B. Lindeskov 
depotindehaver

F. Lindgaard 
købm and

M. Lindgaard 
købm and

M. A. Lindhard 
købm and

Adr. Godthåbsvej 94, Kbhvn. F.
F irm a: Hakon Lilbæk, G odthåbsvej 53, Kbhvn. 

F.

Lillelund, Thorvald, købm and; f. 2/7 1906 i 
U lfborg, søn af gårdejer Niels V ejrup L illelund;
g. 26/12 1933 m. Ragna L., f. Q vistgaard; udi. h. 
købm and Thorstensen, Ulfborg, overtaget n u 
væ rende forretn ing  i V ildbjerg og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1931.

Adr. Vildbjerg.
F irm a: Th. L illelund, K olonial & M aterial, 

V ildbjerg.

Lilleøre, Lars Peder, købm and; f. 4/2 1904 i 
H arboøre, R ingkøbing amt, søn af fisker Hans 
Lilleøre; g. 1/11 1936 m. Ane L., f. K ruse Jen 
sen; overgået fra  fiskerierhvervet, overtaget fo r
re tn ing  — om fattende kolonial, isenkram , m anu
fak tur, hønsefoder og bræ ndsel — i V rist og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1937, fly tte t 
forretn ingen  til nuvæ rende lokaler i V rist 1947.

Adr. V rist St.
F irm a: Lars P. Lilleøre, V rist St.

Lind, Aage, købm and; f. 14/5 1909 i V ejrup, 
Ribe amt, søn af gårdejer Jakob Lind; udd. v. 
landvæ sen og sen. v irke t bl. a. s. frugtopkøber 
i Kbhvn., i kompagni m. b roderen købm and Al
fred  Lind etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. 
forretn ing  A m agerbrogade 267, Kbhvn. S. 1938, 
afstået samme og overtaget nuvæ rende fo rre t
ning — der om fatter kolonial, v in  og frug t m. v. 
— Lyngbyvej 21, Kbhvn. 0 . 1948.

Adr. A thensvej 8, Kbhvn. S.
F irm a: »Kolonialmagasinet« v . Aage Lind, 

Lyngbyvej 21, Kbhvn. 0 .

Lind, K nud Peter, grosserer; f. 23/6 1907 i Ål
borg, søn af grosserer C hristian V ilhelm Lind;
g. 5/5 1933 m. Else L., f. Teglkamp; bestået rea l- 
eksm. fra  Ålborg K atedralskole 1923, udd. i fru g t
branchen i Kbhvn. 1923-27, studie- og a rbejds
ophold i H am burg 1927-28, m edindehaver af nu 
væ rende virksom hed i Å lborg 1929, eneindehaver

af samme — der om fatter frug t en gros og h a r 
eget bananm odneri — s. 1932.

Adr. W iibroesvej 17, H asseris pr. Ålborg.
F irm a: Chr. V. Lind, Løkkegade 20, Ålborg.

Lind, Willy, købm and; f. 7/9 1914 i Nyborg, 
søn af købm and C. Lind; g. 9/5 1941 m. E sther
L., f. Larsen; udi. i faderens forretn ing  i Ny
borg 1929-32, overtaget samme og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1945; medl. af best. f. Ny
borg og Omegns K øbm andsforening.

Adr. V estergade 28, Nyborg.
F irm a: W. Lind, Vestergade 28, Nyborg.

Lindahl, Erik, købm and; f. 5/5 1909 i S nekker
sten, F rederiksborg  amt, søn af købm and Carlo 
L indahl; g. 12/11 1944 m. Edith  E lisabeth L., f. 
H ansen; bestået realeksm . 1925, rad io telegrafist 
1928-31, m edhjæ lper i faderens forretn ing  i Snek
kersten  1931-40, overtaget sam me — der om fat
te r  kolonial og bræ ndsel — og etabi. sig s. selv
stæ ndig købm and 1940; medl. af best. f. K øb
m andsforeningen af 1905 f. H elsingør og Omegn.

Adr. S trandvejen  228, Skotterup pr. Snekker
sten.

F irm a: Carlo L indahl, S trandvejen  228, Skotte
rup pr. Snekkersten.

L indberg, Jens Carl Bentzon, købm and; f. 9/12 
1917 i Ebeltoft, søn af købm and Jens Carl L ind
berg; g. 26/11 1946 m. Elsa L., f. Jensen; udi. h. 
købm and S. Frandsen, H ornslet 1932-36, derefter 
kommis h. b roderen købm and G. Lindberg, 
E beltoft og sen. h. købm and P. Saxberg, Skagen, 
overtaget købm and K nud W. H enriksen’s fo r
retn ing i Århus og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1952.

Adr. F rederiks Alle 151, Århus.
F irm a: Carl L indberg, F rederiks Alle 151, Å r

hus.

Lindeskov, B ertram , depotindehaver; f. 7/10 
1909 i Kbhvn., søn af m urerm ester Ludvig L inde
skov; g. 28/4 1934 m. E rna L., f. W illumsen; be
stået handelsskoleeksm . fra  B rdr. P åhlm an’s In 
stitu t i Kbhvn. 1925, udd. i T åstrup Isenkram - &
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Tøm m erhandel 1925-29, ansat i firm aet B rdr. 
K nudsen, K bhvn. 1929-30, i firm aet Ove C. B jer- 
regaard, Kbhvn. 1930-32, i A/S D.I.F.A., Kbhvn. 
1932-33, i firm ae t Reim ers, T åstrup 1933-34 og i 
A/S Axel Schou, Kbhvn. 1934-44, overtaget Carls
berg  B ryggerierne’s depot f. K orsør og etabi. sig 
s. selvstændig depotindehaver 1944.

Adr. H elenevej 3, Korsør.
F irm a: C arlsberg-D epotet, Korsør.

Lindeskov, H ilm er Oluf, købmand; f. 29/11 
1908 i Kbhvn., søn af installa tø r Carl Lindeskov;
g. 23/11 1931 m. Anna-Bodil L., f. V esterstrøm ; 
udi. h. købm and W illemoes Petersen, H årlev 1922 
-26 og h e runder bestået handelsskoleeksm . 1925, 
kommis h. samme 1926-28, selvstændig købm and 
i B allerup 1929-30, etabi. sig s. selvstændig køb
m and m. forretn ing  — om fattende kolonial og 
bræ ndsel — i Snekkersten 1932; kasserer i Snek
kersten  og Skotterup F iskeriforening.

Adr. S trandvejen  174, Snekkersten.
F irm a: H ilm er Lindeskov, S trandvejen  174, 

Snekkersten.

L indgaard, Finn, købmand; f. 11/1 1928 i Voer, 
H jørring amt, søn af m urerm ester Ju li Lind
gaard; g. 11/1 1948 m. Lilly L., f. Jensen; udi. 
dels h. købm and A. Chr. Larsen, GI. Agersted 
og dels i Skæve Brugsforening 1942-46, kommis
h. købm and R ibe-C hristensen, F rederikshavn 
1946-49 og h. købm and Villy Pedersen, Aså 1949- 
50 og herunder bestået handelsm edhjælpereksm . 
fra  F rederikshavn  H andelsskole 1949, etabi. sig 
s. selvstændig købm and m. fo rretn ing Korsgade 
29, Ålborg 1950, afhæ ndet samme og overtaget 
nuvæ rende forretn ing  — der om fatter kolonial 
og isenkram  — i Lindholm  1955.

Adr. Thistedvej 99, Lindholm  pr. N ørre Sund
by.

Firm a: L indholm  Koloniallager, Lindholm  pr. 
N ørre Sundby.

Lindgaard, M artin, købm and; f. 28/11 1926 i 
Borum, Å rhus amt, søn af vognm and C hristian 
L indgaard; g. 6/3 1954 m. Marie L., f. Jensen; 
udi. h. købm and Juu l K jæ r, Borum  og sen. kom 
mis h. samme t. 1953, d erefter kommis h. køb
m and M. Johansen, Hasle pr. Århus, overtaget 
købm and M øller-C hristensen’s fo rretn ing i T ru- 
ust pr. F årvang og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1954.

Adr. T ruust pr. Fårvang.
F irm a: M artin  L indgaard, T ruust pr. Fårvang.

Lindgaard, Robert, købm and; f. 23/7 1903 i Sdr. 
Vinge pr. U lstrup, Viborg amt, søn af købm and 
Chr. L indgaard; g. 19/10 1934 m. Olga L., f. Niel
sen; udi. i faderens forretn ing  i Sdr. Vinge 1919 
-23 og herunder frekven tere t Den jydske H an
delshøjskole i Å rhus 1920, ansat i firm ae t P. 
B aunsgaard, Å rhus 1923-24, af tjen t væ rneplig t
1925, kommis h. købm and Michaelsen, G ranslev
1926, studie- og arbejdsophold i Chicago, U.S.A. 
1927-30, derefter kommis i faderens forretn ing  i

Sdr. Vinge, overtaget samme og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1934; medl. af best. f. B je r
ringbro, K jellerup  og Omegns K øbm andsforening 
s. 1952.

Adr. Sdr. Vinge pr. U lstrup.
Firm a: R obert L indgaard, Sdr. Vinge pr. Ul

strup.

Lindhard, Magnus Anton, købmand; f. 9/10 
1878 i Vium, Viborg amt, søn af læ re r Mogens 
L indhard; g. 6/12 1903 m. M argrethe L., f. P eder
sen; udd. i firm ae t Fr. Skou & Co. (kolonial en 
gros og en detail), Viborg 1893-97, derefter kom
mis h. købm ændene P. Th. Petersen, Hinge pr. 
K jellerup, T. V. Jensen, S truer og Lindgaard, 
Sdr. Vinge, overtaget U lstrup Købmandsgårdes 
filial i LI. Thorup og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1902, genn. årene udvidet virksom 
heden — bl. a. m. tilbygning t. korn og foder
stoffer — sam t tilkøbt 7 tdr. land m. staldbyg
ninger; genn. ca. 15 år medl. af best. f. K jellerup, 
B jerringbro  og Omegns K øbm andsforening og 
sen. æresm edl. af samme, tidl. statens tilsyns
førende m. og formd. f. V. V elling-Skern Spare
kasse sam t rev isor i V. V elling-Skern sogneråd.

Adr. LI. Thorup pr. U lstrup.
F irm a: Magnus L indhard, LI. Thorup pr. Ul

strup.

L indhardt, Carl Johan, købmand; f. 26/11 1923 
i Nakskov, søn af urm ager og optiker Jul. L ind
hard t; g. 11/11 1945 m. H anne L., f. Bossen; udi.
h. købm and Thinggaard, Nakskov 1937-41, ansat 
i A/S Aug. M üller, Tønder 1941-52, overtaget 
købm and A. Bai-N ielsen’s fo rretn ing i Tønder 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1952.

Adr. Bargumsvej 17, Tønder.
F irm a: C. J. L indhardt, Vestergade 43, Tønder.

L indhardt, Rudolf Christian, købmand; f. 21/9 
1922 i K ibæk, Ringkøbing amt, søn af m urer
m ester M ikkel C hristian L indhardt; g. 26/3 1949 
m. Ellen Hagen L., f. A ndersen; udi. h. købm and 
H enry U hrskov, H erning og herunder bestået 
handelsm edhjælpereksm . fra  H erning H andels
skole, derefter — genn. 4 å r  — førstekom m is i 
H olstebro K olonial- & Foderstofforretn ing og sen.
h. købm and Chr. Ø stergaard, Skive sam t — genn. 
3 å r  — kontorassistent i R.A.V., Holstebro, 
grundlagt nuvæ rende forretn ing  i Holstebro og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1953.

Adr. Wesselsvej 6, Holstebro.
Firm a: L ejerbo’s Købmand, R. L indhardt, 

V estergade 41, Holstebro.

L indorph-Sørensen, H arald, købmand; f. 20/7 
1909 i Varde, søn af vejm and P eter L indorph- 
Sørensen; g. 6/7 1936 m. M aja L.-S., f. Riis; udi.
h. købm and A. Lamp, Varde, drevet kaffe- og 
chokoladeforretning i Å benrå og sen. i Vejle og 
B rande 1934-47, overtaget kolonial- og isenkram - 
forretn ing i Jelling  og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1947.

Adr. Jelling.
F irm a: H. L indorph-Sørensen, Jelling.
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J .  Lorenzen 
forretningsfører

C. E. Lindschouw 
købm and

J. Linnebjerg 
købm and

F. C. Lorenzen 
købm and

Lindschouw, Carl Emil, købm and; f. 21/3 1905 
i R ingsted; g. 24/5 1935 m. Ellen L., f. M ordhorst; 
udd. i kolonial i Ringsted 1919-23, etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and m. fo rre tn ing  i B jernede 
pr. Sorø 1940; medl. af best. f. K øbm andsforenin
gen f. Sorø og Omegn s. 1954.

Adr. B jernede pr. Sorø.
F irm a: C. E. Lindschouw, B jernede pr. Sorø.

Lindskov, Max, ostehandler; f. 15/3 1911 i 
Kbhvn., søn af ostehandler H. F. Lindskov; g. 
23/9 1936 m. Valborg L., f. K jeldsen; selvstændig 
forretn ingsdrivende s. 1929; medl. af best. f. 
O stehandlerforeningen f. D anm ark s. 1933, for- 
md. f. samme s. 1938, formd. f. H andelsforenin
gernes Oplysningsselskab s. 1948 og f. De dan
ske H andelsforeningers Fæ llesorganisation s. 
1949.

Adr. GI. Kongevej 72, Kbhvn. V.
O rganisation: De danske H andelsforeningers 

Fæ llesorganisation, Trom m esalen 4, Kbhvn. V.

Linneberg, Jens Oluf, købm and; f. 1/3 1921 i 
Sevel, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Niels 
C hristian N ygaard L inneberg; udi. h. købm and
N. A. Bro, Holstebro 1935-39 og herunder be
stået handelsm edhjælpereksm . fra  Holstebro 
H andelsskole 1938, frekven tere t Den jydske H an
delshøjskole i Å rhus 1939-40, kommis i forskel
lige fo rretn inger — herunder bl. a. førstekom m is 
h. købm and C. H edegaard, Skave pr. Holstebro 
— 1940-48, etabi. sig s. selvstændig købm and m. 
forretn ing  Storegade 22, Lemvig 1948, fly tte t fo r
retn ingen — der om fatter kolonial og isenkram  
sam t frug t og grøntsager — t. nuvæ rende mo
derne lokaler i egen ejendom  i Lemvig 1954.

Adr. Storegade 17, Lemvig.
Firm a: J. O. Linneberg, K olonial & Isenkram , 

Storegade 17, Lemvig.

Linnebjerg, Jens, købm and; f. 7/8 1919 i Sunds, 
Ringkøbing amt, søn af købm and Poul Jensen 
L innebjerg; g. 27/11 1942 m. M arie K irstine L.,
f. Jensen; udi. i faderens forretn ing  i Sunds og 
herunder bestået handelsm edhjælpereksm . fra  
H erning Handelsskole, overtaget forretn ingen  og

etabi. sig s. selvstæ ndig købm and i Sunds 1942, 
afstået samme og grundlagt nuvæ rende fo rre t
ning i Ikast 1951.

Adr. Tværgade 15, Ikast.
F irm a: Jens L innebjerg, K olonialforretning, 

T værgade 15, Ikast.

Linnem ann, Niels K ristian  U hrenholdt, køb
m and; f. 17/9 1925 i Søttrup, Ålborg amt, søn af 
gårdejer Rasmus L innem ann; g. 7/9 1952 m. Sig
ne Tove L., f. K ristensen; udi. i Skivum B rugs
forening pr. Vægger 1939-43, frekven tere t J u 
stitsråd  M øller’s Handelshøjskole i Ålborg 1949- 
50, overtaget nuvæ rende kolonial-, isenkram - og 
tapetforretn ing  i R anders og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1952.

Adr. Fuglebakken 38, Randers.
F irm a: N. Linnem ann, Købmand, Fuglebakken 

38, R anders.

L innet, Lorens Christian, købm and; f. 12/5 1908 
i Møgeltønder, Tønder amt, søn af gårdejer P e
te r  L innet; udi. h. købm and E rnst Chr. K lüw er, 
Tønder 1923-27, kommis h. samme 1927-29 og h. 
købm and Niels Thyssen, Rudbøl 1929-33, etabi. 
sig s. selvstændig købm and m. forretn ing — om
fattende blandet landhandel — i M øgeltønder 
1933.

Adr. Møgeltønder.
Firm a: Lorens Chr. Linnet, Møgeltønder.

L intner, Erik, d irektør; f. 16/10 1919 i Gullev, 
Viborg amt, søn af købm and H agbart L intner;
g. 19/7 1945 m. E rna L., f. Nielsen; student fra  
Ålborg K atedralskole 1937, discipel på Å lborg 
Svaneapotek 1937-41 og på B rønderslev A potek 
1941-42, cand. pharm . 1944, derefter udd. s. b ryg
m ester, brygm ester på A/S B ryggeriet »Thor«, 
R anders 1947-52, d irek tør f. B ryggeriet »Vest- 
fyen«, Assens — der om fatter fabrikation  af 
bajerskøl i alle skatteklasser, hvidtøl og m ine
ralvand  sam t m altfabrik  — s. 1952; medl. af best,
f. H andelsstandsforeningen f. Assens.

Adr. Assens.
F irm a: B ryggeriet »Vestfyen«, Assens.
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Lippow, Erw in, købm and; f. 22/9 1919 i Polen; 
udd. i kolonial i Tyskland, ansat i kolonial en 
gros firm ae t Ju l. M ortensen & Co., Holbæk 
1945 og i kolonial en gros firm aet E duard  H ertz 
& Co.s Eftf., K bhvn. 1946, etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and m. forretn ing  Vigerslevvej 44, 
Kbhvn. Vby. 1950.

Adr. V igerslevvej 55, Kbhvn. Vby.
F irm a: E. Lippow, Vigerslevvej 44, Kbhvn. 

Vby.

Ljungberg, Emmy, købm and; f. 30/7 1896 i 
Kbhvn., d a tte r af tøm rer J. N. G andrup; g. 10/9 
1922 m. købm and Holger L jungberg; i kompagni 
m. æ gtefæ llen etabi. sig s. selvstændig købm and 
1922 og iøvrig t grundlagt nuvæ rende forretn ing  i 
Vanløse 1931, efter æ gtefæ llens død 1950 ene
indehaver af samme.

Adr. Jernbane Alle 7 B., Vanløse.
Firm a: E. Ljungberg, Jernbane Alle 7 B., 

Vanløse.

Lohse, Lorents, købmand; f. 13/6 1897 i M ar
stal, søn af sk ibsreder Th. Lohse; g. 11/12 1931 
m. C hrista L., f. A ndersen; udi. h. købm and S. 
Reventlow, M arstal 1911-15, frekven tere t H an
delshøjskolen »Købmandshvile« i R ungsted 1915- 
17, kommis h. købm and Rasmussen, Tårbæ k 
1917-18, kommis og kontorist i A/S C. D. P e te r
sen, Svinninge 1918-20, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. fo rretn ing  — om fattende kolonial, 
vin og skibsproviantering — i M arstal 1920; genn. 
en årræ kke medl. af best. f. M arstal H andels
forening sam t medl. af best. f. M arstal A lder
domshjem.

Adr. Kongensgade 2, M arstal.
F irm a: Lorents Lohse, M arstal.

Lomdahl, P eter Sejersen, overlæ rer, handels
skoleforstander; f. 20/5 1890 i Vonsild, Vejle amt, 
søn af boelsmand Jens Pedersen; g. 1918 m. Ma
ry  L., f. H ansen; bestået læ rereksm . 1912, læ rer 
v. H adsund Realskole 1913-15, læ rer v. og sen. 
bestyrer af H innerup Realskole 1915-20, derefter 
ansat v. Toftlund Borger- og Realskole, fo rstan 
der f. Toftlund Handelsskole s. 1930; formd. f. 
læ re rråd e t i Toftlund sam t medl. af best. f. og 
kasserer i I/S Toftlund V andværk.

Adr. Toftlund.
Institu tion: Toftlund H andelsskole, Toftlund.

Lorentzen, Carl, købm and; f. 19/6 1907 i Rends, 
Tønder amt.

Adr. St. Jyndevad.
Firm a: Carl Lorentzen, St. Jyndevad.

Lorenzen, Asmus, købm and; f. 10/11 1915 i 
Avnbøl, Sønderborg amt, søn af m askinbygger 
Asmus Lorenzen; g. 21/5 1945 m. M argrethe L.,
f. W ortm ann; udi. h. købm and H. Bech, V. Sot
trup  1931-35, kommis h. købmand P e te r Thom
sen, Bøstrup 1936-38 og 1938-50 sam t h. købmand
L. I. Petersen, Over Je rs ta l 1938, forpag ter af

købm and Edv. C hristensen’s forretn ing — der 
om fatter b landet landhandel — i Rends s. 1950.

Adr. Rends.
Firm a: A. Lorenzen, Rends.

Lorenzen, F riedrich  C hristian, købmand, skibs
pro v ianteringshandler; f. 20/1 1925 i Sæd, Tøn
der amt, søn af landm and Jacob Lorenzen; g. 
19/12 1950 m. M argrethe L., f. C hristiansen; udd. 
i kolonial h. købm and E rnst Chr. K lüw er, Tøn
der 1939-43, kommis h. samme 1947-48 og h. køb
m and I. F. Andersen, Felsted  1948-51, overtaget 
købm and Lorenz G ronheit’s fo rretn ing  — om fat
tende kolonial, isenkram  og skibsproviantering 
sam t brød- og m æ lkeudsalg — m. tilhørende 
m indre landbrug i M om mark og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1951.

Adr. Mommark.
Firm a: F. C. Lorenzen, Mommark.

Lorenzen, H ans Peter, købm and; f. 16/2 1906 i 
S tenderup, Sønderborg amt, søn af gæ stgiver 
H enrik  Lorenzen; g. 23/10 1932 m. Cathrine 
Sophie L., f. Jessen; udd. i firm aet H. Lyck & 
Co., G råsten 1920-24, kommis i samme 1924-26 
sam t i Sønderborg 1926-28 og 1929-30, kommis h. 
købm and C. H. Schw artz’ Eftf., Skive 1928-29, i 
A/S N. N. B lum ensaadt’s F abrikker, Odense 1930- 
31 og h. købm and Al'fr. Ibfeldt, Kbhvn. 1931-38, 
overtaget nuvæ rende kolonialforretning på. 
Frdbg. og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1938.

Adr. Roskildevej 76, K bhvn. Vby.
F irm a: H. Lorenzen, Roskildevej 76, Kbhvn. 

Vby.

Lorenzen, Jesper, fo rretn ingsfører; f. 13/7 1905 
i Å benrå, søn af købm and Jens C hristian Lo
renzen; udd. i kolonial en gros i firm ae t Jens 
Schrøder, Å benrå 1920-24, ansat i samme 1924- 
26, derefter bogholder v. Å benrå K afferisteri, 
e fte r firm aets omdannelse t. aktieselskab fo rre t
n ingsfører og ansvarlig  leder sam t ak tionæ r og 
medl. af best. f. samme s. 1929.

Adr. Nygade 68, Åbenrå.
Firm a: Å benrå K afferisteri A/S, Nygade 68, 

Å benrå.

Lorenzen, Johan  P eter M arkus, købm and; f. 
25/4 1914 i Husum, Sydslesvig, søn af m anufak
tu rhand ler M. Lorenzen; g. 27/6 1936 m. M aria 
C athrina L., f. C hristensen; udd. i kolonial h. 
købm and Lorenz P. D ithlefsen, Tønder 1929-33, 
derefter kommis i Sønderborg og Tønder, over
taget farfaderen  købm and Johan P e te r Loren- 
zen’s forretn ing i Jejsing  og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1934; medl. af best. f. K riste
lig H andelsforening’s sydkreds s. 1952, k irkevæ r
ge i H ostrup sogn s. 1947.

Adr. Jejsing.
Firm a: M arkus Lorenzen, Jejsing.

Lorenzen, M athias, grosserer; f. 17/5 1904 i G je
sten, Ribe amt, søn af m urer Jens Lorenzen; g.

759



P. Lorenzen S. Lorenzen S. Aa. H. Lorenzen
købm and købm and købm and

M. P. Ludvigsen 
købm and

1/12 1928 m. M athilde L., f. N ielsen; udd. i kolo
n ial i firm aet A. Behn, Sønderborg 1919-23, 
kommis h. købm and A. C. M ortensen, Vemb 
1923-25 og h. købm and P e te r Bundtesen, A ugu
stenborg 1925, fo rvalte r og sen. rep ræ sen tan t i 
A/S S thy r & K jæ r, Sønderborg 1926-45, besty rer 
af Sønderborg K afferisteri 1945-48, overtaget 
samme — der om fatter kaffe, the, chokolade og 
biscuits en gros — og etabi. sig s. selvstændig 
grosserer 1948.

Adr. K astanie Alle 17, Sønderborg.
F irm a: Sønderborg K afferisteri v. M ath. Lo

renzen, K astanie Alle 17, Sønderborg.

Lorenzen, Peter, købm and; f. 6/10 1915 i Blans, 
Sønderborg amt, søn af m urer Jen s Lorenzen; g. 
26/7 1947 m. E lisabeth L., f. C hristensen; udd. i 
kolonial h. købm and Fr. Trans, Blans 1930-34, 
komm is h. samme 1934-35, kommis i forskellige 
andre fo rre tn inger — bl. a. h. købm and H. J. 
Damm, L øjt K irkeby — sam t besty rer h. køb
m and J. Clausen’s Enke, Å benrå 1934-47, forpag- 
te t købm and M. P. Jepsen’s kolonial- og delika
tesseforretn ing i Sønderborg og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1947.

Adr. H ilm er Finsens Gade 6, Sønderborg.
F irm a: M. P. Jepsen’s Eftf. v. P e te r Lorenzen, 

H ilm er Finsens Gade 6, Sønderborg.

Lorenzen, Svend, købmand; f. 2/2 1916 på 
Frdbg., søn af købm and Theodor J. Lorenzen; 
udi. i faderens forretn ing i Sønderho, kommis
h. købm and Fuglsang, Lydum Mølle, bestyrer af 
m oderens forretn ing i Sønderho 1935-48, over
taget samme — der om fatter kolonial og isen
k ram  — og etabi. sig s. selvstændig købm and 
1948.

Adr. Sønderho, Fanø.
F irm a: Svend Lorenzen, Sønderho, Fanø.

Lorenzen, Svend Aage H jort, købm and; f. 8/4 
1902 i Århus, søn af e lektroingeniør Hans P e te r 
H jo rt Lorenzen; g. 30/5 1927 m. G erda H. L., f. 
Jørgensen; bestået mellem skoleeksm. 1916, udd. i 
kolonialbranchen h. købm and K jæ rrum gaard , 
Rønde 1916-20 og herunder bestået handelsskole-

eksm. 1920, kommis i forskellige fo rre tn inger i 
K bhvn. 1920-25, b esty re r i I/S Bl. K øbm andsfor
retn ing i Herfølge 1925-31, selvstæ ndig købm and 
i M asnedsund 1931-36 og i H ellerup 1936-42, 
d irek tør i A/S Plum , Assens 1942-50, overtaget 
firm ae t A gersted & Skov’s kolonialafdeling — 
om fattende kolonial, delikatesser og v inhandel 
— og etabi. sig s. selvstændig købm and i R ing
sted 1950.

Adr. N ørregade 20, Ringsted.
F irm a: H jort Lorenzen, N ørregade 20, R ing

sted.

Louw, Aage, købm and; f. 4/2 1907 i Å rhus; 
indehaver af købm andsforretningen Rosenørns 
Alle 6, Kbhvn. V.; medl. af rep ræ sentan tskabet
f. C entral-O rganisationen af K øbm andsforenin
ger f. Kbhvn. og Omegn og medl. af best. f. 
Kbhvn.s K øbm andsforening sam t censor v. K øb
mandsskolen.

Adr. H ostrups Have 30, K bhvn. V.
F irm a: Aage Louw, Rosenørns Alle 6, Kbhvn. 

V.

Lovén, Ole Holm, købmand; f. 26/10 1911 i 
Fuglebjerg, søn af skræ dderm ester Niels P e rs
son Lovén; g. 3/9 1939 m. K etty  M argrethe H. L.,
f. Jensen; udi. h. købm and Prim gaard  Hansen, 
Fuglebjerg 1925-29, etabi. sig s. selvstæ ndig køb
m and m. fo rretn ing  i Brønshøj 1942.

Adr. B jerringbrovej 64, Brønshøj.
F irm a: O. Holm Lovén, F rederikssundsvej 325, 

Brønshøj.

Ludvigsen, M arius Peter, købm and; f. 23/8 1901 
i T ræ dballe, Skibet sogn, Vejle amt, søn af gård 
e je r C hristian Ludvigsen; i kom pagni m. søste
ren  — Johanne Ludvigsen — grundlagt køb
m andsforretn ing i Gudsø pr. Taulov og etabi. sig 
s. selvstændig købm and 1945, till. e jer af en gård 
på 30 tdr. land i Gudsø (bortforpagtet); tidl. 
medl. af best. f. Taulov Sogns Sygekasse sam t f. 
L illebæ lt Mejeri.

Adr. Gudsø pr. Taulov.
Firm a: M. P. Ludvigsen, Gudsø pr. Taulov.
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P. N. Ludvigsen V. Ludvigsen
købm and købm and

P. Lunau E. Lund
købm and købmand

Ludvigsen, P e te r Nissen, købmand, sognefo
ged; f. 2/4 1908 i Over Jersta l, H aderslev amt, 
søn af købm and Thomas Nissen Ludvigsen; g. 
28/11 1935 m. F rederikke L., f. Lorenzen; udd. i 
kolonialbranchen h. købm and Hans Christensen, 
M arstrup 1922-25, kommis h. købm and Johan 
Hellesøe, Jels 1925-26 og sen. m edarbejder i fa
derens forretn ing  i Over Je rs ta l t. faderens død 
1935, derefter bestyrer af forretn ingen  f. mode
ren  og sen. forpag ter af samme t. 1944, overta
get fo rretn ingen — efter et bom beangreb, hvor
under bygningen blev s tæ rk t beskadiget — og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1944; genn. 
årene ombygget ejendom m en og m oderniseret 
forretn ingen; medl. af Vedsted sogneråd 1937-46 
sam t sognefoged i Vedsted sogns vestre distrikt.

Adr. Over Jersta l.
Firm a: P. N. Ludvigsen, Over Jersta l.

Ludvigsen, Viggo, købm and; f. 26/3 1915 i 
Haderslev, søn af købm and P eter Ludvigsen; 
udd. i kolonial h. købm and A. C. D ahl-H ansen, 
C hristiansfeld 1931-35, ansat i firm ae t H. E. 
S tæ rk ind  & Co., Odense 1935-36 og i firm aet 
Laur. W orning’s Eftf., Å lborg 1936-40, overtaget 
faderens fo rretn ing  i H aderslev — der e r belig
gende i den ejendom, hvor den landskendte søn- 
derjydske fø rer P e te r H iort Lorenzen drev  sin 
købm andshandel for over 100 å r  tilbage i tiden 
— og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1943.

Adr. M ølleplads, Haderslev.
F irm a: P e te r Ludvigsen, Kolonial & F arvehan

del, Mølleplads, Haderslev.

Lunau, Poul, købm and; f. 4/4 1928 i LI. Næs
tved, P ræ stø  amt, søn af barberm ester H einrich 
Lunau; g. 18/4 1953 m. Inge L., f. Petersen ; udi. 
h. købm and E. Jepsen, N æstved 1943-47, kommis 
h. samme 1947-48, af tjen t væ rneplig t 1948-49, 
kommis h. købm and Wald. Petersen , N æstved 
1949-52, overtaget sammes forretn ing  — om fat
tende kolonial, delikatesser og v inhandel — og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1952.

Adr. Ej lersvej 34, N æstved.
F irm a: Poul Lunau, Ej 1er s vej 34, Næstved.

Lunau, Robert, d irektør, depotindehaver; f. 
27/9 1896 i Næstved, søn af købm and Otto Lu
nau; g. 12/6 1920 m. G udrun L., f. Jørgensen; 
ansat dels h. købm and J. A. Petersen, S trand
vejen  94, H ellerup og dels på K oopm ann’s Svine
slagterier, N æstved 1915-27, derefter v irke t i 
forsikringsbranchen, erhverve t m ineralvands
fabriken Steinm etz & Co. A/S — der er g rund
lagt 1912 og om fatter fabrikation  af alle sorter 
m ineralvande — i Kbhvn. og d irek tør f. samme 
1937, till. indehaver af depot f. Ålborg A ktie- 
B ryggerier s. 1955.

Adr. V esterbrogade 108, K bhvn. V.
Firm a: Steinm etz & Co. A/S, C arit E tlars Vej 

10, Kbhvn. V.

Lund, Anders, købm and; f. 15/11 1916 i Ballum, 
Tønder amt, søn af ren tie r Hans Lund; g. 19/6 
1943 m. B ertha L., f. C arstensen; udi. h. køb
m and C. V. Petersen, Tønder 1931-35, komm is h. 
købm and C. Nissen, Sølsted 1935-39 og h. køb
m and Johs. Sørensen, Øsby 1939-40, k ioskejer i 
Ballum  1940-42 sam t d revet brød- og m æ lkeud
salg i Sdr. B jæ rt 1942-46 og kolonialforretning 
i Vejlbøl 1946-50, overtaget købm and Niels Thys- 
sen’s kolonial- og trikotageforretn ing og etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and i H øjer 1950.

Adr. Højer.
Firm a: A nders Lund, H øjer.

Lund, A ndreas, købm and; f. 17/8 1913 i Nu
strup, H aderslev amt, søn af landm and Chri
stian Lund; g. 6/12 1936 m. K aren L., f. Holst; 
udi. h. købm and H ans Jacobsen, Gram, grund
lagt nuvæ rende forretn ing  i St. N ustrup og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1935, fly tte t 
forretn ingen  t. nuvæ rende lokaler i egen ejen
dom i St. N ustrup 1945.

Adr. St. N ustrup.
F irm a: A ndreas Lund, St. N ustrup.

Lund, A ndreas Nielsen, købm and; f. 10/9 1908 i 
Lem, R ingkøbing amt, søn af gårdejer N iels N. 
Lund; g. 1. gang m. Tove L., f. Jacobsen (død),
g. 2. gang m. Else L., f. H ansen; udd. v. land
væ sen h. faderen  t. 1924, derefter udd. v. han-
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H. Lund J. J. Lund
købm and handelshøjskoleforstander

G. Lund H. P. Lund
købm and købm and

del h. købm and J. A. Jensen, Ringkøbing t. 1928, 
kommis h. samme 1928-29 og i Helsinge B rugs
forening 1929-33, disponent i sammes isenkram - 
afdeling 1933-36, overtaget købm and Bianco E r
ling’s forretn ing  — der er grundlag t 1926 og er 
en udpræ get købm andsvirksom hed m. finere ko
lonial, konserves og vine s. speciale — i C har- 
lo tten lund  og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1936.

Adr. Skovkrogen 3, C harlottenlund.
F irm a: A. Lund, Jæ gersborg  Alle 41, C harlot- 

tenlund.

Lund, E jnar, købm and; f. 27/7 1912 i Agerskov, 
H aderslev amt, søn af dyrlæge C hristian Lund;
g. 16/11 1941 m. A lma L., f. Berg; udi. h. køb
m and K arl I. Schmidt, Å benrå 1928-30, frekven
te re t Bergenholz’ D ekorationsskole i Kbhvn. 
1938, fo rpagter af nuvæ rende kolonial- og isen- 
kram forretn ing  i Broager 1941-51, overtaget 
samme og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1951.

Adr. Broager.
Firm a: E. Lund, Broager.

Lund, E jnar, købm and; f. 26/8 1920 i St. Nu
strup, H aderslev amt, søn af landm and P e te r 
Lund; g. 23/2 1945 m. Bothilla L., f. Heissel; udi.
h. købm and Johs. Nielsen, Vojens 1935-39, fo r
pag ter af købm and Fritz Jørgensen’s forretn ing  
i B jolderup 1945-50, overtaget samme og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1950.

Adr. B jolderup pr. Bolderslev.
F irm a: E jnar Lund, B jolderup pr. Bolderslev.

Lund, Ernst, købmand; f. 4/4 1923 i Andst, 
Ribe amt, søn af gårdejer og køre læ rer Jørgen 
N ielsen Lund; g. 14/3 1952 m. V igersa L., f. Ro
ved; udd. i kolonialbranchen h. købm and Søren 
D am kjæ r, Seest 1938-42, kommis h. købm and 
Chr. Petersen, Skæve 1942-44, h. købm and Møl
ler, Viuf 1944-45 og h. skibshandler H. T. H an
sen, Egernsund 1946-47, forpag ter af købm and 
B jerre  H enriksen’s kolonialforretning i Kolding 
1947-52, grundlagt nuvæ rende kolonial- og deli

katesseforretn ing i ny ejendom  i Kolding og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1952.

Adr. Frydsvej 21, Kolding.
F irm a: E. Lund, Frydsvej 21, Kolding.

Lund, Godtfred, købm and; f. 17/4 1898 på 
Frdbg., søn af købm and Sophus Lund; g. 1922 m. 
Agnes L., f. Rosenkilde Nielsen; udd. i handel 
og sen. ansat i A rbejdsgivernes U lykkesforsik
ring, m edarbejder i faderens forretn ing  GI. 
Kongevej 133, Kbhvn. V. 1917, overtaget samme 
— der er grundlagt 1889 — og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1945.

Adr. GI. Kongevej 133, Kbhvn. V.
Firm a: Sophus Lund v. G. Lund, GI. Konge

vej 133, Kbhvn. V.

Lund, Hans Bendt, købm and; f. 9/4 1931 i E j
by, Odense amt, søn af gårdejer D itlev Lund;
g. 20/9 1952 m. K aren L., f. Jensen; udi. h. køb
m and Hempel Jørgensen, Ejby 1945-49, derefter 
kommis i forskellige fo rretn inger sam t selvstæ n
dig købm and i Svendborg 1952-54, etabi. sig s. 
selvstændig købm and m. fo rretn ing  i Nakke pr. 
Sandager 1954.

Adr. Nakke pr. Sandager.
F irm a: Bendt Lund, K øbm andsforretning, 

N akke pr. Sandager.

Lund, Hans Peter, købm and; f. 21/2 1910 i LI. 
N ustrup pr. St. N ustrup, H aderslev amt, søn af 
købm and Magnus Steffensen Lund; g. 6/5 1945 m. 
Didde L., f. W interskov; udd. i kolonial og b lan 
det handel h. købm and C. O. C hristiansen, Skod
borg 1926-30, kom m is h. samme 1930-34 og sen. 
m edarbejder i faderens forretn ing  i LI. N ustrup, 
overtaget samme og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1948.

Adr. LI. N ustrup pr. St. N ustrup.
F irm a: H. P. Lund, LI. N ustrup pr. St. N ustrup.

Lund, H erm an, købm and; f. 17/8 1900 i Ribe, 
søn af købm and Sylvester Lund; g. 28/5 1938 m. 
E rna L., f. Skov; udi. h. købm and K jerrum gaard , 
Rønde, 1914-17, frekven tere t Den jydske H andels
højskole i Å rhus 1917-18, ansat i firm ae t Mar.
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P. A. Lund 
købm and, skibshandler

J. Lund 
købm and

M. Lund 
købm and

N. N. Lund 
købm and

M øller’s Eftf. (papir en gros), Odense og sen. i 
firm ae t M arius Jensen & Co., H jørring  1918-19, 
kontorist i firm ae t Brdr. Justesen, Å rhus 1919- 
20 og i A/S A m erican Tobacco Company, Å rhus 
1920-25, revisor i C anadian Pacific Railways Ltd.s 
hotelafd. i C algary 1925-32, derefter bl. a. rep ræ 
sen tan t indenfor ostebranchen, i kom pagni m. 
broderen — købm and Sylvester Lund — etabi. 
sig s. selvstændig købm and m. forretn ing  — om
fattende kolonial og isenkram  en detail — i 
Åbyhøj 1936.

Ådr. De Mezas Vej 18, Århus.
F irm a: B rdr. Lund, K olonial & Isenkram , 

Silkeborgvej 319, Åbyhøj.

Lund, Holger, fo rretn ingsbestyrer; f. 1/4 1914 i 
H aderslev, søn af arbejdsm and Chr. Lund; g. 5/6 
1938 m. Botille L., f. Sørensen; udd. i kolonial en 
gros h. g rosserer Chr. Berg, H aderslev 1928-32, 
ansat i samme firm a — overtaget af grosserer A.
N. Ju n k er — 1932-45 og m edindehaver af f ir 
m aet 1945-52, d erefter rep ræ sen tan t f. A/S Skan
dinavisk K affe- & Kakao K om pagni’s Sønder
borg afd., fo rretn ingsfører i samme s. 1954.

Adr. R ingridervej 36, Sønderborg.
F irm a: Skandinavisk K affe- & K akao Kom

pagni A/S, Sønderborg.

Lund, J. A., købm and; f. 7/6 1916 i Ø sterm arie, 
Bornholm , søn af købm and N. N. Lund; g. 22/4 
1941 m. Anne M arie L., f. Pedersen; udi. h. køb
m and Filskov, M øgeltønder 1931-35, kommis h. 
sam me 1935-36, frekven tere t Rønne H andelsdag
skole 1936-37, af tjen t væ rneplig t 1937-38, kommis
h. købm and Beck, Allinge 1938-41, etabi. sig s. 
selvstændig købm and m. forretn ing  i Vanløse 
1941, afhæ ndet samme og overtaget nuvæ rende 
forretn ing  — der om fatter kolonial, delikatesser 
og vinhandel sam t eget kafferisteri — i Rønne 
1942; kasserer i Rønne H andelsstandsforening.

Adr. Stålegade 2, Rønne.
Firm a: Andr. Madvig’s Eftf. v. J. A. Lund, 

Lille Torv, Rønne.

Lund, Jens J., handelshøjskoleforstander; f. 
16/7 1916 i D ragør, Kbhvn.s amt, søn af afde

lingsingeniør v. K.T.A.S. Jørgen K olthoff Lund; 
udd. i handels- og industriv irksom heder dels i 
M aribo og dels i Kbhvn., bestået handelsskole- 
eksm. fra  Niels Brock’s H andelsskole i K bhvn. 
1938 og handelsfaglæ rereksm . 1942, H.D. i fo rre t
ningsøkonomi 1941 og H.A. 1943, studie- og a r 
bejdsophold i London 1938-39 og i Stockholm 
1947-48, ad junk t v. K øbmandsskolen og v. Niels 
B rock’s H andelsskole i Kbhvn. 1943, lek tor v. 
H andelshøjskolen i Kbhvn. 1951, fo rstander f. 
Ju s titsråd  M øller’s Handelshøjskole i Å lborg s. 
1955; m edforfatter t. Loff & Lund: »Driftsøko
nomi« I-II, F rederiksen & Lund: »H andelsreg
ning« og »Købmandens Håndbog«; medl. af eks
amenskom m issionen f. handelsskolerne 1948-51.

Adr. P ræ stem arken  64, Ålborg.
Institu tion: Ju s titsråd  M øller’s H andelshøjsko

le, Ålborg.

Lund, Johannes, købm and; f. 26/2 1913 i Ø ster
m arie, Bornholm, søn af købm and N. N. Lund;
g. 6/4 1939 m. Helga L., f. A ndersen; udi. i Hasle 
Brugsforening 1928-32, komm is i V esterm arie 
B rugsforening 1932-33, af tjen t væ rneplig t 1933- 
34, kommis i K ildebrønde Brugsforening 1934-35 
og h. købm and Holmkvist, B ispebjerg 1935-37, 
frekven tere t Rønne H andelsdagskole 1937-38, 
disponent i faderens forretn ing  i Ø sterm arie 
1938-39, overtaget samme — der om fatter kolo
nial, isenkram , bygningsm aterialer og bræ ndsel 
— og etabi. sig s. selvstændig købm and 1939; 
kasserer i Ø sterm arie B orgerforening og sekre
tæ r f. Ø sterm arie V andvæ rk m. m.

Adr. Ø sterm arie.
Firm a: Johs. Lund, Ø sterm arie.

Lund, Louis, købm and; f. 10/1 1908 i G illeleje, 
F rederiksborg amt, søn af fiskehandler Robert 
Lund; g. 12/3 1933 m. Else V era L., f. Landberg 
N ielsen; udi. h. købmand C. C hristoffersen, S let
ten  1922-26 og herunder bestået handelsskole- 
eksm. fra  Helsingør Handelsskole, kommis h. 
købm and Aksel Petersen, D anm arksgade 11, 
Kbhvn. V. 1926-27, derefter bestyrer af sammes 
filial hj. af Baggesensgade og Stengade, Kbhvn.
N. sam t iøvrig t m edvirkende v. indretn ingen af
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P. T. Lund 
købm and

V. Lund 
købm and

N. H. Lunde 
købm and

de forskellige filialer, etabi. sig s. selvstæ ndig 
købm and m. forretn ing  — om fattende finere ko
lonial, vine, tobakker og frug t m. v. — Classens- 
gade 38, Kbhvn. 0 . 1932, sideløbende till. inde
haver af købm andsforretningen S trandvejen  94, 
H ellerup s. 1949.

Adr. Classensgade 38, Kbhvn. 0 .
Firm a: L und’s Vin & K olonial v. Louis Lund, 

Classensgade 38, Kbhvn. 0 .

Lund, Magda, købm and; f. 6/5 1900 i Herning, 
d a tte r af købm and L aurits H. Lund; udi. i 
Spjald B rugsforening 1918-21, derefter kommis 
bl. a. i B rahetrolleborg B rugsforening, selvstæ n
dig købmand i Svendborg s. 1936, indehaver af 
nuvæ rende forretn ing  i Svendborg s. 1947; for- 
md. f. Dansk K vindesam fund’s Svendborg afd.

Adr. V estergade 36, Svendborg.
F irm a: Magda Lund, V estergade 36, Svend

borg.
Lund, Mogens, købm and; f. 27/5 1923 i Maribo, 

søn af købm and Johannes Lund; g. 24/9 1949 m. 
Jy tte  L., f. N ielsen; bestået realeksm . 1939, udi.
h. konsul Jens K røyer, Nakskov 1939-43, derefter 
kommis bl. a. h. købm and O. Nielsen, Gentofte 
og sen. disponent i faderens forretn ing  i M aribo, 
m edindehaver af samme — der om fatter kolo
nial, delikatesser, vinhandel, korn og foderstof
fer, m arkfrø  og bræ ndsel — og selvstæ ndig køb
m and s. 1949; me dl', af best. f. A/S M aribo Dam p
mølle.

Adr. Vestergade 37, Maribo.
F irm a: Jacob Lund, V estergade 37, Maribo.
Lund, Niels A ndreasen, købm and; f. 18/3 1897 

i Faustrup, H aderslev amt, søn af gårdejer A n
dreas Hansen Lund; g. 18/12 1919 m. Ane M arie
L., f. Roed; udi. h. købm and Laugesen, Hauge 
pr. T istrup 1911-14, uddeler i Linde B rugsfor
ening og sen. i Sabro Brugsforening 1924-34, 
selvstændig købm and i Å rhus 1934-36 og i Råby 
1936-44, overtaget nuvæ rende kolonialforretning 
og etabi. sig s. selvstændig købm and i R anders 
1944.

Adr. Udbyhøjvej 42, Randers.
F irm a: N. Lund, Ø sterbro, Randers.

Lund, Nis Nissen, købmand, sognefoged; f. 12/2 
1908 i Høgelund, H aderslev amt, søn af bygm e
ste r P e te r Lund; g. 14/8 1936 m. Dagny L., f. 
Ravn; udd. i kolonialbranchen h. købm and Chr.
I. Christensen, H aderslev 1922-26, kommis h. 
købm and Joh. Lund, Agerskov 1926-27, h. køb
m and Chr. M. Iversen, T yrstrup 1927-30 og h. 
købm and I. M. Mikkelsen, H olsted 1930-33, over
taget købm and J. A. Jensen’s forretn ing  — om
fattende kolonial og b landet handel — i L in trup  
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1933; kom 
m unalrevisor i L in trup  komm une s. 1934 og sog
nefoged f. L in trup sogn s. 1940.

Adr. L intrup.
F irm a: Nis N issen Lund, Købmand, L intrup.

Lund, P eter A ndreas, købmand, skibshandler; 
f. 21/10 1901 i Rise v. D unkær, Svendborg amt.

Adr. Søby, Æ rø.
Firm a: P. A. Lund, K olonial & Skibsprovian

tering, Søby, Æ rø.

Lund, P eter Thorø, købmand; f. 5/11 1933 i 
Gabøl, H aderslev amt, søn af gårdejer Aug. 
Lund; g. 7/5 1955 m. Asta L., f. Hansen; udi. h. 
købm and P. L. Petersen, D østrup 1949-52, kom 
mis h. købm and L. H. Petersen, Som m ersted By 
1953, forpagter af købm and P. L. P etersen ’s fo r
retn ing  — om fattende blandet landhandel — i 
D østrup s. 1955.

Adr. Døstrup, Sønderjylland.
F irm a: P. Thorø Lund, Døstrup, Sønderjyl

land.

Lund, Sylvester, købm and; f. 25/2 1899 i Ribe, 
søn af købm and Sylvester Lund; g. 28/7 1940 m. 
Sigrid  L., f. S tub; udi. h. købm and Anton A n
dersen, Ribe 1913-17, frekven tere t Den jydske 
H andelshøjskole i Å rhus 1917-18, kontorist i f ir 
m aet S. C. Sørensen, R anders 1918-20, rep ræ sen
tan t i firm ae t Andr. Sørensen (kolonial en gros), 
Å rhus 1920-23, kontorist i firm ae t B rdr. Ju s te - 
sen, Kbhvn. 1923-26 og i firm ae t A. Chr. O ster
gaard  & Søn, Å rhus 1926-27, studie- og arbejds
ophold i U.S.A. 1927-36, i kom pagni m. broderen 
— købm and H erm an Lund — etabi. sig s. selv-
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L. Lundholm  
købm and

A. Lundgaard 
købm and

K. Lundsgaard 
købm and

K. W. Luytkis 
købm and

stændig købm and m. forretn ing  — om fattende 
kolonial og isenkram  en detail — i Åbyhøj 1936.

Adr. Hasle vej 4, Åbyhøj.
F irm a: B rdr. Lund, Kolonial & Isenkram , Sil

keborgvej 319, Åbyhøj.

Lund, Troels V orendrau Casper, købm and; f. 
2/7 1918 i Sundby, Kbhvn.s amt, søn af købm and 
Em anuel V orendrau Lund; g. 9/1 1944 m. Inga 
L., f. H ansen; udi. i faderens forretn ing  i T årn 
by 1932-36, m edindehaver af samme — der om
fa tte r  kolonial og blandet handel sam t isenkram , 
frug t og grøn t — s. 1947; medl. af best. f. Am a
gerlands H andelsforening.

Adr. Englandsvej 294, T årnby pr. K astrup.
F irm a: T årnby K øbm andsforretning v. E. Lund 

& Søn, Englandsvej 294, T årnby pr. K astrup.

Lund, Volmer, købm and; f. 2/5 1904 i Horsens, 
søn af m alerm ester C hristian Lund; g. 6/7 1926 
m. Helga L., f. Dahm; udd. i firm ae t Simonsen 
Nielsen, H orsens 1918-21, derefter fo rbund ter og 
sen. kommis i Hovedstadens B rugsforening t. 
1930 sam t besty rer i samme 1930-39, overtaget 
købm and Vilh. P etersen ’s forretn ing  i Horsens 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1939; medl. 
af best. f. H orsens K øbm andsforening.

Adr. A m aliegade 26, Horsens.
Firm a: Volmer Lund, A maliegade 26, Horsens.

Lundberg, Edm und Carl Emil, købm and; f. 
18/6 1904 i Kgs. Lyngby, Kbhvn.s amt, søn af 
gø rtler H jalm ar L undberg; g. 10/7 1926 m. Doris 
Johanne L., f. P etersen; lagerekspedient v. Has- 
selbalch’s T ekstilfabrikker i Kbhvn. t. 1932, der
e fte r besty rer af faderens købm andsforretning i 
Kgs. Lyngby, overtaget samme — der e r  grund
lag t 1927 og er en udpræ get købm andsvirksom 
hed m. vine s. speciale — og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1936.

Adr. L undtoftevej 48, Kgs. Lyngby.
F irm a: E. Lundberg, L undtoftevej 48, Kgs. 

Lyngby.

Lunde, Holger, købm and; f. 8/2 1902 i Bølling, 
Ringkøbing amt, søn af købm and H ans Lunde;

g. 20/10 1938 m. Gerda E lisabeth L., f. Møller; 
udi. i faderens forretn ing  i Bølling 1916-20, etabi. 
sig s. selvstændig købm and m. forretn ing i Vor- 
basse 1930, afhæ ndet samme og overtaget nu
væ rende forretn ing  i G rindsted 1939; formd. f. 
G rindsted H andelsforening af 1929.

Adr. Østergade 3, Grindsted.
F irm a: Holger Lunde, Købmand, G rindsted.

Lunde, Niels Husted, købm and; f. 11/5 1913 i 
Hanning, R ingkøbing amt, søn af købm and Hans 
Sørensen Lunde; g. 2/10 1938 m. A nna M arie L., 
f. Johannesen; udi. h. købm and S igurd Ø ster- 
gaard, Ølgod 1932-33 og iøvrigt frekven tere t bl. a. 
Skern  H andelsskole v in trene 1930 og 1931, der
efter kommis i forskellige fo rre tn inger og sen. 
fo rre tn ingsbestyrer h. fru  N anna Weis, Kvong 
pr. T istrup, overtaget nuvæ rende fo rre tn ing  — 
der om fatter kolonial og isenkram  — i Esbjerg 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1938.

Adr. Storegade 108, Esbjerg.
F irm a: N. H. Lunde, Kolonial & Isenkram , 

Storegade 108, Esbjerg.

Lundgaard, Amandus, købmand; f. 2/9 1891 i 
H ornstrup, Vejle amt, søn af gårdejer P eter 
Lundgaard; g. 4/10 1919 m. M arie L., f. Skov- 
gaard; udd. i kolonial h. købm and J. P. Hansen, 
U ldum  1906-10, kommis h. samme 1910-21, over
taget købm and Jens Sim onsen’s kolonialforret
ning i V am drup og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1921; formd. f. V am drup H andelsforening 
s. 1938 og f. K olding Omegns Købm andsforening 
s. 1948, till. formd. f. V am drup Handelsskole, 
næstform d. i V am drup sogneråd 1946-54 sam t 
medl. af rep ræ sentan tskabet f. A/S Kolding Lå
ne- & Diskontokasse.

Adr. Vamdrup.
F irm a: A. Lundgaard, Vamdrup.

Lundholm , Lars, købmand; f. 1/2 1903 i Ska
gen, H jørring amt, søn af ve jarbejder Jens M. 
Lundholm ; g. 23/11 1934 m. Milly L., f. F rede
riksen; udi. h. købm and J. A. Iversen, Skagen 
1917-21 og herunder bestået handelsskoleeksm. 
fra  Skagen Handelsskole 1920, kommis h. samme
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S. Aa. Lyck H. Lydiksen Aa. Lyhne S. T. Lynggaard
grosserer købm and købm and købm and

1921-29 og ansat v. Den kgl. Porcelainsfabrik  i 
Kbhvn. 1929-46, bestyrer af C. D. B røndum ’s 
K olonialhandel i Skagen 1946-50, overtaget sam 
me — der om fatter kolonial, delikatesser og v in 
handel — og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1950; medl. af Skagen R otaryklub.

Adr. Lars K ruses Vej 2, Skagen.
Firm a: C. D. B røndum ’s K olonialhandel, Ska

gen.

Lundsgaard, K risten, købm and; f. 30/8 1918 i 
Ringe, Svendborg amt, søn af salgsleder Hans 
Lundsgaard; g. 9/6 1946 m. Ingrid  L., f. N ielsen; 
udi. i Espe Brugsforening 1932-36, kommis i K ir
keby Brugsforening 1936-40, derefter frekven te
re t Den danske Andelsskole i M iddelfart og sen. 
kommis i forskellige brugsforeninger — h eru n 
der bl. a. førstekom m is i Høng Brugsforening, 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. forretn ing  
i Bovense 1946, afhæ ndet samme og overtaget 
nuvæ rende forretn ing  — der om fatter kolonial 
og isenkram  — i Gudme 1954.

Adr. Gudme St.
Firm a: Gudme H andelshus v. K. Lundsgaard, 

Gudme St.

Lundstrøm , Eigill August H aste Nielsen, køb
m and; f. 1/4 1912 i Kgs. Lyngby, Kbhvn.s amt.

Adr. Tagensvej 238, Kbhvn. NV.
Firm a: Eig. Lundstrøm , Tagensvej 204, K bhvn.

NV.

Lundtofte, M arius, købm and; f. 3/9 1889 i Ny
borg, søn af tøm rerm ester H ans P e te r Lundtofte;
g. 13/8 1916 m. M ary L., f. Jensen ; udi. h. køb
m and Chr. Ludvigsen, Nyborg 1903-07, kommis
h. samme 1907-11 og h. købm and H. P. C hristen
sen, Stenlille 1911-16, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. fo rretn ing  — om fattende kolonial, 
delikatesser, v inhandel og frug t — i Odense 1916; 
medl. af I.O.O.F., Odense.

Adr. D ronningensgade 8, Odense.
F irm a: M arius Lundtofte, D ronningensgade 8,

Odense.

Lung, Evald Sigurd Jørgen, købm and; f. 24/1 
1903 i Nyborg, søn af cen tra lbesty rer Niels Lung; 
g. 28/10 1937 m. Ellen L., f. C hristensen; udd. i 
kolonial, korn og foderstoffer h. købm and Jul. 
H ansen, Bred 1917-21, kommis h. købm and Fr. 
Scheffm ann, Odense 1921-27 og disponent h. sam 
me 1927-39, g rundlagt nuvæ rende forretn ing  — 
der om fatter kolonial, delikatesser og v inhan
del — i Odense og etabi. sig s. selvstæ ndig køb
m and 1939.

Adr. Skibhusvej 169, Odense.
F irm a: Evald Lung, Skibhusvej 169, Odense.

Luytkis, K nud W aldemar, købm and; f. 28/7 
1891 i Ålborg, søn af købm and W aldem ar L uyt
kis; g. 17/5 1921 m. Wille L., f. F risenette (død); 
bestået 4. kl. hovedeksm. fra  Å lborg K ated ra l
skole 1907, udd. i firm ae t C. N andrup, N æstved 
1907-10, frekven tere t Niels B rock’s H andelsskole 
i Kbhvn. 1910-12, bogholder i firm ae t Holger P e 
tersen, Kbhvn. 1912-14 og korrespondent i Dansk 
K em ikalieforretning, Kbhvn. 1916-18, p rokurist i 
nuvæ rende virksom hed i Ålborg 1918, optaget s. 
kompagnon i samme 1924, eneindehaver af v irk 
som heden — der blev grundlagt i Jernbanegade 
1, Ålborg 1880 og fly tte t t. nuvæ rende lokaler 
V esterbro 57, Å lborg 1934 — s. 1934.

Adr. Davids Alle 11, K ærby pr. Ålborg.
F irm a: W aldem ar Luytkis, V esterbro 57, Ål

borg.

Lyck, Svend Aage, grosserer; f. 10/5 1919 i 
Sønderborg, søn af bankdirek tør H enrik  Lyck; 
g.- 14/7 1945 m. Rosa L., f. V andenhertz; udd. i 
korn- og foderstofbranchen i A/S »Ceres«, Å ben
rå  1938-41 sam t ansat i samme t. 1944, u. v e r
denskrig 2 udd. s. soldat i England og sen. fo r
re tte t tjeneste s. engelsk officer i F lensburg t. 
1945, derefter rep ræ sen tan t i kolonial en gros f ir 
m aet J. V andenhertz, Å benrå, overtaget samme 
— der foruden kolonial en gros om fatter agen
tu re r  f. A/S De danske E ddikebryggerier, Kbhvn., 
A/S N etzler’s Eftf., Sønderborg og H arald  A n
dersen’s K afferisteri, K olding — og etabi. sig s. 
selvstæ ndig grosserer 1950; formd. f. det kom 
m unale ungdom sudvalg og medl. af best. f. det
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kom m unale studie- og uddannelsesfond i Aben- 
rå  s. 1950.

Adr. M øllegade 6, Å benrå.
F irm a: J . V andenhertz v. Sv. Lyck, Møllegade 

6, Å benrå.

Lyder, H ans M arinus, købm and; f. 20/4 1913 i 
Ø ksendrup, Svendborg am t, søn af gårdejer 
Niels Hansen Lyder; g. 6/6 1937 m. A strid  L., f. 
Rasm ussen; selvstændig købm and i Fangel 1937- 
44, derefter overtaget nuvæ rende fo rretn ing  — 
der om fatter kolonial, isenkram , m anufak tu r og 
bræ ndsel — og etabi. sig s. selvstæ ndig køb
m and i B robyvæ rk; formd. f. Sydvestfyns Køb
mandsforening.

Adr. B robyvæ rk.
F irm a: H. M. Lyder, Broby væ rk.

Lydiksen, Hans, købm and; f. 27/3 1909 i U lke
bøl, Sønderborg amt, søn af landm and Jes  Ly
diksen; g. 22/10 1937 m. Olga L., f. Reggelsen; 
udd. v. landvæ sen h. faderen  1924-26, frekven
te re t G råsten Landbrugsskole 1932, b esty re r af 
gård  i K jeldstrup  1933-35, grundlagt forretn ing 
— om fattende kolonial og b landet handel — i 
egen nybygget ejendom  v. hovedvej 10 i E rre - 
sted og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1937, 
udvidet og m oderniseret forretn ingen  1944 og 
1950; medl. af B jerning m enighedsråd s. 1945, 
formd. f. B jerning Ungdoms- og F oredragsfor
ening 1939-50 sam t medl. af best. f. M oltrup- 
B jerning Sygekasse 1939-43 og medl. af B jerning 
skolekommission 1948-52, fl. a. tillidshverv.

Adr. E rrested  pr. Haderslev.
F irm a: Hans Lydiksen, E rrested  pr. Haderslev.

Lyhne, Aage, købm and; f. 13/4 1914 i Outrup, 
Ribe amt, søn af gårdejer C hristian Lyhne; g. 
2/8 1942 m. M aren L., f. C hristensen; udi. i Ødis- 
B ram drup B rugsforening 1929-33, derefter kom 
mis i forskellige brugsforeninger og herunder 
frekven te re t Den danske Andelsskole i M iddel
fa r t 1936 sam t Askov Højskole 1942, overtaget 
nuvæ rende forretn ing  — der om fatter kolonial 
og delikatesse — i Esbjerg og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1942.

Adr. Gormsgade 83, Esbjerg.
F irm a: Aage Lyhne, K olonial & Delikatesse, 

Gormsgade 83, Esbjerg.

Lyhne, H arald, købm and; f. 5/10 1921 i H er
ning, søn af købm and C hristian Lyhne Jensen; 
g. 6/6 1954 m. H ildur L., f. B ærheim ; udi. i fa 
derens forretn ing  i H erning og herunder bestået 
handelskoleeksm . fra  H erning H andelsskole sam t 
frekven tere t Den jydske H andelshøjskole i Å r
hus 1942, derefter kommis h. købm and L. B. 
Vandborg, Silkeborg, besty rer af faderens fo rre t
ning i H erning s. 1947.

Adr. D algasgade 33, Herning.
Firm a: Chr. Lyhne, Bredgade 30, Herning.

Lykke, K aj, købm and; f. 1/4 1902 i Randers, 
søn af købm and Niels Lykke; g. 1942 m. Ellen

L., f. Hoffm ann; udd. i kolonial og sen. dispo
nent h. faderen, etabi. sig s. selvstændig køb
m and m. fo rretn ing  i M iddelfart 1934; form d. f. 
M iddelfart K olonialhandlerforening og medl. af 
best. f. M iddelfart H andelsstandsforening.

Adr. GI. B anegårdsvej 32, M iddelfart.
F irm a: Kaj Lykke, GI. Banegårdsvej 32, Mid

delfart.

Lynggaard, Søren Thuesen, købm and; f. 17/3 
1904 i A ndst sogn, Ribe amt, søn af boelsm and 
Niels Lynggaard; g. 23/9 1934 m. A strid  T. L., 
f. Nielsen; udi. h. købm and K. B. Gravesen, Hol
sted St. 1919-23 og heru nd er bestået handels- 
m edhjæ lpereksm . fra  V ejen H andelsskole 1922, 
kommis i forskellige fo rre tn inger bl. a. h. køb
m and Dalsskjold, Vejen 1923-32 sam t m edinde
haver af kolonialforretning i Odense 1927-29, 
overtaget nuvæ rende forretn ing  — der om fatter 
kolonial og isenkram  — i V ejen og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1932, ombygget og m oder
niseret forretn ingen  1942; genn. en årræ kke 
medl. af best. f. Vejen H andelsstandsforening.

Adr. Borgergade 16, Vejen.
Firm a: Thuesen Lynggaard »— også Deres 

Købmand«, B orgergade 16, Vejen.

Lysgaard, A nders Sigfred, købm and; f. 8/4 
1912 i Ulfborg, R ingkøbing amt, søn af m urer
m ester M arius Lysgaard; g. 14/4 1941 m. Anni 
L., f. A ldershvile; udi. h. købm and G. G raver- 
sen, Ulfborg 1926-30 og herunder bestået han- 
delsskoleeksm. fra  U lfborg H andelsskole 1929, 
kommis h. sam me 1930-33, h. købm and A lbert 
Nielsen, G renå 1933-34, h. købm and E. A. P e
tersen, Skern 1934-36 og h. købm and E inar A n
dersen, F rederikshavn  1936-39, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. fo rretn ing  — om fattende 
finere kolonial, delikatesser og vinhandel — i 
H jørring  1939, udvidet og m oderniseret fo rre t
ningen t. delvis selvbetjening 1954; formd. f. 
H jørring K olonialhandlerforening s. 1946, medl. 
af best. f. H jørring  H andelsstandsforening s. 
1947, till. medl. af best. f. H jørring G rundejer
forening sam t medl. af repræ sen tan tskabet f. 
A/S H jørring  D iscontobank s. 1951.

Adr. Østergade 22, H jørring.
Firm a: A. S. Lysgaard, Østergade 22, H jør

ring.

Lysholdt, Jens Peter, købmand, skibsprovian
teringshandler; f. 5/5 1895 i Esbjerg, søn af m u
rerm ester M artin  Lysholdt; g. 5/11 1940 m. Betty 
M arie L., f. Christensen; bestået realeksm . fra  
D anm arksgades Skole i E sbjerg 1912, udi. h. køb
m and Aug. M üller, Tønder 1912-16, derefter an
sat i firm aet Schaub & Co., Esbjerg t. 1921, fre 
kven tere t Den jydske H andelshøjskole i Å rhus 
1922, overtaget nuvæ rende forretn ing  — der om
fa tte r kolonial og skibsproviantering — i Esbjerg 
og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1925; medl. 
af best. f. E sbjerg H andelsforening af 1898 s. 
1928, formd. f. samme s. 1937, medl. af Esbjerg 
B yråd 1940-43 sam t formd. f. O plysningsforenin-
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H . Lysholm  
købm and

J. P. Lysholdt 
købm and

C. Lübbert 
købm and

J. Løbner 
købm and

gen f. Esbjerg og Omegn (»Silkeborg-Systemet«) 
s. 1940.

Adr. H avnegade 114, Esbjerg.
F irm a: Jens Lysholdt, Havnegade 114, Es

bjerg.

Lysholm, Hans, købm and; f. 23/9 1912 i Horne, 
H jørring  amt, søn af sognepræst Ju lius Lysholm ; 
g. 17/7 1938 m. Lissie L., f. G udmund; bestået 
realeksm . fra  H aslev Gym nasium  1930, udi. h. 
købm and H. C. Petersen , Fredensborg  1930-33 og 
h erunder bestået handelsskoleeksm . fra  F redens
borg H andelsskole 1932, kommis h. samme 1933- 
34 og besty rer af fo rretn ingen 1934-35, frekven
te re t B ergenholz’ D ekoratørskole i Kbhvn. 1935- 
36, overtaget købm and H. C. P etersen ’s fo rre t
ning i Fredensborg og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1937; medl. af best. f. Foreningen af 
Landkøbm æ nd i F rederiksborg  A m t s. 1950, till. 
medl. af best. f. F redensborg H andels-, H ånd
væ rk er- og Industriforening sam t formd. f. h an 
delsudvalget i Fredensborg.

Adr. Jernbanegade 34, Fredensborg.
F irm a: Hans Lysholm, Jernbanegade 34, F re 

densborg.

Lytting, Jørgen, d irektør; f. 30/8 1910 i Århus, 
søn af tidl. kontorchef f. E ngageringskontoret
f. H andel og Industri C. F. Lytting; bestået m el- 
lemskoleeksm. fra  0 . Borgerdydskole i Kbhvn. 
1926, udd. i handel dels i A/S M agasin du Nord, 
K bhvn. 1926-27 og dels i firm ae t N. H ansen & Co., 
Kbhvn. 1927-29, d erefter ansat i firm ae t M oritz 
R. H enriques, Kbhvn., i firm ae t Tvermoes & 
A braham sen, Kbhvn. og i A.E.G., Kbhvn., be
stået afgs.eksm. fra  Spöherscher höhere H an
delsschule i S tu ttgart 1931 og fra  K øbm andssko
len  i Kbhvn. 1932, sekretæ r i D ansk P rincipal
forening 1932 og sideløbende v irk e t s. revisor 
1932-36, sekretæ r i Foreningen af A rbejdsgivere 
der beskæ ftiger H andels- og K ontorm edhjæ l
pere 1935 og sen. kontorchef og forretn ingsfører 
i samme t. 1947, d irek tør f. D ansk P rincipalfor
ening s. 1951; form d. f. Fæ llesudvalget f. B utiks
læ rlinge og suppleant t. best. f. Conseil In te r

national des Employeurs du Commerce, tidl. 
næ stform d. f. civilforsvarets B irkerød kreds.

Adr. Linde Alle 5, B irkerød.
O rganisation: D ansk Principalforening, N ørre

gade 13, Kbhvn. K.

Lübbert, Carl, købmand; f. 12/8 1922 i Dybvad, 
H jørring  amt, søn af tøm rerm ester A ndreas 
L übbert; g. 5/4 1952 m. M inna L., f. Svendsen; 
udi. h. købm and P. Hansen, Dybvad 1936-40, 
kommis h. købm and R obert Clausen, D ronning
lund 1941 og h. købm and J. O verlade C hristen
sen, V. Hassing 1941-44, frekven tere t Ju s titsråd  
M øller’s H andelshøjskole i Å lborg 1945-46, kom 
mis h. købm and S. A. Stærm ose, Birkelse 1946- 
47 og h. købm and G erhard  Nielsen, Holte 1947- 
48, overtaget købm and Svend P edersen’s kolo
nial- og delikatesseforretning i K æ rshø jkvarte
re t i Silkeborg og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1952.

Adr. Kærshøj vej 34, Silkeborg.
Firm a: Carl L übbert, K ærshøj vej 34, Silke

borg.

Lüneborg, P er V erner, købm and; f. 12/12 1910 
i Tandrup, Skanderborg amt, søn af læge M ar
tin  Lüneborg; g. m. Poula L., f. Scavenius N iel
sen; bestået præ lim inæ reksm . fra  Ryomgård 
Realskole 1926, udi. dels h. købm and Th. Thor- 
kilds, M ørke og dels i firm aet F rederik  B ang’s 
Eftf., Nykøbing M. 1926-30 og herunder frekven
te re t Den jydske H andelshøjskole i Å rhus 1927- 
28, kontorassistent i A/S K orn- & Foderstof
kom pagniet, Å rhus 1931-35 og rep ræ sen tan t i 
A/S R anders K orn- & Foderstofforretning 1935- 
40, derefter fo rretn ingsfører i nuvæ rende fo r
retn ing  i Auning, m edindehaver af samme — der 
om fatter kolonial, korn  og foderstoffer, m ark 
frø, kunstgødning, b ræ ndsel og cem entvarefa- 
b rik  sam t depot f. Carlsberg B ryggerierne og f. 
Ceres B ryggerierne i Å rhus — s. 1942.

Adr. N ørregade 16, Auning.
Firm a: I/S C. F. G erstrøm , Auning.

Lægteskov, M artin, købm and; f. 7/7 1901 i 
D reslette, Odense amt, søn af fisker Jens P eder
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J. Løgstrup 
depotindehaver

C. Løvbjerg E. Maahn
købm and købm and

N. C. T. Macholm 
butikskonsulent

Lægteskov; g. 24/3 1928 m. Alma K atrine L., f. 
P etersen; overtaget nuvæ rende forretn ing i As
sens og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1953.

Adr. Ø stergade 25, Assens.
Firm a: M artin  Lægteskov, Ladegårdsgade 17, 

Assens.

Løbner, Jens, købm and; f. 20/1 1918 i Øsby, 
H aderslev amt, søn af ko rnhandler Jens Løbner;
g. 18/10 1942 m. M anja L., f. Nowakovski; udd. 
i kolonialbranchen h. købm and Johs. Nielsen, 
Vojens 1932-35, kommis h. købm and M uusmann, 
B yllerup 1935-36, i firm ae t Thomas H ansen & 
Søn, Padborg 1936-38, h. købm and Petersen , Over 
Je rs ta l 1939-40 og h. købm and Johann Sørensen, 
Øsby 1941, forpag ter af enkefru  B ertelsen’s kolo
nialforretn ing  i H ejlstrup  1941-47, overtaget ko
lonialforretn ing i B redebro og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1947, afstået samme og over
taget broderen købm and Carlo Løbner’s kolonial
forretn ing  i T yrstrup  Syd 1950.

Adr. T yrstrup  Syd pr. C hristiansfeld.
Firm a: Jens Løbner, T yrstrup  Syd pr. C hri

stiansfeld.

Løgstrup, Jørgen, depotindehaver; f. 22/4 1903 
i Davinde, Odense amt, søn af gårdejer Jen s Pe
te r  Løgstrup; g. 1932 m. K aren  G erda L., f. N iel
sen; udd. v. landvæ sen, studie- og arbejdsophold 
i U.S.A. 1927-30, selvstæ ndig vognm and i Sla
gelse 1930-38 og selvstæ ndig res tau ra tø r i Sla
gelse 1938-49, overtaget A/S Tuborgs Brygge- 
r ie r ’s depot i Nykøbing S. og etabi. sig s. selv
stændig depotindehaver 1950.

Adr. G rundtvigsvej 19, Nykøbing S.
F irm a: T uborg’s Depot, Nykøbing S.

Løj, K nud Børge Hansen, købm and; f. 4/6 1919 
i Klodskov, M aribo amt, søn af uddeler M arius 
H ansen Løj; g. 26/7 1942 m. Aase H. L., f. Søren
sen; udi. dels i K lodskov B rugsforening og dels i 
L illebræ nde B rugsforening 1934-38, kommis i 
H arreby B rugsforening 1938-39 og i Bursø B rugs
forening 1941-42 sam t af tjen t væ rneplig t 1939-40, 
disponent i svigerfaderens fo rre tn ing  i Nr. K ir

keby 1942-47, overtaget samme — der om fatter 
kolonial, delikatesser, vinhandel, isenkram , køk
kenudstyr, glas og porcelæn, trikotage, b ræ nd
sel og benzin — og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1947; medl. af best. f. K øbm andsforenin
gen f. F als ter s. 1950.

Adr. Nr. K irkeby pr. Nr. Alslev.
F irm a: K. B. Hansen, Nr. K irkeby pr. Nr. Als

lev.

Løngaa, Robert, købm and; f. 16/11 1911 i V æ r
løse, Kbhvn.s amt, søn af frag tm and V aldem ar 
Løngaa; g. 2/7 1944 m. Anna L., f. Thomsen; udi. 
i L illerød Brugsforening 1927-31 og herunder be
ståe t handelsskoleeksm . 1930, kommis i K arls
lunde B rugsforening 1931-32, i Skævinge Brugs
forening 1932-33 og i G undsølille Brugsforening 
1933-34, kommis h. købm and N. P. Nielsen, A lle
rød 1934-41, dere fte r m edindehaver af fo rre tn in 
gen, overtaget samme — der om fatter kolonial, 
grovvarer, bygningsm aterialer og bræ ndsel — og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1951; medl. af 
best. f. L illerød og Omegns H andels- og H ånd
væ rkerforen ing  s. 1944.

Adr. P rins V aldem ars Alle 9, Allerød.
Firm a: R. Løngaa, P rins V aldem ars Alle 9, 

Allerød.

Løvbjerg, C hristian, købm and; f. 29/7 1898 i 
Give sogn, Vejle amt, søn af gårdejer Knud 
Løvbjerg; g. 29/10 1923 m. Signe L., f. Ø ster- 
gaard; udd. s. m ejerist dels v. Give A ndels
m ejeri og dels v. Ådal A ndelsm ejeri og sen. 
ansat bl. a. v. Jelling A ndelsm ejeri, v ikar f. 
Vejle Amts M ejeriforening 1921-23, overtaget 
kolonialforretning på Sønderbro i H orsens og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1923, grund
lagt nuvæ rende kolonial- og isenkram forretn ing 
i Thorsvang, Horsens 1927 og afhæ ndet fo rre t
n ingen på Sønderbro i Horsens 1928; medl. af 
H atting-T horsted  sogneråd 1943-50 sam t formd.
f. skolekomm issionen i H atting-T horsted  kom
m une s. 1943.

Adr. Vejlevej, Thorsvang, Horsens.
Firm a: Chr. Løvbjerg, Thors vang, Horsens.
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Aa. C. Mackeprang 
købm and

Aa. Madsen 
købm and

Aa. Madsen 
agent

Aa. Madsen 
købm and

Løvbjerg, H ans Jørgen, købm and; f. 1/6 1928 i 
Thorsvang, V ejle amt, søn af købm and C hristian 
Løvbjerg; g. 19/9 1953 m. K irsten  L., f. Hoick 
Jensen; udi. dels i faderens fo rre tn ing  i T hors
vang og dels h. købm and G. H oum øller Thom 
sen, Hornsyld 1942-46, derefter kommis h. køb
m and K nud Fylling, Odense og sen. h. købm and 
A. Christensen, Ganløse pr. Måløv, overtaget 
købm and Svend Beck’s forretn ing  i Horsens og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1951.

Adr. Tordenskjoldsgade 20, Horsens.
F irm a: H. J. Løvbjerg, Tordenskjoldsgade 20, 

Horsens.

Løvig, A lbert, købm and; f. 14/11 1897 i Ejsing, 
Ringkøbing amt, søn af købm and P eter Løvig;
g. 27/9 1928 m. K aren L., f. Jensen; udd. i ko
lonial h. købmand St. Jensen, Breum  1912-16, 
a ftjen t væ rneplig t 1916-18, kommis h. købm and 
N. R ibe-C hristensen, F rederikshavn  1918-30, i 
kom pagni m. fru  R ibe-C hristensen overtaget 
sammes forretn ing  — om fattende kolonial, deli
katesser og vinhandel sam t egen kul- og koks
im port — og etabi. sig s. selvstændig købm and 
1930; medl. af best. f. F rederikshavns K olonial
handlerforening s. 1938, p. t. næ stform d. i sam 
me.

Adr. Søndergade 42, F rederikshavn.
F irm a: R ibe-C hristensen & Co., Søndergade 

42, F rederikshavn.

Løvschall, E inar, købm and; f. 12/3 1902 i Skød
strup, R anders amt, søn af gæ stgiver Niels Løv
schall; g. 6/2 1927 m. Anna L., f. Jensen; udi. h. 
købm and A rnold M. Adamsen, Kolind 1916-20, 
frekven tere t Å rhus Handelshøjskole 1920-21, 
overtaget nuvæ rende forretn ing  i Horsens og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1930.

Adr. Smedegade 29, Horsens.
F irm a: E inar Løvschall, Smedegade 29, H or

sens.

M aahn, Emil, købm and; f. 19/8 1910 i 0 . og V. 
Hassing kommune, Ålborg amt, søn af ga rtn e ri
e jer Johannes M aahn; g. 18/8 1946 m. Ellen M., 
f. Dahl Jørgensen (død); overtaget nuvæ rende

forretn ing  i Å lborg og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1948.

Adr. Signalvej 8, Ålborg.
Firm a: Signalvejens F rugt- & K olonialforret

ning v. E. M aahn, Ålborg.

Macholm, Niels Carl Thuen, butikskonsulent;
f. 3/9 1926 i Casablanca, F ransk Marocco, søn af 
d irek tør Niels Georg Thuen Macholm; g. 31/8 
1952 m. Inge M., f. Ross; bestået realeksm . fra  
H aslev G ym nasium  1943, udi. h. købm and E inar 
Iversen, N æstved 1943-47, af tjen t væ rneplig t 
1947-48, frekven tere t Niels B rock’s Handelsskole 
i Kbhvn. 1948-50, derefter salgsassistent og sen. 
fuldm æ gtig i A/S K røluld-Fabriken »Lama«, 
K bhvn., butikskonsulent i De sam virkende Køb
m andsforeninger i D anm ark s. 1953.

Adr. K æ rparken  61, K lam penborg.
O rganisation: De sam virkende K øbm andsfor

eninger i D anm ark, K onsulenttjenesten, Set. P e 
ders S træ de 34, Kbhvn. K.

M ackeprang, Aage C hristian, købm and; f. 15/4 
1907 i Odense, søn af læ derhandler Hans Sophus 
Sigfred M ackeprang; g. 7/5 1935 m. Jenny M arie
M., f. Rasmussen; udd. i handel h. købm and 
M artin  H enriksen, Blågårdsgade 4, K bhvn. N. 
1921-25 og herunder frekven tere t Købm andssko
len, kommis i læ revirksom heden 1925-28 og be
s ty re r af sammes afd. N ørrebrogade 62 A., 
Kbhvn. N. 1928-32, etabi. sig s. selvstændig køb
m and m. forretn ing  — om fattende kolonial, deli
katesser, vine og tobak m. v. — N ørrebrogade 
223, K bhvn. N. 1932.

Adr. C. F. Richs Vej 122, Kbhvn. F.
Firm a: K oloniallageret »Warna« v. A. M acke

prang, N ørrebrogade 223, Kbhvn. N.

M adegaard, Arne, købm and; f. 10/1 1914 i Ny
købing F., søn af ho te le jer L aurits  M adegaard;
g. 25/4 1943 m. M arie M., f. Vad; udi. h. køb
m and Evald Christensen, Nykøbing F. 1929-33 og 
herunder bestået handelsskoleeksm . fra  Nykø
bing F. Handelsskole 1932, kommis h. købm and 
Adolf Jørgensen, 0 . Ulslev 1934-38 og h. køb
m and R. O. Petersen, Nykøbing F. 1938-43, etabi.
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A. Madsen A. Madsen
købm and bryggeriejer

B. Madsen C. A. Madsen
købm and købm and

sig s. selvstændig købm and m. forretn ing  — om
fattende ren  kolonial, delikatesser og vinhandel
— i Nykøbing F. 1943; medl. af best. f. Nykøbing 
F. K øbm andsforening s. 1950, næ stform d. i sam 
me s. 1952.

Adr. Solvej 20, Nykøbing F.
Firm a: A rne M adegaard, Solvej 20, Nykøbing 

F.

Madsen, Aage, købmand; f. 22/3 1896 i F jelsted, 
Odense amt, søn af købm and Søren M adsen; g. 
1/3 1926 m. M ariane M., f. C hristiansen; udi. i 
faderens forretn ing  i F jelsted  1910-14, kommis i 
samme 1914-15 og h. købm and H. Hansen, Ejby 
1916-25, overtaget købm and H. E. H erm ann’s ko
lonial- og delikatesseforretning i Give og etabi. 
sig s. selvstændig købmand 1925, erhvervet den 
t. forretn ingen hørende ejendom  sam t udvidet 
og m oderniseret forretn ingen 1941; formd. f. 
handelsskoleudvalget i Give s. 1940, medl. af 
Give sogneråd 1943-50, sognerådsform d. 1946-50, 
derefter kom m unalrevisor i Give, formd. f. De 
danske Forsvarsbrødre’s afd. f. Give og omegn 
1933-53 sam t revisor i Give Sygekasse s. 1950.

Adr. Give.
Firm a: Aage Madsen, Give.

Madsen, Aage, agent; f. 2/4 1909 i Ålborg, søn 
af købm and S. M. Madsen; g. 6/5 1937 m. Else
M., f. Sørensen; udi. h. købm and M artin  Chri
stensen, Å lborg 1923-27 og herunder bestået 
handelsm edhjæ lpereksm . fra  Fæ rgem an’s H an
delsskole i Å lborg 1926, kommis h. købm and A. 
Riis, N ørre Sundby 1927-28 og h. købm and Jens 
H enriksen, Ålborg 1928-29, rep ræ sen tan t i A/S 
Ålborg K olonialkom pagni 1929-35, g rundlagt nu
væ rende virksom hed — der s. 1954 om fatter 
agen turer f. M argarine-Com pagniet A/S, C. F. 
Richs & Sønner A/S og C. R. Ewers & Co. A/S
— i Ålborg og etabi. sig s. selvstændig agent 
1935.

Adr. M. A. Schultz Vej 3, H asseris pr. Ålborg.
Firm a: Aage Madsen, F jordgade 23, Ålborg.

Madsen, Aage, købm and; f. 2/3 1914 i Skræm, 
H jørring amt, søn af sm edem ester Carl Madsen;

g. 12/1 1940 m. Erna M., f. A ndersen; bestået 
realeksm . fra  F jerritslev  Realskole 1930, udi. h. 
købm and Chr. E. Nielsen, A rentsm inde 1930-34, 
kommis h. købm and N. C. Nielsen, Skræ m  pr. 
Bonderup 1934-36 og førstekom m is i A rentsm inde 
B rugsforening sam t i F jerritslev  Brugsforening 
1936-40, overtaget nuvæ rende forretn ing i Ål
borg og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1940.

Adr. Schleppegrellsgade 5, Ålborg.
F irm a: Aa. Madsen, Schleppegrellsgade 5, Ål

borg.

Madsen, Aksel, købmand; f. 1/4 1906 i Råby, 
R anders amt, søn af m urerm ester C hresten Mad
sen; g. 6/2 1930 m. M argrethe M., f. Madsen; 
g rundlagt kolonialforretning i Råby pr. Dalby- 
over og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1930, 
afhæ ndet sam me og overtaget nuvæ rende kolo
nial- og isenkram forretn ing i Randers 1945.

Adr. Nyvangsvej 24, R anders.
F irm a: Aksel Madsen, Nyvangsvej 24, Randers.

Madsen, Aksel Emil, grosserer; f. 12/3 1925 i 
Svendborg, søn af d irek tør Jørgen Clausen M ad
sen; g. 25/6 1950 m. K aren M argrethe M., f. Bon
ne; bestået præ lim inæ reksm . fra  H aah r’s Skole 
i Svendborg 1942, udd. i kolonial en gros i A/S 
Ludvig Petersen , Svendborg 1942-45 og herunder 
bestået handelsm edhjæ lpereksm . fra  Svendborg 
Handelsskole 1944, rep ræ sen tan t i Fyns Andels 
Foderstofforretning, Svendborg 1945-47, studie- 
og arbejdsophold i England 1947-48, frekven tere t 
Niels B rock’s H andelsskole i Kbhvn. 1948-50, 
overtaget nuvæ rende virksom hed — der om fat
te r  kolonial og bageriartik ler en gros — i R an
ders og etabi. sig s. selvstændig grosserer 1950.

Adr. Randers.
Frm a: Aksel E. M adsen (Aage W aarst’s Eftf.), 

Randers.

Madsen, A lfred, købm and; f. 1/1 1890 i Skelby, 
M aribo amt, søn af m urer M orten M adsen; g. 1/4 
1920 m. M argrethe M., f. F rederiksen; udd. i ko
lonial og b landet handel i B irket Brugsforening 
og sen. uddeler i Ø rslykke Brugsforening pr. 
Horslunde, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m.
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fo rretn ing  — om fattende kolonial, delikatesser, 
vinhandel, isenkram , køkkenudstyr, glas og por
celæn, m anufaktur, bræ ndsel og benzin — i Sdr. 
Vedby pr. Nykøbing F. 1925; medl. af best. f. 
K øbm andsforeningen f. F als ter 1927-42.

Adr. Sdr. Vedby pr. Nykøbing F.
F irm a: Sdr. Vedby K øbm andshandel, Sdr. Ved

by pr. Nykøbing F.

Madsen, Anders B ernstorf, købm and; f. 11/11 
1911 i S tautrup, Å rhus amt, søn af købm and 
Jens M adsen; g. 17/5 1942 m. M argrethe B. M., f. 
Rasm ussen; udi. dels i faderens forretn ing  i S tau 
trup  og dels h. købm and H ans A. Sørensen, V rin- 
ners 1925-29, dere fte r kommis h. købm and W il- 
ladsen, Viby og sen. i faderens fo rretn ing  i S tau
trup, overtaget samme og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1942.

Adr. S tau trup  pr. S tau trup  St.
F irm a: B ernstorf Madsen, S tau trup  pr. S tau

trup  St.

Madsen, Anders Schack, købm and; f. 2/8 1904 i 
Rødekro, Å benrå amt.

Adr. Rejsby.
F irm a: A. Madsen, K olonial & Isenkram , R ejs

by.

Madsen, A ndreas, b ryggeriejer; f. 5/6 1887 i 
Silkeborg, søn af m ejerie jer Niels Madsen; g. 
27/2 1916 m. A nna M., f. Rasmussen; udd. s. 
brygger dels i faderens virksom hed — Brygge
rie t »Godthåb« — i Silkeborg og dels v. forskel
lige danske bryggerier, d erefter brygm ester i fa 
derens virksom hed i Silkeborg, overtaget sam 
me — der er g rundlagt 1899 — og etabi. sig s. 
selvstændig bryggeriejer 1911, indehaver af de
pot f. Horsens Bryghus s. 1911 og f. Ceres B ryg
gerierne i Å rhus s. 1931, g rundlagt m ineral
vandsfabrik  1949.

Adr. Godthåbsvej 4-6, Silkeborg.
Firm a: B ryggeriet »Godthåb«, Godthåbsvej 4-6, 

Silkeborg.

Madsen, Arne G ullestrup, købm and; f. 17/8 
1919 i Nr. Vium, R ingkøbing amt, søn af gårdejer 
K risten  G ullestrup M adsen; g. 23/11 1941 m. Val
borg M., f. L auritsen ; udi. h. købm and Mads 
Sønderup, Egeris 1933-37, overtaget købm ands
forretn ing  i Ask og etabi. sig s. selvstæ ndig køb
m and 1941, afstået samme og overtaget købm and 
Chr. B ach’s fo rretn ing  i M undelstrup 1948.

Adr. M undelstrup.
F irm a: A rne G ullestrup Madsen, M undelstrup.

Madsen, Arne Torp, afdelingsleder; f. 4/7 1908 
i Besser, Samsø, søn af p ro p rie tæ r V aldem ar 
M adsen; g. 29/9 1935 m. D agm ar M., f. W öhlk; 
udd. i kolonial h. købm and Carl C. Petersen, 
K alundborg 1922-26 og herunder bestået handels- 
skoleeksm. fra  K alundborg H andelsskole 1925, 
kommis h. købm and Chr. A ndreasen, Køge 1926- 
28 og af tjen t væ rneplig t 1929, disponent i firm ae t 
Chr. Petersen , R ingsted 1930-49, afdelingsleder i

A/S Chr. Petersen  — der om fatter kolonial, isen
kram , støbegods, korn  og foderstoffer, kunstgød
ning, bygningsm aterialer og bræ ndsel — s. 1949; 
medl. af best. f. K øbm andsforeningen f. Ringsted 
og Omegn.

Adr. Jyliandsgade 2, Ringsted.
F irm a: Chr. P etersen  A/S, Set. H ans Gade 43- 

45, Ringsted.

Madsen, Bent Nordland, købm and, sognefoged;
f. 4/4 1917 i V illestofte, Odense amt, søn af køb
m and Niels Jørgen Madsen; udi. i F rørup  B rugs
forening 1932-36, dere fte r kommis i forskellige 
forretn inger, disponent i faderens forretn ing  i 
V illestofte 1945-50, overtaget samme — der om
fa tte r  kolonial og b landet handel sam t isen
k ram  — og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1950; sognefoged i P årup  sogn.

Adr. V illestofte St.
F irm a: B. N ordland Madsen, V illestofte St.

Madsen, B ernhard, købm and; f. 5/5 1907 i Vor- 
god, R ingkøbing amt, søn af g årde je r Mads C hri
stian  M adsen; g. 18/10 1931 m. Jenny  Boline M.,
f. M adsen; udi. h. onkelen købm and C. P. M ad
sen, V idebæk 1921-24, kommis h. samme 1924-25 
og h. købm and Jacob A ndersen, R ekkerm ølle 
1925-31, etabi. sig s. selvstændig købm and m. 
fo rre tn ing  — en udpræ get købm andsvirksom hed 
m. kaffe og tobak s. speciale — i Å rhus 1931.

Adr. Ingerslevs B oulevard 21, Århus.
F irm a: B ernhard  Madsen, Ingerslevs Boule

vard  21, Århus.

Madsen, Børge, købm and; f. 5/1 1913 i Ulfborg, 
Ringkøbing amt, søn af købm and Thor Madsen;
g. 1/10 1939 m. Dagny M., f. Jensen; udi. dels h. 
faderen  og dels h. købm and Th. Christensen, 
K irkeby, frekven tere t H andelshøjskolen »Køb
mandshvile« i Rungsted, overtaget nuvæ rende 
forretn ing  i Silkeborg og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1939; medl. af best. f. K olonial
handlerforeningen f. Silkeborg og Omegn.

Adr. Skolegade 29, Silkeborg.
Firm a: Børge Madsen, Skolegade 29, Silkeborg.

Madsen, Carl Anton, købm and; f. 8/4 1893 i 
Grevinge, Holbæk amt, søn af husm and Hans 
Madsen; ansat i firm ae t L und & Rasmussen, 
H elsingør 1928-44, grundlagt købm andsforretning
— om fattende kolonial, isenkram  og m anufak tur
— i Holmehus pr. H elsingør 1939 og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and samme sted 1944.

Adr. Holmehus pr. Helsingør.
F irm a: Carl A. Madsen, Holm ehus pr. Helsing

ør.

Madsen, Carl Otto, købm and; f. 5/12 1917 i 
Kbhvn.; g. 10/12 1938 m. K aren M argrethe M., f. 
K ristensen; udi. dels h. købm and Sv. Rasmussen, 
Randers 1931-34 og dels h. købm and J. P. Je n 
sen, H illerød 1934-35, derefter komm is i forskel
lige fo rre tn inger i Kbhvn. og provinsen bl. a. h. 
købm and P. J. A ndersen, GI. Mønt, Kbhvn. K.
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C. V. Madsen 
købm and

E. Madsen 
købm and

E. Madsen 
købm and

E. Madsen 
købm and

1946-48, m arketender i H aveforeningen »Solvæn
get« i Rødovre 1949-51, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. fo rretn ing — en udpræ get køb
m andsvirksom hed m. kaffe og vine s. speciale — 
i K astrup 1951.

Adr. Løjtegårdsvej 7, K astrup.
F irm a: K olonialforretningen »Købmanden« v.

C. O. Madsen, L øjtegårdsvej 7, K astrup.

Madsen, Carl Valdemar, købmand; f. 10/4 1898 
i Norup, R anders amt, søn af gårdejer Niels P e
te r  Madsen; g. 23/6 1934 m. Ruth M., f. Juu l- 
Nielsen; udi. h. købm and J. P. M. Kjeldsen, 
H ald v. R anders 1916-19, kommis h. købmand 
Anders Frederiksen, H adsund 1919-21, h. køb
m and Sigurd Christensen, Hobro 1921-22 og h. 
købm and E. Christensen, M ariager 1922-23, dis
ponent og forretn ingsfører i firm aet C. F. G er
strøm , Auning 1923-40, overtaget nuvæ rende for
retn ing — der om fatter kolonial, isenkram , stø
begods, korn  og foderstoffer, gødning, m arkfrø 
og bræ ndsel — i A llingåbro og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1941.

Adr. Storegade 37, A llingåbro.
F irm a: Carl V. Madsen, A llingåbro.

Madsen, Charles Rudolf, købm and; f. 29/10 1910 
i Tved pr. Knebel, R anders amt, søn af skræ d
derm ester Søren P eter M adsen; g. 16/11 1940 m. 
A sta M., f. Pedersen; udi. dels h. købm and Aage 
A ndersen, Å rhus og dels h. købm and Carl P e
tersen, T rustrup  1927-30, derefter kommis i 
H ornsyld K øbm andsgård og sen. bl. a. disponent
h. købm and A xel Rasmussen, Vivild’, besty rer af 
S truer R ugbrødsfabrik 1946-50, overtaget køb
m and T hy lk jæ r’s fo rretn ing i Odder og etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and 1950.

Adr. Rosengade 17, Odder.
Firm a: A xelhus Kolonial, Rosengade 17, Odder.

Madsen, Chr., købm and; f. 12/6 1910 i Nybøl, 
Sønderborg amt, søn af landpostbud Chr. Mad
sen; g. 11/3 1934 m. M argrethe M., f. Schmidt; 
udd. i kolonial og b landet handel h. købmand 
Fr. Trans, Blans 1924-28, kommis h. købmand 
Lausten, B roballe 1928 og h. købm and Thomas

Thomsen, Dybbøl sam t h. købm and Joh. A. Lyck, 
Dybbøl 1928-33, selvstæ ndig købm and i Nybøl 
1933, forpag ter af vejm and Jens H ansen’s fo rre t
ning i O ver Tandslet 1933-43, overtaget samme 
— der om fatter b landet landhandel — sam t den 
tilhørende ejendom  og påny etabi. sig s. selv
stændig købm and 1943; medl. af best. f. Tandslet 
H åndvæ rker- og B orgerforening s. 1943.

Adr. Over Tandslet.
F irm a: Chr. Madsen, O ver Tandslet.

Madsen, Christian, købm and; f. 27/4 1926 i Løg
strup, Viborg amt, søn af postbud M artin  Mad
sen; g. 2/12 1951 m. Tove M., f. P etersen; udi. i 
Løgstrup B rugsforening 1940-44, d erefter kom
mis i forskellige forretn inger, overtaget køb
m and Vagn B. T inning’s fo rretn ing i Å rhus og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1951.

Adr. M artin  Vahls Vej 21, Århus.
F irm a: Chr. Madsen, M artin  Vahls Vej 21, Å r

hus.

Madsen, C hristian Peter, d irektør; f. 23/2 1901 
i Højer, Tønder amt, søn af karetm ager M artin 
M adsen; g. 26/7 1944 m. Anni M., f. Iversen; udd. 
i kolonial og specielt tobak h. købm and I. C. 
Jørgensen, Å benrå 1916-22, ansat h. købm and Fr. 
Tingleff, Sønderborg 1923-24, h. købm and Clau
sen, Uge 1924-25 og h. g rosserer Jens Petersen, 
Sønderborg 1925-27, bogholder h. grosserer Johs. 
M øller, Sønderborg 1927-32, efter firm aets om
dannelse t. aktieselskab adm. d irek tør f. samme 
1932.

Adr. Scharffenbergsgade 6, Sønderborg.
Firm a: Johs. M øller A/S, Helgolandsgade 1-3, 

Sønderborg.

Madsen, Conrad, købm and; f. 1/10 1901 i B ræ d- 
strup, Skanderborg amt.

Adr. Langenæs Alle 10, Århus.
Firm a: Conrad Madsen, Langenæs Alle 10, Å r

hus.

Madsen, Eckardt, købm and; f. 20/9 1911 i Oden
se, søn af res tau ra tø r I. S. Madsen; g. 11/3 1939 
m. G erda Jenny  M., f. Dyb vad; udd. dels h. køb-
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H. Madsen 
skoleinspektør

E. M. B. Madsen 
købm and

E. Madsen 
købm and

H. E. Madsen 
købm and

m and O. Nielsen, Rystensteensgade 14, Kbhvn. 
V. og dels h. købm and Th. Christensen, K lædebo 
P arkalle  21, K bhvn. NV. 1926-31, kommis h. sidst
næ vnte 1931-37, dere fte r m edstifter og m edinde
haver a f kolonialforretningen Sm edetoften 16, 
Kbhvn. NV., overtaget nuvæ rende forretn ing  og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and i Vejle 1939; 
medl. af best. f. Vejle H andelsforening af 1897 s. 
1947, næ stform d. i samme s. 1948, till. formd. f. 
foreningens stiftelse, medl. af Vejle byråd s. 1950, 
handelskyndig tillidsm d. f. Justitsm in isterie t og 
formd. f. best. f. A/S Vejle M argarinefabrik.

Adr. Gormsgade 19, Vejle.
F irm a: E ckardt Madsen, Gormsgade 25, Vejle.

Madsen, Einar, købm and; f. 7/1 1888 i Kbhvn., 
søn af skibsfører i D.F.D.S. M arcus M adsen; g. 
1914 m. A ugusta M., f. B ertram  (død 1930), g. 
1931 m. L illi M., f. G esner-M orthensen; udd. i 
handel en gros og en detail h. købm and A xel 
Steffensen, Odense 1902-06, kommis h. købm and 
Svend Ernst, H. C. Ørsteds Vej 21, Kbhvn. V.
1906-09 og h. købm and Gresel, Smallegade 21, 
Kbhvn. F. 1909-13, etabi. sig s. selvstæ ndig køb
m and i Kbhvn. 1913 og s. sådan drevet fo rre t
ning Sagasvej 12, K bhvn. V. 1913-17, Jagtvej 12, 
Kbhvn. N. 1917-27, H. C. Ø rsteds Vej 63, K bhvn. 
V. 1927-28, Elmegade 5, Kbhvn. N. 1928-36 og 
H olsteinsgade 54, Kbhvn. 0 . 1936-42, indehaver 
af nuvæ rende forretn ing  — der om fatter finere 
kolonial sam t vine og tobakker m. v. — i H elle
rup s. 1942; u. verdenskrig  1 fo rre tte t friv illig  
tjeneste s. soldat, tidl. fodboldspiller — bl. a. på 
pokalvinderholdet i 1910 — i B. 93 sam t m edstif
te r  og æresm edl. af Gentofte B ordtennisklub.

Adr. Lyngbyvej 293, H ellerup.
F irm a: E inar Madsen, Lyngbyvej 293, H ellerup.

Madsen, E jnar, købm and; f. 26/1 1910 i Rind, 
Ringkøbing amt, søn af landm and Niels C hri
stian Madsen; g. 30/5 1936 m. Alma M., f. C hri
stensen; etabi. sig s. selvstændig købm and m. 
fo rretn ing  i Sunds 1944, afhæ ndet samme og 
etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo rretn ing 
— om fattende kolonial, delikatesser, vinhandel, 
isenkram , glas og porcelæn, m anufak tur og ben

zin — i K jølsen 1946; brandfoged i K jølsen s. 
1947, till. revisor i Kj ølsen Sygekasse.

Adr. Kj ølsen pr. Løgstrup.
F irm a: E jnar Madsen, K olonial-Isenkram -M a- 

nuf aktur, Kj ølsen pr. Løgstrup.

Madsen, E jnar M artinus Brix, købm and; f. 5/12 
1901 i H erning, søn af g artn e rie je r Poul V idebæk 
M adsen; g. 7/2 1925 m. Johanne M., f. Simonsen; 
udd. i handelsbranchen og v irke t bl. a. s. rep ræ 
sen tan t f. M argarinefabriken »Herna«, Herning, 
etabi. sig s. selvstændig købm and m. forretn ing 
i H erning 1944.

Adr. Jernbanegade 3, Herning.
F irm a: E. Madsen, Købmand, Jernbanegade 3, 

Herning.

Madsen, Erik, købm and; f. 1/1 1917 i Borris, 
R ingkøbing amt, søn af sm edem ester Gjøde 
Frandsen M adsen; g. 24/9 1949 m. Rosa A lvilda
M., f. Jensen; udi. h. købm and A. Nørgaard, 
B orris og herunder bestået handelsm edhjæ lper- 
eksm. fra  S kjern  H andelsskole, derefter kommis
h. købm and P. Christensen, GI. Sole pr. H eden
sted og sen. førstekom m is h. købm ændene Chr. 
Larsen, H erning og K nud R avnsbjerg, V idebæk 
sam t — genn. 10 å r  — besty rer af købm and L. 
L aursen’s forretn ing  i Borris, overtaget samme 
m. tilhørende depot f. A/S Tuborgs B ryggerier 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1950.

Adr. Borris.
F irm a: E rik Madsen, L. L aursen’s Eftf., B or

ris.

Madsen, F rederik , købm and; f. 30/1 1897 på 
Frdbg., søn af tøm rerm ester N. P. M adsen; g. 
18/3 1940 m. Camilla M., f. K ronow; overtaget 
forretn ingen Sagasvej 12, Kbhvn. V. og etabi. sig 
s. selvstændig købm and 1923.

Adr. Sagasvej 12, Kbhvn. V.
F irm a: Fr. Madsen, Sagasvej 12, Kbhvn. V.

Madsen, Hans, købmand; f. 27/6 1899 i Arnum, 
Tønder amt, søn af købm and Mads M adsen; g. 
26/9 1926 m. M athilde M., f. P etersen ; udd. i ko
lonial h. købm and Otto Stoehr, F lensburg 1914-
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17, derefter kommis i F lensburg, Toftlund, A r
num, Slesvig og Å benrå t. 1926, fo rpag ter af køb
m and L. C hristensen’s kolonialforretning i Toft
lund 1926-36, overtaget faderens forretn ing  — der 
e r g rundlagt af farfaderen  1876 og om fatter ko
lonial og b landet handel — i A rnum  og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1936.

Adr. Arnum.
Firm a: H ans Madsen, Arnum.

Madsen, Hans K ristian, købm and; f. 19/7 1914 i 
Radsted, M aribo amt, søn af bagerm ester Mads 
M adsen; g. 8/7 1944 m. Lilly M., f. N ielsen; udi.
h. købm and Jens Lund, M aribo 1928-32 og h e r
under bestået handelsskoleeksm . fra  M aribo 
Handelsskole 1931, kommis h. samme 1932-35, la
gerekspedient i firm aet Tidem ann (D.F.K.), 
Kbhvn. 1935-37, kommis h. købm and Carl N iel
sen, U tterslev 1938-41, ansat i A/S N eutrofon 
Radio, Kbhvn. 1941-47, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. forretn ing  Heinesgade 14, Kbhvn.
N. 1947, afstået samme og overtaget købm and 
F rederik  A ndersen’s forretn ing  — om fattende 
kolonial, isenkram , m anufaktur, bræ ndsel og 
grovvarer — i Veksø 1954.

Adr. Veksø.
F irm a: F rederik  A ndersen’s Eftf., Veksø.

Madsen, H einrich Elias, købm and; f. 9/1 1904 i 
Alslev, Ribe amt, søn af gårdejer Mads Sørensen 
M adsen; g. 5/5 1929 m. A nna M argrethe M., f. 
Christensen; udi. i N æ sbjerg Brugsforening 1919- 
22, kommis i samme 1922-24 og førstekom m is i 
O utrup B rugsforening 1924-27, frekven tere t Ud
delerskolen i S tøvring 1928 og kommis i Sønde
rup  B rugsforening pr. Støvring 1928-29, etabi. sig 
s. selvstændig købm and m. forretn ing i K ristrup  
v. Randers 1929, afhæ ndet samme og overtaget 
nuvæ rende forretn ing  — der om fatter kolonial 
og delikatesse — i Esbjerg 1930, ombygget og 
m oderniseret forretn ingen  1954.

Adr. D anm arksgade 17, Esbjerg.
Firm a: H einrich Madsen, K olonial & D elika

tesse, D anm arksgade 17, Esbjerg.

Madsen, Helge, købmand; f. 6/1 1896 i H årup, 
Skanderborg amt, søn af gårdejer K arl Madsen;
g. 1925 m. Ella M., f. Larsen; genn. ca. 13 år 
ansat h. g rosserer L. C. L auritzen, Silkeborg, 
g rundlagt nuvæ rende forretn ing  i Sejs og etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and 1929; medl. af best,
f. Sejs-Svejbæ k Sygekasse, f. Sejs-Svejbæ k F or
sam lingshus og f. Sejs V andværk.

Adr. Sejs pr. Silkeborg.
F irm a: H. Madsen, Sejs pr. Silkeborg.

Madsen, H enrik, skoleinspektør, handelsskole- 
fo rstander; f. 15/11 1903 i Thorning, Viborg amt, 
søn af gårdejer Aug. P. M adsen; g. 19/10 1930 
m. A nna M., f. A ndersen; bestået læ rereksm . 
1924, læ rer v. Skern p rivate  Realskole 1925-30, 
kom m unelæ rer i Nykøbing F. 1930-46 og læ rer v. 
Nykøbing F. Handelsskole 1933-46, skoleinspek
tø r v. G illeleje kom m unale M ellem- og R eal
skole s. 1946, læ rer v. G illeleje H andelsskole s. 
1950, forstander f. samme s. 1954; medl. af best, 
f. Holbo H erreds L æ rerkreds, medl. af Nykøbing
F. m enighedsråd 1934-46 og af Søborg-Gilleleje 
sogneråd s. 1954.

Adr. Bøgebakken 18, G illeleje.
Institu tion: G illeleje Handelsskole, G illeleje.

Madsen, Holger, købmand; f. 20/12 1914 i Ve
sterm arie, Bornholm, søn af gårdejer Johan 
M adsen; g. 1946 m. A strid M., f. H ansen; over
taget nuvæ rende forretn ing — der om fatter ko
lonial og isenkram  — i Neksø og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1947.

Adr. K irkestræ de 47, Neksø.
Firm a: N. C. Madsen, K olonialforretning, 

Neksø.

Madsen, Holger N eergaard, brygger; f. 29/3 
1922 i Silkeborg, søn af bryggeriejer A ndreas 
M adsen; g. 18/10 1947 m. H enny N. M., f. D avid
sen; udd. s. brygger i faderens virksom hed — 
B ryggeriet »Godthåb« — i Silkeborg og sen. an 
sat i A/S N æstved B ryggerier sam t v. Ceres 
B ryggerierne i Århus og v. Horsens Bryghus, 
derefter m edhjæ lper i faderens virksom hed i
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Silkeborg, m edindehaver af samme s. 1948.
Adr. Skovvejen 43, Silkeborg.
Firm a: B ryggeriet »Godthåb«, G odthåbsvej 4-6, 

Silkeborg.

Madsen, H other, købm and; f. 25/1 1906 i R an
ders, søn af købm and Simon Madsen; g. 21/8 
1932 m. K arna H. M., f. Jørgensen; bestået p ræ - 
lim inæ reksm . fra  V estrup’s Realskole i R anders 
1921, udi. h. købm and Chr. Kolding, R anders 
1921-25 og h erunder bestået handelsm edhjæ l- 
pereksm . fra  R anders H andelsskole 1923, kom 
mis i forskellige fo rre tn inger 1925-32, etabi. sig 
s. selvstændig købm and m. forretn ing  M arien- 
lundsgade 2, R anders 1932, afstået samme og 
grundlagt nuvæ rende forretn ing  — der om fatter 
kolonial, m ateria l og isenkram  sam t kunstgød
ning, frø og sprøjtevæ dsker — i egen nyopført 
ejendom  i R anders 1947; medl. af best. f. R an
ders og Omegns K øbm andsforening 1935-47 sam t 
medl. af kontaktudvalget f. »Centra«.

Adr. M ariagervej 92, Randers.
F irm a: H other Madsen, M ariagervej 92, R an

ders.

Madsen, Iver Peder, købm and; f. 22/4 1905 i 
A rnborg, Ringkøbing amt, søn af postbud Mads 
F lodgaard Madsen; g. 4/6 1933 m. E lisabeth M.,
f. R iishede; udi. h. købm and I. C. Nielsen, Tarm , 
grundlag t nuvæ rende kolonialforretning i Skern 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1925, fly t
te t forretn ingen til nuvæ rende lokaler i egen 
ejendom  i Skern 1941; tidl. formd. f. Skern 
H andelsforening.

Adr. Bredgade 40, Skern.
Firm a: I. P. Madsen, Kolonial & D elikatesser, 

Skern.

Madsen, Jens Christian, købm and, skibshand
ler; f. 12/2 1899 i Søby, Æ rø, søn af gårdejer 
Mads C hristian Madsen; g. 1928 m. Alma M., f. 
H ansen; overtaget nuvæ rende forretn ing  — der 
om fatter kolonial, isenkram , køkkenudstyr og 
skibsproviantering — i Søby, Æ rø og etabi. sig 
s. selvstændig købm and 1937; genn. en årræ kke 
medl. af best. f. Æ rø Landkøbm andsforening.

Adr. Søby, Æ rø.
F irm a: J. C. Madsen, Søby, Æ rø.

Madsen, Jens Høj, købm and; f. 8/11 1915 i 
Skarrild , Viborg amt, søn af landm and Jens 
Madsen; g. 4/7 1943 m. M arie M., f. M arcussen; 
v irke t v. savvæ rksindustri i Nøddebo 1930-48, 
derefter etabi. sig s. selvstændig købm and m. 
fo rre tn ing  — om fattende kolonial, isenkram , m a
nu fak tu r og bræ ndsel — i Nøddebo.

Adr. Nøddebo pr. Fredensborg.
F irm a: Nøddebo K øbm andshandel, Nøddebo pr. 

Fredensborg.

Madsen, Johanne K irstine, købm and; f. 13/2 
1919 i Sædding v. Skern, Ringkøbing amt, da tter 
af gårdejer Johannes V erner Esm arch; g. 29/3 
1953 m. pakkeform and A gner Jens Jørgen Bol
ding; overtaget nuvæ rende forretn ing  i E sbjerg 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1948.

Adr. D anm arksgade 20, Esbjerg.
F irm a: K olonial-, Vin- & K affelageret »Efka«, 

D anm arksgade 20, Esbjerg.

Madsen, Johannes, købm and; f. 26/2 1900 i 
Sundby v. Nykøbing F., M aribo amt, søn af køb
mand Carl Madsen; g. 12/11 1924 m. A sta M., f. 
Clausen; student 1917, overtaget faderens fo r
retn ing  — om fattende kolonial, delikatesser, v in 
handel, isenkram , glas og porcelæn, m anufaktur, 
bræ ndsel og benzin — i Nr. Vedby og etabi. sig 
s. selvstændig købm and 1924; formd. f. A/S
H.O.K.I., Nykøbing F. og medl. af best. f. S.E. 
A.S.

Adr. Nr. Vedby pr. Nr. Alslev.
F irm a: Nr. Vedby K øbm andshandel, Nr. Vedby 

pr. Nr. Alslev.
Madsen, Jørgen F ran ts Lucas, købm and; f. 

20/12 1923 i L undager v. Assens, Odense amt, 
søn af fabriksform and Th. M adsen; g. 24/5 1953 
m. Lilly M argrethe M., f. Hansen; udi. h. køb
m and Vilhelm A agaard, Assens 1938-42, kommis
h. samme 1942-43, h. købm and Hempel Jø rgen
sen, E jby 1943-48, i Gestelev Brugsforening 1948- 
51 og i Jordløse Brugsforening 1951-53, etabi. sig 
s. selvstændig købm and m. fo rretn ing  — om fat-
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tende kolonial, delikatesser og v inhandel — i 
Assens 1953.

Adr. Ny Adelgade 4 A., Assens.
Firm a: Jørgen Madsen, Købmand, Assens.

Madsen, Jørgen  Johannes, sekretæ r; f. 14/6 
1922 i Horne, Svendborg amt, søn af gårdejer 
Niels Chr. M adsen; g. 30/12 1943 m. K aren  Pagh
M., f. Rasmussen; student (Odense) 1942, cand. 
polit. 1948, ansat i A/S De danske S pritfab rik 
ker, Kbhvn. 1950, sek re tæ r i samme 1951, proku
ris t 1955; sek re tæ r f. Fæ llesudvalget af 1. M arts 
1917.

Adr. V irum vej 69 C., Virum.
Firm a: A/S De danske Spritfabrikker, H avne

gade 29, Kbhvn. K.

Madsen, Knud, købmand, skibshandler; f. 2/2 
1920 i B ækm arksbro, R ingkøbing amt, søn af 
sta tionsforstander Niels K ristian  M adsen; g. 6/8 
1946 m. A sta M., f. Mej dahi; bestået m ellem - 
skoleeksm. fra  Lemvig M ellem- og Realskole 
1935, udi. h. købm and I. M. Christensen, Lem 
vig 1935-39 og herunder bestået handelsm ed- 
hjæ lpereksm . fra  Lemvig H andelsskole 1938, 
kommis h. samme 1939-41, fo rretn ingsbestyrer f. 
købm and P. Ø rum ’s Enke, Lemvig 1941-43, over
taget sammes forretn ing  — der om fatter kolo
nial og skibshandel sam t depot f. A/S Nordisk 
Flaskegas og f. A/S V acuum  Oil Company — og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1943, till. fo r
handler f. A/S Dansk Tipstjeneste; kasserer i 
Lemvig K øbm andsforening s. 1947.

Adr. Havnegade 30, Lemvig.
Firm a: K nud Madsen, H avnegade 30, Lemvig.

Madsen, Knud, købm and; f. 11/5 1921 i Roskil
de, søn af tøm rerm ester C arl Johan M adsen; g. 
17/8 1946 m. Edith M., f. K irkevang; overtaget 
forretn ingen  Nyelandsvej 20, Kbhvn. F. og etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and 1946.

Adr. N yelandsvej 20, K bhvn. F.
Firm a: K nud Madsen, N yelandsvej 20, Kbhvn.

F.

Madsen, L ars Christian, købm and; f. 20/2 1886 
i Tarup, Odense amt, søn af m urer Rasm us Mad
sen; g. 11/10 1912 m. K irstine M., f. K nudsen; 
overtaget nuvæ rende forretn ing  — der om fatter 
kolonial, isenkram  og frø  — i V ester Hæsinge og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1928; rev isor i 
V ester Hæsinge Sygekasse.

Adr. V ester Hæsinge.
F irm a: L. C. Madsen, V ester Hæsinge.

Madsen, Magnus, fo rstander f. Købmandssko- 
len ’s N ørrevold Afdeling; f. 6/8 1892.

Adr. N ørre Voldgade 76, Kbhvn. K.
Institu tion: K øbm andsskolen’s N ørrevold Af

deling, N ørre Voldgade 76, Kbhvn. K.

Madsen, M arinus, købm and; f. 4/2 1917 i Løg
strup, Viborg amt, søn af landpostbud M artin 
Madsen; g. 11/10 1943 m. Ellen M., f. Pedersen; 
udi. h. købm and K vorning, O verlund 1931-35, 
derefter komm is i forskellige forretn inger, 
g rundlagt nuvæ rende fo rretn ing  i Å rhus og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1942.

Adr. Præ stevangsvej 36, Hasle pr. Århus.
F irm a: M. Madsen, V estre Ringgade 80, Århus.

Madsen, M arius, købm and; f. 5/2 1889 i R ing
sted, søn af depotbestyrer f. Carlsberg Brygge
rierne  C hristian M adsen; g. 19/1 1919 m. Thora
M., f. Jensen; udi. h. købm and P. C. Nielsen, 
R ingsted 1903-07 og herunder bestået handels- 
skoleeksm. fra  R ingsted Handelsskole 1906, kom 
mis i F ritz  M üller’s K øbm andsgård (Lerche’s 
Eftf.) i Slagelse og sen. i sammes købm andsfor
retn ing  i Halsskov, K orsør 1907-09, af tjen t v æ r
nepligt v. 17. batl.s 4. kom pagni 1909-10, kommis
h. købm and Chr. Tetzlaff, Ny Adelgade 9, Kbhvn. 
K. 1910-11, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. 
fo rretn ing  Forchham m ersvej 15, Kbhvn. V. 1911; 
medl. af best. f. Frdbg. K øbm andsforening’s 
hjæ lpekasse sam t medl. af rep ræ sentan tskabet f. 
og revisor i C entral-O rganisationen af Køb
m andsforeninger f. Kbhvn. og Omegn.

Adr. Forchham m ersvej 15, Kbhvn. V.
F irm a: M arius Madsen, Forchham m ersvej 15, 

K bhvn. V.
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Madsen, M artin, købm and; f. 25/4 1899 i H es- 
selballe, R anders amt, søn af landm and Hans 
C hristian M adsen; g. 15/5 1921 m. Anna M., f. 
Jensen; udi. i Lønholt B rugsforening 1915-18, 
komm is i Nr. Jernløse B rugsforening 1918-21, ud 
deler i Veddinge B rugsforening 1921-27, fo rre t
n ingsbestyrer i T ingerup 1927-31, overtaget køb
m and L arsen’s forretn ing  — om fattende kolonial 
og isenkram  — i Skibby og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1931, optaget sønnen — Børge 
M adsen — s. m edarbejder og disponent i fo rre t
ningen 1944; kom m unekasserer i Skibby 1937-54 
og formd. f. Skibby Sygekasse 1935-51.

Adr. Skibby.
F irm a: M. Madsen, Købm andshandel, Skibby.

Madsen, Niels C hristian, købm and; f. 22/4 1919 
i F jelstervang, R ingkøbing amt, søn af tøm rer
m ester Anton Skovgaard M adsen; g. 6/6 1954 m. 
B irgit M., f. L illelund; udi. h. købm and N. P. 
Ørskov, Nøvling pr. Skibild og sen. — genn. 3 
å r  — kommis h. købm and Nielsen, S taby pr. 
Ulfborg, derefter — genn. 1 å r  — førstekom m is 
h. købm and Nielsen, Troldhede og sen. — genn. 
5 å r  — h. købm and K nud Fejerskov, L ind pr. 
H erning sam t — genn. 2 år — h. købm and H arry  
Christensen, Sinding pr. H erning og — genn. 1 
å r  — h. frug tgrosserer Thomsen, H erning, over
taget nuvæ rende forretn ing  i H erning — fø rst s. 
le je r  og s. 1952 s. e je r  — og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1949.

Adr. Østre K irkevej 41, Herning.
F irm a: Chr. Madsen, Østre K irkevej 41, H er

ning.

Madsen, Niels Peder, købm and; f. 7/8 1927 i 
Bonnet, Ringkøbing amt, søn af købm and Jens 
C hristian Madsen; g. 26/11 1954 m. Anna Lise
M., f. Truelsen; bestået realeksm . fra  Lemvig 
Mellem- og Realskole 1945, udi. i faderens fo r
retn ing  i Bonnet 1945-48, frekven tere t Den jyd - 
ske H andelshøjskole i Å rhus 1948-49, førstekom 
mis h. købm and E. A ndreasen, L ind pr. H erning 
1951-52 og h. købm and P. Knudsen, Nr. Vium 
pr. H erborg 1952-54, overtaget nuvæ rende fo r
retn ing  — der om fatter kolonial, isenkram  og

m anufak tur — i B onnet og etabi. sig s. selv
stæ ndig købm and 1954; kasserer i Bonnet Gym
nastikforening.

Adr. Bonnet.
F irm a: N. P. Madsen, Bonnet.

M adsen, Niels Peter, købm and; f. 28/2 1889 i 
Ringsted, søn af vognm and H. P. Madsen; g. 9/7 
1912 m. Johanne M arie M., f. Thomsen; udd. i 
handel en gros og en detail i firm ae t K. Jø rgen
sen & Co., R ingsted 1903-07, kommis i samme
1907- 08 og h. købm and W ilken Jensen, Slagelse
1908- 10, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. fo r
re tn ing  G riffenfeldtsgade 45, Kbhvn. N. 1911 og 
drevet samme t. 1941, sideløbende drevet køb
m andsforretn ing i V edbæk 1930-38, indehaver af 
nuvæ rende forretn ing  — der om fatter finere ko
lonial og vine m. m. — i H ellerup s. 1939; genn. 
en årræ kke medl. af best. f. C entral-O rganisa
tionen af K øbm andsforeninger f. Kbhvn. og Om
egn og tidl. medl. af best. f. K bhvn.s K øbm ands
forening sam t næ stform d. i H ellerup H andels
forening t. 1953, medl. af best. f. H andelsskole
foreningen i G entofte Kommune og formd. f. 
best. f. Danske Købmænds H andels-A ktiesel
skab, lægdom m er i Gentofte Kommunes Bolig
ret.

Adr. C. F. G ardes Alle 9, H ellerup.
F irm a: K olonialim porten »Blidah«, S trandvejen  

221, H ellerup.

Madsen, Orla, købm and; f. 11/4 1924 i K alund
borg, søn af købm and Jørgen M adsen; udi. h. 
købm and H. P. Hansen, K alundborg 1939-42 og 
h erunder bestået handelsskoleeksm . fra  K alund
borg H andelsskole 1942, kommis h. samme 1942-
43 og h. købm and A lfred Olsen, K alundborg 1943-
44 sam t h. købm and Johannes Larsen, K bhvn. 
1944-46, af tjen t væ rneplig t 1946-47, kommis h. 
købm and H. P. Davidsen, S jæ lør B oulevard 42, 
K bhvn. SV. 1947-49 og h. købm and Edv. Hansen, 
Steenw inkelsvej 1, Kbhvn. V. 1949-51 sam t h. 
købm and A. Holst, B agsvæ rd 1951-53, etabi. sig 
s. selvstæ ndig købm and m. fo rre tn ing  — om fat
tende ren  kolonial — Dagm arsgade 2, R ingsted 
1953.
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O. V. Madsen P. Madsen R. Madsen S. Madsen
købm and købm and købm and købm and

Adr. Dagm arsgade 2, Ringsted.
F irm a: O rla Madsen, Dagm arsgade 2, Ringsted.

Madsen, O skar Valdemar, købm and; f. 17/8 
1925 i Lønborg, Ringkøbing amt, søn af ren tie r 
K nud Madsen; g. 25/3 1952 m. Ellen M., f. N iel
sen; udi. h. købm and N. E. H alkjæ r, Stadil pr. 
Tim, overtaget nuvæ rende kolonial- og delika
tesseforretn ing i Esbjerg og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1952.

Adr. G rundtvigs Alle 71, Esbjerg.
Firm a: O skar Madsen, K olonial & Delikatesse, 

G rundtvigs Alle 71, Esbjerg.

Madsen, Peter, distriktschef; f. 19/10 1913 i 
Nordenskov, Ribe amt, søn af ho telejer Theodor 
M adsen; g. 5/5 1940 m. F rida M., f. Rasmussen; 
udi. h. købm and N. Knudsen, N ordenskov 1927- 
31, kommis h. samme 1931-32, frekven tere t Den 
jydske H andelshøjskole i Å rhus 1932-33, første
kommis h. købm and Jørgen Hansen, K rogager 
1933-36 og h. købm and N. Knudsen, Nordenskov 
1936-38, ansat i A/S Robinson, A ndersen & Co. 
— bl. a. s. forretn ingsfører i henholdsvis F rede
rikshavn  og G rindsted — 1938-48, distriktschef 
f. A/S B. P. O lie-K om pagniet’s G rindsted di
s trik t 1948-53 og f. sammes Esbjerg d is trik t s. 
1953.

Adr. Spangsberggade 77, Esbjerg.
Firm a: B .P.Olie-K om pagniet A/S, Esbjerg Di

strik t, Esbjerg.

Madsen, P e te r Michael, købmand; f. 23/11 1903 
i Engelstrup, Ålborg amt.

Adr. B orgergade 25, Ålborg.
Firm a: P e te r Madsen, K olonialforretning, Bor

gergade 25, Ålborg.

Madsen, Poul, købm and; f. 31/1 1921 i Rynkeby, 
Odense amt, søn af k rea tu rhand le r H ans Jørgen 
M adsen; g. 15/11 1947 m. Eva M., f. B æ hr; udi. i 
Revninge Brugsforening 1936-40, derefter kom
mis i forskellige brugsforeninger — bl. a. i 
K auslunde B rugsforening og sen. i Rynkeby 
B rugsforening — t. 1947 og herunder frekvente
re t Den danske Andelsskole i M iddelfart 1944,

etabi. sig s. selvstændig købm and m. forretn ing 
— om fattende kolonial, delikatesser, vinhandel, 
køkkenudstyr, trikotage og parfum eri — i H jal
lese 1947.

Adr. Odensevej 112, H jallese.
F irm a: Poul Madsen, Odensevej 112, H jallese.

Madsen, Poul Lehrmann, købm and; f. 20/12 
1902 i Svendborg, søn af garver P e te r Madsen;
g. 8/5 1927 m. Agnes M., f. Jørgensen; udi. h. 
købm and A. S. Nissen, Svendborg 1917-21 og h e r
under bestået handelsskoleeksm . fra  Svendborg 
H andelsskole 1920, kommis i koloniallager i 
Kbhvn. 1922-23 og h. købm and L. P. Nielsen, 
Roskilde 1923-31, etabi. sig s. selvstændig køb
m and m. fo rre tn ing  — om fattende kolonial sam t 
m æ lk og brød — i Køge 1931; medl. af best. f. 
Køge og Omegns Købm andsforening, p. t. till. 
kasserer i samme.

Adr. Pedersvej 29, Køge.
F irm a: P. L ehrm ann Madsen, Pedersvej 29, 

Køge.

Madsen, Robert, købm and; f. 24/12 1923 i K vist
gård, F rederiksborg  amt, søn af arbejdsm and 
Theodor M adsen; g. 14/6 1947 m. Emmy M., f. 
K nudsen; udi. dels h. købm and A ndreasen, 
K vistgård  og dels h. købm and P. Jensen, Esper- 
gæ rde 1939-43 og herunder bestået handelsskole
eksm. 1942, kommis h. købm and P. Jensen, 
Espergæ rde 1943-54, overtaget sammes fo rre t
ning — om fattende kolonial, isenkram  og b ræ nd
sel — og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1954.

Adr. S tationsvej 1, Espergærde.
F irm a: R obert Madsen, Stationsvej 1, E sper

gærde.

Madsen, Rudolf Einer, grosserer; f. 11/11 1891 
i Kbhvn., søn af grosserer Rudolf M adsen; be
ståe t præ lim inæ reksm . fra  De Brock’ske H an
delsskoler i Kbhvn. 1908, derefter udd. i handel 
dels i A/S De forenede C onservesfabrikker og 
dels i faderens virksom hed i Kbhvn., studie- og 
arbejdsophold i London 1913-14, udnæ vnt t. lø jt
nan t 1917, iøvrigt ansat i faderens virksom hed i 
Kbhvn. og erhvervet grossererborgerskab 1919,
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S. L. Madsen 
viceskoleinspektør

S . Aa. Madsen 
købm and

T. Madsen 
købm and

C. E. Maltesen 
købm and

prokurist i samme 1925, m edindehaver af v irk 
som heden 1930, eneindehaver af samme — der 
e r g rundlagt 1905 og er en udpræ get grossist
virksom hed m. egen im port og udenlandske 
agen tu rer i mel og kolonial sam t m. sæ rsk ilt 
afd. f. reeksport i skibsprovianteringsbranchen 
— s. 1943; medl. af rep ræ sentan tskabet f. G ros
serer-Societetet, formd. f. Foreningen af D an
m arks Im portører og G rossister i M elbranchen, 
f. M elbranchens Fællesindkøb og f. Mel en gros 
B ranchens U nderstøttelsesforening, till. næ st- 
formd. f. Kbhvn.s bedømm elses- og voldgiftsud
valg f. m elhandelen.

Adr. Kastelsvej 27, Kbhvn. 0 .
F irm a: Rud. M adsen v. E iner Madsen, K astels

vej 27, Kbhvn. 0 .

Madsen, Svend, købm and; f. 19/3 1922 i Au- 
lum, Ringkøbing amt, søn af skom agerm ester 
M arinus Madsen; g. 20/7 1947 m. K aren  M., f. 
R efsgaard; udi. h. købm and Svend Christensen, 
U lfborg 1936-40 og herunder bestået handelsm ed- 
hjæ lpereksm . fra  U lfborg H andelsskole 1940, 
kommis h. samme 1940-42 og i forskellige andre 
fo rretn inger — bl. a. h. købm and Jens Trillings- 
gaard, Staby pr. U lfborg — 1942-47, overtaget 
nuvæ rende forretn ing  — der om fatter kolonial 
og grøntsager — i Randers og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1947.

Adr. Bøsbrovej 3, Randers.
F irm a: Svend Madsen, Bøsbrovej 3, Randers.

Madsen, Svend Aage, købm and; f. 10/4 1910 i 
Holbæk, søn af vognm and Ferd inand1 M adsen; g. 
3/9 1946 m. Oda M., f. Jensen; udi. dels h. køb
m and A nkjæ r og dels h. købm and A nk jæ r’s 
Eftf., Holbæk 1926-30 og h erunder bestået h an 
delsskole eksm. fra  Holbæk Handelsskole 1929, 
kommis h. samme 1930-31 og h. købm and H am - 
m erich’s Eftf., H olbæk 1931, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. forretn ing  — om fattende 
ren  kolonial — i Holbæk 1931; medl. af best. f. 
og næ stform d. i K øbm andsforeningen f. H olbæk 
og Omegn t. 1952.

Adr. Smedelundsgade 5, Holbæk.
F irm a: Svend Aage Madsen, Sm edelundsgade 

5, Holbæk.

Madsen, Svend Erik, købm and; f. 9/7 1928 i 
Vejen, Ribe amt, søn af købm and Viggo M adsen;
g. 7/6 1952 m. Aase M., f. K ruse; udi. dels i fa 
derens forretn ing  i Vejen og dels h. købm and 
A. Krogh, H olstebro 1943-46 og herunder bestået 
handelsm edhjæ lpereksm . fra  Holstebro H andels
skole 1945, kommis i faderens forretn ing i Vejen 
1946-48, af tjen t væ rneplig t 1948-50, førstekom m is 
i K olonialforretningen »Traficco«, Odense 1950- 
51, overtaget nuvæ rende forretn ing  — der om
fa tte r  kolonial, delikatesser og frug t — i Askov 
pr. V ejen og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and
1951.

Adr. Askov pr. Vejen.
Firm a: Svend E. Madsen, Askov pr. Vejen.

Madsen, Svend Lavard, viceskoleinspektør, 
handelsskoleforstander; f. 30/3 1897 i D rigstrup 
sogn, Odense amt, søn af gårdejer Lars M arius 
M adsen; g. 20/7 1923 m. Emma M., f. Sørensen; 
bestået læ rereksm . fra  Odense Sem inarium  1918, 
læ re r v. K jellerup Realskole 1918-20, v. Hoved
gård  Realskole 1920-22 og v. Lemvig kom m unale 
skolevæsen 1922-30, derefter læ re r v. K orsør 
kom m unale Realskole, viceskoleinspektør v. 
samme s. 1943, læ re r v. K orsør Handelsskole s. 
1930, fo rstander f. samme s. 1946.

Adr. Linde Alle 13, Korsør.
Institu tion: K orsør Handelsskole, Korsør.

Madsen, Thorkil, købm and; f. 9/2 1911 i
Kbhvn., søn af købm and C hristian Julius M ad
sen; g. 5/12 1937 m. Elly M., f. Pedersen; udd. i 
handel dels h. faderen  1925-27 og dels h. køb
m and Sigurd Nielsen, H illerød 1927-29, kommis
h. faderen  1929-31, aftjen t væ rneplig t 1932-33, 
derefter kommis og rep ræ sen tan t i Kbhvn., be
sty re r af købm and Axel P etersen ’s filial Gas
væ rksvej, Kbhvn. V. 1935-37 og førstekom m is i 
sammes hovedforretning Erm elundsvej 103, Jæ 
gersborg pr. G entofte 1937-42, overtaget nuvæ 
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rende forretn ing  i Jæ gersborg og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1942; medl. af best. f. Ind
købsforeningen »Sund«, fl. a. tillidshverv.

A dr. E rm elundsvej 115, Jæ gersborg  pr. Gen
tofte.

Firm a: T horkil Madsen, Erm elundsvej 88, Jæ 
gersborg pr. Gentofte.

Madsen, T horkild  Oscar, købm and; f. 14/11 
1923 i Hobro, søn af in stalla tø r M agnus C hri
stian  M adsen; g. 26/12 1950 m. R ita M., f. Jen 
sen; udi. dels h. købm and G ram  og dels h. køb
m and Carl Sørensen, Hobro, overtaget nuvæ 
rende kolonial- og m aterialhandel i Hobro og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1948; medl. af 
best. f. Hobro K olonialhandlerforening.

Adr. Skibsgade 7, Hobro.
Firm a: Hobro ny M ateria lhandel v. Thorkild 

Madsen, Adelgade 38, Hobro.

Madsen, V erner, købm and; f. 1/2 1924 i Ørs- 
løkke, M aribo amt, søn af købm and A lfred Mad
sen; g. 9/12 1951 m. R uth  M., f. Eriksen; udd. i 
kolonial dels h. købm and Fr. Skaaning, M aribo 
og dels i faderens fo rretn ing  i Sdr. Vedby 1940-44 
og herunder bestået handelsskoleeksm . fra  Ma
ribo Handelsskole 1944, komm is i sidstnæ vnte 
1944-45 og h. købm and E. M. Bech, »Produkten«, 
A llinge 1946-47, af tjen t væ rneplig t v. G ardehu
sarreg im entet 1945-46, disponent i faderens for
re tn ing  i Sdr. Vedby pr. Nykøbing F. s. 1947; 
medl. af best. f. M aribo A m ts G ardehusarfor
ening s. 1954.

Adr. Sdr. Vedby pr. N ykøbing F.
F irm a: Sdr. Vedby K øbm andshandel, Sdr. Ved

by pr. Nykøbing F.

Madsen, Viggo Jørgen, købm and; f. 9/9 1903 i 
Esbjerg, søn af m alerm ester Søren M adsen; g. 
5/9 1926 m. A nna M., f. Lauridsen; bestået mel- 
lem skoleeksm. fra  D anm arksgades Skole i Es
b jerg  1918, udi. dels h. købm and P. A nthon P e
dersen, H allum  pr. T istrup og dels h. købm and 
S. U llerichs, Bram m inge 1918-22 og herunder 
bestået handelsm edhjælpereksm . fra  Esbjerg 
Handelsskole 1921, kommis h. købm and A nder
sen’s Enke, Oksbøl 1922-23 og førstekom m is i 
Lødderup Brugsforening 1923-24 sam t i Vejen 
B rugsforening 1924-26, overtaget nuvæ rende for
retn ing  — der om fatter kolonial, delikatesser og 
v inhandel — i Vejen og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1926; medl. af best. f. Syd- og 
V estjydsk H andelsforening f. Landkøbm æ nd s. 
1942, till. medl. af Vejen huslejenæ vn s. rep ræ 
sen tan t f. husejerne.

Adr. Askovvej 19, Vejen.
Firm a: Viggo Madsen, Søndergade 21, Vejen.

Madsen, W illiam, depotindehaver; f. 7/8 1906 i 
Kbhvn., søn af købm and M. M adsen; g. 12/1 
1950 m. Oda M., f. Ø rsting P etersen; ansat i I/S 
E ksportflødefabriken »Danmark«, Kbhvn. 1922, 
bogholder i samme 1925, overtaget A/S A lbani 
B ryggerierne’s depot f. Kbhvn. og omegn og 
etabi. sig s. selvstæ ndig depotindehaver 1937.

Adr. A m agerbrogade 49, Kbhvn. S.
F irm a: A lbani B ryggerierne’s Depot v. Wm. 

M adsen, N yelandsvej 113, K bhvn. F.

Madsen, W illiam, d irektør; f. 10/12 1911 i Svin- 
ninge, Holbæk amt, søn af d irek tør Carl Mad
sen; udd. dels i A/S W ulff’s Eftf., M ørkøv og 
dels i Tyskland, disponent i firm ae t L auritz Jø r
gensen & Co.s Eftf., Roskilde 1936-37 og i A/S 
W ulff’s Eftf., Mørkøv 1937-47, derefter adm. di
rek tø r f. sidstnæ vnte virksom hed — der om fat
te r  kolonial, isenkram , køkkenudstyr, korn  og 
foderstoffer, bygningsm aterialer, træ las t og 
bræ ndsel; medl. af best. f. A/S W ulff’s Eftf., 
M ørkøv s. 1941 og f. M ørkøv H åndvæ rker- og 
B orgerforening s. 1952.

Adr. Mørkøv.
F irm a: A/S W ulff’s Eftf., Mørkøv.

Madsen, W illy R ichard Møhring, købm and; f. 
5/3 1904 i Odense, søn af m askinfører Lauritz 
H enning Niels Madsen; g. 9/6 1930 m. Ella M., 
f. Nielsen; udi. h. købm and Chr. J. B erring, V ar
de 1918-22 og herunder bestået handelsm edhjæ l
pereksm . fra  V arde H andelsskole 1921, første
komm is h. samme 1922-25, kontorist og lager
ekspedient i firm ae t F aarup  & Sønderby (kolo
nial en gros), Esbjerg 1925-26 og i A/S K aalund’s 
Sæ befabrikker, Kolding 1926-27, førstekom m is h. 
købm and Chr. J. B erring, V arde 1927-30, etabi. 
sig s. selvstændig købm and m. forretn ing  i Au
gustenborg 1930, afhæ ndet samme og overtaget 
nuvæ rende forretn ing  — der om fatter kolonial 
og isenkram  — i H jerting  1933; medl. af best. f. 
Syd- og V estjydsk H andelsforening f. Landkøb
m æ nd s. 1954, medl. af G uldager sogneråd 1943- 
54, herunder sognerådsform d. 1950-54.

Adr. H jerting.
Firm a: Willy R. Madsen, K olonialhandel, H jer

ting.

M agnussen, E rik  Johannes, købm and; f. 8/2 
1913 i Kbhvn., søn af ejendom sinspektør Jens 
G ustav F rederik  Magnussen; g. 17/11 1950 m. El
ly  M., f. C hristiansen; bestået realeksm . fra  
Frdbg. Gym nasium  1930, udi. h. købm and Aage 
H enriksen, M athildevej 3, Kbhvn. F. 1930-33 og 
herunder bestået handelsm edhjæ lpereksm . fra  
K øbm andsskolen og sen. udd. i skilteskrivning 
på sammes specialkursus m. yderligere uddan
nelse i Magasin du Nord, iøvrig t kommis i Ko
lonialforretn ingen »Det hvide Hus«, Classens- 
gade, Kbhvn. 0 . t. 1935 sam t h. købm and Jeppe 
Bj errum , Husum K oloniallager 1935-37, bestyrer 
af forretn ingen  Backersvej 92, Kbhvn. S. 1937- 
38, etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo rre t
ning Fredensborggade 5, Kbhvn. N. 1938, afhæ n
det samme og overtaget nuvæ rende forretn ing  — 
der om fatter finere kolonial m. kaffe s. speciale 
sam t vine og tobakker m. v. — i Kbhvn. 1939.

Adr. T ibirkegade 13, Kbhvn. N.
Firm a: E rik  M agnussen, Tagensvej 225, Kbhvn. 

NV.
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M aigaard, Niels, købm and; f. 24/2 1908 i S in
ding, Ringkøbing amt, søn af læ re r A ndreas 
M aigaard; g. 12/2 1938 m. D agm ar M., f. Søren
sen; udi. h. købm and N. Nielsen, Sinding, der
efte r førstekom m is h. købm and Ein. Nielsen, 
H erning og sen. h. købm and O livarius Hansen, 
Kvong, grundlagt nuvæ rende forretn ing  og etabi. 
sig s. selvstændig købm and i Fousing pr. S truer 
1938; medl. af Fousing menighedsråd.

Adr. Fousing pr. S truer.
F irm a: Niels M aigaard, K olonial & Isenkram , 

Fousing pr. S truer.

M alberg, Svend A lbert, købm and; f. 21/7 1907 
i Vejle, søn af bødkerm ester J. P. M alberg; g. 
4/12 1932 m. Silvia M., f. Koch; udi. h. købm and 
A nton Hansen, firm ae t Bang’s Eftf., Vejle 1922- 
26, overtaget nuvæ rende fo rretn ing  i Vejle og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1932.

Adr. Treschowsgade 1, Vejle.
F irm a: Svend Malberg, Langelinie 40, Vejle.

M altesen, C hristian Eriksen, købmand; f. 5/10 
1913 i Østerbølle, Viborg amt, søn af gårdejer 
A nders M altesen; g. 22/4 1943 m. Helga M., f. 
Sørensen; udi. i Gedsted Brugsforening 1928-32, 
derefter kommis i forskellige fo rretn inger bl. a.
h. købm and B ernhard  Nielsen, Gedsted, frekven
te re t Den danske Andelsskole i M iddelfart 1935- 
36, overtaget nuvæ rende forretn ing  — der om
fa tte r kolonial og isenkram  sam t bladhandel — 
i R anders og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1941.

Adr. Å rhusvej 34, Randers.
Firm a: Chr. M altesen, Å rhusvej 34, Randers.

M althe-B ruun, A., købm and; f. 16/6 1915 i 
G lostrup, K bhvn.s amt, søn af gartner V aldem ar 
B ruun; g. 20/5 1941 m. Else Bodil M althe-B ruun; 
udi. h. købm and G rønlund, G lostrup 1929-33 og 
herunder bestået handelsm edhjæ lpereksm . fra  
K øbmandsskolen i Kbhvn. 1932, derefter ansat i 
firm ae t »Oris«, G lostrup og sen. h. købm and 
D am gaard-Nielsen, B allerup, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. forretn ing  Finsensvej 6, 
Kbhvn. F. 1938, afstået samme og grundlagt nu 
væ rende forretn ing  i Vanløse 1945.

Adr. Å lekistevej 129, Vanløse.
F irm a: A. M althe-B ruun, Å lekistevej 122, 

Vanløse.

M anich Aage, overlæ rer, handelsskolefor
stander; f. 13/10 1905 i Bram m inge, Ribe amt, 
søn af fø rste læ rer A nders H ansen M anich; g. 
1939 m. B ertha M., f. P etersen; bestået realeksm . 
fra  Ribe K atedralskole 1923 og læ rereksm . fra  
H aderslev Sem inarium  1927, overlæ rer i B ram 
minge s. 1953, læ re r v. Bram m inge H andels
skole s. 1935, fo rstander f. samme s. 1954; fo r- 
md. f. fæ lleslæ rerrådet i Bram m inge og kasse
re r  f. Bram m inge Bibliotek.

Adr. P lantagevej 23, Bramm inge.
Institu tion: Bram m inge Handelsskole, B ram 

minge.

M anstrup, C hristen, købmand; f. 21/1 1928 i 
Århus, søn af købm and C hristen M anstrup; g. 
29/3 1952 m. B irthe M., f. M ouritsen; bestået 
mellem skoleeksm. fra  F jer ritslev  Realskole 1944, 
udi. h. købm and A nker Pedersen, Ålborg 1945- 
48, kommis h. samme 1948-49 sam t bestået han 
delsm edhjælpereksm . fra  F æ rgem an’s H andels
skole i Ålborg 1949, revisorassistent 1949-51 og 
assistent på Ålborg K om m unekontor 1951-54, 
overtaget nuvæ rende forretn ing  — der om fatter 
kolonial, delikatesser og vinhandel — i Ålborg 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1954.

Adr. Rømøgade 7, Ålborg.
Firm a: Chr. M anstrup, Fyensgade 8, Ålborg.

M arboe, Johannes, grosserer; f. 6/5 1890 i 
K bhvn., søn af g rosserer Carl M arboe; udd. i 
handel i firm aet V aldem ar Jensen, H illerød 
1906-09, derefter ansat i firm aet Emil Andersen, 
Kbhvn., p rokurist i samme 1917, overtaget v irk 
som heden — der er g rundlagt af grosserer Emil 
A ndersen 1867 og overtaget af dennes broder 
g rosserer Eliot A ndersen 1880 — tidl. domicil: 
H øjbro Plads 17, K bhvn. K. — og som oprindelig 
kun om fattede m elprodukter men sen. er udvi
det t. også at om fatte andre kolonialartik ler t. 
bageri- og konditorivirksom heder — og etabi. 
sig s. selvstændig grosserer 1919; medl. af Gros
serer-S ocietetet m. fl., tidl. genn. en årræ kke 
medl. af Kbhvn.s V oldgiftsret i kolonialspørgs
mål.

Adr. GI. Strandvej 138, H um lebæk.
Firm a: Emil A ndersen v. Johs. Marboe, Set. 

Peders S træ de 30, Kbhvn. K.

Marboe, Knud, købm and; f. 16/6 1927 i K ong
sted, H olbæk amt.

Adr. K arlsholte pr. D ianalund.
F irm a: K arlsholte Købm andsgård, K arlsholte 

pr. D ianalund.

M archer, Villy, købmand, frug thandler; f. 18/10 
1904 i Kbhvn.

Adr. N ordrupvej 49, Brønshøj.
F irm a: Villy M archer, Husumvej 59, Brønshøj.

M ark, Agner, købm and; f. 27/4 1902 i D jørup, 
Ålborg amt, søn af gårdejer Jørgen M ark; g. 
6/12 1931 m. Ane K irstine M., f. Hansen; udi. h. 
købm and Klokkerholm , Borup 1918-22, derefter 
kommis i H allund pr. B rønderslev og sen. i Ve
ster Hassing, selvstændig købm and i Ferslev 
1930-31, overtaget nuvæ rende forretn ing  og etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and i F rederikshavn 
1931; medl. af best. f. F rederikshavn K olonial
handlerforening s. 1936, medl. af Odd Fellow O r
denen i D anm ark.

Adr. Vestergade 10, F rederikshavn.
Firm a: Agner M ark, V estergade 10, F rederiks

havn.

M ark, Jens C hristian, købm and; f. 5/11 1921 i 
Frøslev, Thisted amt, søn af tøm rer Søren C hri
stian M ark; g. 22/1 1950 m. Anne M., f. G ram ;
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C. Manstrup 
købm and

K. Marboe 
købm and

J. C. Mark 
købm and

K. Marker 
købm and

udi. h. købm and P. H yldahl Jensen, Tæbring 
1937-41, kommis h. købm and Frost, Østerild 
1941, i K arby Brugsforening 1942-43, i Redsted 
Brugsforening 1943, h. købm and A. A ndersen, 
T æbring 1943-45, i V ejrum bro Brugsforening 
1945-46, h. købm and Filskov, M øgeltønder 1946- 
48 og h. købm and M. Freund, F redericia 1948-54, 
erhvervet købm and Emil L aursen’s ejendom  m. 
kolonial- og delikatesseforretning i Fredericia 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1954.

Adr. Falkevej 2, Fredericia.
Firm a: M ark’s Kolonial, Luthersvej 20-22, 

Fredericia.

M arker, Kai, købm and; f. 21/12 1910 i Poulsker, 
Bornholm, søn af gårdejer A ugust M arker; g. 
9/12 1947 m. Alice M., f. Sørensen; overtaget nu
væ rende fo rretn ing  — der om fatter kolonial og 
isenkram  — i Neksø og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1948.

Adr. N ørregade 28, Neksø.
Firm a: N ørregades Kolonialhandel, Neksø.

M arkussen, A lfred, købm and; f. 19/10 1908 i 0 . 
Snede, Vejle amt.

Adr. Ribe Landevej 9, Vejle.
F irm a: A lfred M arkussen, Ribe Landevej 9, 

Vejle.
i

M arkvarsen, K ai Aage, købm and; f. 25/7 1917 i 
V ester Hæsinge, Svendborg amt, søn af uddeler 
L aurits  M arkvarsen; g. 14/1 1939 m. G rethe M., 
f. R einhardt; udi. i V ester Hæsinge B rugsfor
ening 1931-34, kommis i Nr. Broby Brugsforening 
1934-35, i Grindløse B rugsforening 1935-38 og i 
V ester Hæsinge B rugsforening 1938-43, selvstæ n
dig købm and i Radby 1943-46, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. fo rre tn ing  — om fattende 
kolonial, delikatesser og vinhandel sam t fru g t — 
i Odense 1946, ombygget og m oderniseret fo rre t
n ingen t. selvbetjening 1954.

Adr. M iddelfartvej 124, Odense.
F irm a: K ai M arkvarsen, M iddelfartvej 124, 

Odense.

M artensen, A ndreas, købm and; f. 22/10 1924 i 
Je  j sing, Tønder amt, søn af landm and Ovto M ar
tensen; g. 30/10 1948 m. R uth M., f. Jespersen; 
udd. i kolonial h. købm and E rnst Chr. K lüver, 
Tønder 1940-44, komm is i forskellige fo rretn inger 
— bl. a. h. købm and M uusmann, Bylderup og h. 
købm and K. Filskov, M øgeltønder — 1944-51, 
overtaget købm and Jespersen ’s forretn ing  — om
fattende b landet landhandel — i O ver Tandslet 
og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1951.

Adr. Over Tandslet.
F irm a: A. M artensen, O ver Tandslet.

M artinsen, Fedder, købm and; f. 29/12 1898 i 
R anderup, Tønder amt, søn af gårdejer Hans 
M artinsen; udi. h. købm and Ju lius Carstensen, 
Tønder, g rundlagt forretn ing  i Fynshav og etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and 1923, afhæ ndet sam 
me og overtaget nuvæ rende kolonial- og delika
tesseforretn ing i G råsten 1929; næstform d. f. 
H andelsforeningen f. G råsten og Omegn, fl. a. 
tillidshverv.

Adr. Borgergade, G råsten.
F irm a: Fedder M artinsen, Borgergade, Gråsten.

M artinussen, Thomas, købm and; f. 5/7 1904 i 
V itten, Å rhus amt, søn af ren tie r Jens P eter 
M artinussen; g. 22/4 1935 m. Ingeborg M., f. 
Jensen; d revet vognm andsforretning 1932-52, 
overtaget købm and Niels Jensen’s fo rretn ing  i 
Tinning og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and
1952.

Adr. Tinning pr. H innerup.
F irm a: Th. M artinussen, Tinning pr. H inne

rup.

M athiasen, Carl, købm and; f. 25/10 1887 i M ari
ager, søn af arbejdsm and M athias M athiasen; g. 
1916 m. Emilie M., f. P etersen ; udd. i handel i 
A/S C em entfabriken »Dania«, M ariager 1904-08, 
frekven te re t Den jydske H andelshøjskole i Å r
hus 1910-11, bogholder i firm ae t Holger C hristen
sen, Viborg 1914-16 og filia lbesty rer i H øjslev f. 
firm ae t B rdr. Justesen, R anders 1916-20, over
taget nuvæ rende forretn ing  i H øjslev og etabi.
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A. Markussen 
købm and

K. Aa. Markvarsen 
købm and

J. V. Mathiasen 
købm and

M. B. Mathiasen 
købm and

sig s. selvstændig købm and 1920; revisor i F j ends 
H erreds K øbm andsforening s. 1930.

Adr. Højslev St.
F irm a: A/S »Kontanten« v. C. M athiasen, 

H øjslev St.

M athiasen, Jens Venø, købm and; f. 25/12 1920 i 
Snejbjerg, Ringkøbing amt, søn af gårdejer M a
th ias M athiasen; g. 17/10 1942 m. M argit M., f. 
M ortensen; udi. h. købm and Laur. Hansen, K i- 
bæ k og herunder bestået handelsskoleeksm . fra  
H erning Handelsskole, derefter førstekom m is h. 
købm and Chr. Larsen, H erning og sen. fo rre t
n ingsbestyrer i Sinding v. H erning, overtaget 
købm and A nth. H ansen’s fo rretn ing  i Vejle og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1943, afstået 
samme og overtaget nuvæ rende forretn ing  i H er
ning 1946; medl. af best. f. H erning K olonial
handlerforening s. 1948 og form d. f. A/S H.O.K.I.s 
H olstebro afd. s. 1950, medl. af H erning lignings
komm ission s. 1950 og medl. af H erning by råd  s. 
1954.

Adr. Dalgasgade 17, Herning.
F irm a: Jens M athiasen, Købmand, Sønderport, 

Herning.

M athiasen, M ax Børge, købm and; f. 25/6 1918 i 
Egtved, Vejle amt, søn af klodsem ager A ugusti-

nus M athiasen; g. 18/5 1947 m. Emm a M., f. Dyb- 
dahl; udi. h. købm and Aage Poort, G ram  1932- 
36, d erefter komm is h. købm ændene Thuesen 
Lynggaard, Vejen, W inther, H åstrup og Ø ster- 
gaard, Ølgod sam t i firm ae t M øller & Søn, B ran
de, overtaget købm and L ind’s fo rretn ing  i E jstrup  
og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1947.

Adr. E jstrup.
F irm a: M. B. M athiasen, E jstrup .

M athiassen, M orten, købm and; f. 22/7 1887 i 
Hvejsel, Vejle amt, søn af gårdejer H enrik  Ma
thiassen; g. 30/6 1915 m. K aren M., f. Petersen ; 
udi. h. købm and P. K nudsen Petersen, Ådal pr. 
Jelling, etabi. sig s. selvstændig købm and m. 
fo rretn ing  i B rande 1913, fly tte t forretn ingen t. 
nuvæ rende lokaler i B rande 1915.

Adr. Storegade 40, Brande.
F irm a: M. M athiassen, Brande.

M athiassen, Olaf, gym nasielæ rer, fo rstander f. 
Nykøbing M. H andelsskole; f. 10/6 1892 i Assens.

Adr. Nykøbing M.
Institu tion: Nykøbing M. Handelsskole, Nykø

bing M.

M athiesen, Axel, rep ræ sen tan t; f. 20/3 1912 i 
Kbhvn., søn af pressefotograf Chr. A. M athie

O. Mathiassen A. Mathiesen
gym nasielæ rer repræ sen tan t

H. H. Mathiesen J. Matthiesen
købm and købm and
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sen; g. 1/3 1941 m. Else M., f. Ø llgaard; udd. i 
A/S De Forenede K ulim portører 1928-32, der
efter ansat i A/S De D anske Spritfabrikker, stu
die- og arbejdsophold i England 1939.

Adr. G entoftegade 41, Gentofte.
Firm a: A/S De Danske Spritfabrikker, H avne

gade 29, Kbhvn. K.

M athiesen, H ans Helge, købm and; f. 29/12 1930 
i K rum m erup, Sorø amt, søn af parcellist C hri
sten M athiesen; g. 13/11 1954 m. L illian M., f. 
Sørensen; udd. i kolonial og m ateria l i Fugle
b jerg  M ateria lhandel 1946-50 og herunder bestået 
handelsskoleeksm . 1950, kommis i samme fo rre t
ning 1950-52, overtaget købm and Oluf P etersen ’s 
fo rretn ing  — om fattende kolonial, delikatesser 
og v inhandel — i Fuglebjerg  og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1954.

Adr. Fuglebjerg.
F irm a: H. H. M athiesen, Fuglebjerg.

M athiesen, P eter, depotindehaver; f. 17/4 1909 
i Smøl, Sønderborg amt, søn af sm edem ester 
Nicolaj M athiesen; g. 12/11 1934 m. M ariane M., 
f. W raa; udd. s. m askinarbejder, d revet vogn
m andsforretning i B roager 1932-50, overtaget 
A/S Tuborgs B ryggerier’s depot i G råsten og 
etabi. sig s. selvstændig depotindehaver 1950.

Adr. K irkegårdsvej 8, G råsten.
F irm a: Tuborg’s Depot, G råsten.

M atthiesen, Johannes, købm and; f. 13/9 1909 i 
Fogderup, Tønder amt, søn af m ejeribestyrer 
H ans M atthiesen; udd. i kolonialbranchen dels 
h. købm and Chr. C hristensen og dels h. køb
m and A. A ndersen, Storegade 71, H aderslev 
1924-28, ansat i firm ae t Chr. P. P etersen  (tobak 
en gros og en detail), H aderslev 1928-31, frekven
te re t Den jydske Handelshøjskole i Å rhus 1931- 
32, overtaget købm and P. Iversen’s fo rretn ing 
M oltrupvej, H aderslev og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1932, afstået samme og overtaget 
købm and A. A ndersen’s fo rretn ing Storegade 71, 
H aderslev 1939; sek re tæ r i H aderslev og Om
egns K øbm andsforening sam t k redsfører f. Ha
derslev F.D.F.

Adr. Storegade 68, Haderslev.
F irm a: Johs. M atthiesen, Storegade 71, H aders

lev.

M atthissen, Axel, købm and; f. 20/4 1892 i Ros
kilde, søn af e ta tsråd  Emil M atthissen; g. 4/6 
1921 m. C arla M., f. Bloch; udd. i kolonialbran
chen i firm ae t U lrich & Søn, Haslev 1909-12 og 
h. konsul Sm ith, N æstved 1912-13, indkaldt t. 
sikringsstyrken 1914-18, kommis i faderens for
retn ing  i Roskilde 1918, m edindehaver af samme 
1922, overtaget forretn ingen — der e r grundlagt 
1889 og om fatter ren  kolonial sam t »Vejle støbe
gods« — og etabi. sig s. selvstæ ndig købmand 
1927; genn. 17 å r skatm ester i F rim urerlogen i 
Roskilde og genn. 22 å r formd. f. V elgørenheds
selskabet »Samlerne« i Roskilde.

Adr. H ersegade 3, Roskilde.

F irm a: Emil M atthissen & Søn, Algade 12, Ros
kilde.

M atthissen, G. A., g rosserer; f. 16/5 1894 på 
Frdbg., søn af tøm rerm ester G. A. M atthissen; g. 
1/4 1952 m. Bodil M., f. P etersen; bestået real- 
eksm. fra  Bogø Realskole 1910, udd. i kolonial h. 
kgl. agent, købm and Chr. R ichter, St. Heddinge 
1910-14 og herunder bestået handelsskoleeksm . 
fra  St. Heddinge Handelsskole 1913, indkald t s. 
rek ru t 1914 og e fter a t have gennem gået Fodfol
kets K ornetskole på K ronborg udnæ vnt t. kor
n e t 1915, ansat i firm ae t Fr. C hristiansen, Kbhvn. 
1918-21, frekven te re t P ittm an’s College i London 
1921-22 og Købm andsskolen i Kbhvn. 1922-23, an
sa t i firm aet B rdr. Justesen, K bhvn. 1923-27, 
g rundlagt selvstæ ndig en gros v irksom hed — 
om fattende ko lonialvarer og bageria rtik le r — i 
K bhvn. og etabi. sig s. selvstæ ndig grosserer 
1927.

Adr. Callisensvej 2, Hellerup.
F irm a: G. M atthissen & Co., A m erikavej 20, 

K bhvn. V.

M atthissen, Jørgen, rep ræ sen tan t; f. 16/5 1923 
på Frdbg., søn af g rosserer G. A. M atthissen; g. 
7/10 1951 m. G erd M., f. Boesdal; bestået real- 
eksm. fra  Lyngby Statsskole 1940, udd. i kolonial 
i A/S H. Jessen, Tåstrup 1944-46, kommis h. køb
m and H. A strup, Kbhvn. 1946-47, af tjen t væ rne
p lig t v. D et danske Kommando i Tyskland 1947- 
48, derefter rep ræ sen tan t i faderens virksom hed 
i Kbhvn.

Adr. Baneløkken 40, Herlev.
Firm a: G. M atthissen & Co., A m erikavej 20, 

Kbhvn. V.

M attsson, Ryno, d irek tør f. Danske K ulim 
portø rers F æ llesrepræ sentation; f. 4/8 1903 i 
Kbhvn.

Adr. Rothesvej 6, Kbhvn. 0 .
O rganisation: Danske K ulim portørers Fæ lles

repræ sentation , R ådhuspladsen 59, Kbhvn. V.

Matzen, Johannes, købm and; f. 16/10 1922 i Ve
ster Sottrup, Sønderborg amt, søn af fisker Jens 
M atzen; g. 17/5 1947 m. Anne M arie M., f. Jen 
sen; udi. h. købm and Math. Carstensen, V. Sot
trup , derefter kommis bl. a. h. købm and Jørgen 
Lyck, Dybbøl, bestyrer og m edindehaver af 
sammes forretn ing  s. 1948.

Adr. Dybbøl pr. Ragebøl.
Firm a: Jørgen Lyck, Dybbøl pr. Ragebøl.

Matzen, M arinus, købm and; f. 27/8 1924 i Ve
ste r Sottrup, Sønderborg amt, søn af fisker Jens 
M atzen; g. 10/4 1950 m. Lizzy M., f. A ndersen; 
udi. h. købm and M artinus Carstensen, V ester 
Sottrup  1939-43, kommis h. samme 1943-46 og h. 
købm and Chr. Jacobsen, G råsten 1946-47, besty
re r  af købm and Clausen’s Enke’s fo rretn ing  i 
Å benrå 1947-50, etabi. sig s. selvstæ ndig køb
m and m. kolonialforretning i Bram m inge 1950, 
afs tået samme og overtaget købm and Frede
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M. Matzen A. Mauritsen A. Meinertz G. Mejlby
købm and købm and købm and købm and

Theil H ansen’s forretn ing  — om fattende b landet 
landhandel — i S tenderup s. å.

Adr. Stenderup.
Firm a: M. Matzen, Stenderup.

M auritsen, A lfred, købm and; f. 31/7 1916 i 
H jerting  pr. Rødding, H aderslev amt, søn af 
landm and L. P. M auritsen; g. 30/9 1947 m. Else 
M argrethe M., f. K nudsen; udd. v. landvæ sen h. 
faderen  i H jerting, pelsdyrav ler 1938-51, over
taget nuvæ rende forretn ing  — der om fatter ko
lonial og b landet handel — i H jerting  og etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and 1951; formd. f. Fyns 
og Sydjyllands P elsdyravlerforening 1942-46.

Adr. H jerting  pr. Rødding.
F irm a: A lfred M auritsen, H jerting  pr. Rød

ding.

May, Adolf W erner, depotindehaver; f. 14/8 
1904 i Kbhvn., søn af væ rkfø rer Georg W erner 
May; g. 10/5 1931 m. R agnhild M., f. Duun M a
thiesen; udd. s. tjen e r i Kbhvn. og sen. ansat 
bl. a. v. »Turisthotellet«, »Admiral Gedde’s 
Gård« og »Palace Hotel« sam t v. »Blanch’s Ho
tel«, H am m eren 1918-24, ansat v. M æ lkekonden
seringsfabriken i F redericia  1924-40 og form and
f. C arlsberg B ryggerierne’s dispositionslager i 
F redericia  1940-46, overtaget sidstnæ vntes depot 
i G råsten  og etabi. sig s. selvstæ ndig depotinde
haver 1946.

Adr. Nygade 26, G råsten.
F irm a: Carlsberg-D epotet, G råsten.

Meelsen, N. Christian P., købm and; f. 3/5 1907 
i N ykøbing M., søn af købm and A nders C hri
stian  M eelsen; g. 1/12 1935 m. M arie M., f. Høgh 
Pedersen; udi. i faderens fo rretn ing  i Nykøbing
M. 1921-25 og sen. kommis i samme t. 1940, fre 
kven tere t Ju s tits råd  M øller’s Handelsskole i Ål
borg 1928, overtaget forretn ingen og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and i Nykøbing M. 1940.

Adr. Nygade 10, Nykøbing M.
Firm a: N. C hristian P. Meelsen, Nygade 10, 

N ykøbing M.

Mehl, Hans B ernhard , købmand; f. 25/12 1923 
i Nees på Mors, Thisted amt, søn af gårdejer 
Niels B jerring  Mehl; g. 17/9 1949 m. Minna Ma
rie M., f. M øller; v irk e t v. landvæ sen på søste
rens gård  v. Ballum  1938-45, udd. i kolonial
branchen h. fæ tteren  købm and Joh. Chr. Mehl, 
Heltborg 1945-49, overtaget købm and Laur. 
Thy’s ejendom  m. forretn ing  — der oprindelig 
kun om fattede kolonial men v. overtagelsen blev 
m oderniseret og udvidet t. også a t om fatte isen
kram  m. m. — i Sdr. B ram drup og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1949.

Adr. Sdr. B ram drup pr. H aderslev.
Firm a: Hans B ernh. Mehl, Købmand, Sdr. 

B ram drup pr. H aderslev.

Meineche, Svend Aage, købm and; f. 26/11 1920 
i Søby, R anders amt, søn af g årdejer L aurits 
Meineche; g. 16/2 1946 m. G erda M., f. P e te r
sen; udi. i Thorsager B rugsforening 1936-40, 
etabi. sig s. selvstændig købm and m. forretn ing 
— om fattende b landet handel og m. som m erfilial 
(selvbetjeningsbutik) i K ulhuse s. 1951 — i Ly
næ s 1946; formd. f. Halsnæs H andelsforening og 
f. Lynæs G rundejerforening.

Adr. Søndergade 23, Lynæs pr. Hundested.
F irm a: Sv. Aa. Meineche, Søndergade 23, Ly

næ s pr. Hundested.

M einertz, Adolf, købm and; f. 22/2 1907 i N ord
by, Fanø, søn af overm atros u. fy r- og vager
væ senet Jeppe H ansen M einertz; g. 5/5 1946 m. 
G rethe M., f. H jordt; udi. i N ordby B rugsfor
ening, Fanø 1921-25 og herunder gennem gået 
handelsm edhjæ lperkursus på Nordby H andels
skole 1924, førstekom m is i samme brugsforening 
1925-48, h. købm and E jnar A ndersen, Jerne  pr. 
Esbjerg 1948-49 og h. købm and H. S varrer H an
sen, Nordby, Fanø 1949-50, overtaget sidstnæ vn
tes forretn ing  — om fattende kolonial og isen
kram  — og etabi. sig s. selvstæ ndig købmand 
1950.

Adr. Nordby, Fanø.
Firm a: Adolf M einertz, Kolonial & Isenkram , 

Nordby, Fanø.
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J. P. Meldgaard R. Meldgaard
købm and købm and

Aa. Ment O. Menzel
købm and vinhandler, grosserer

M ejlby, G erluf, købm and; f. 17/11 1902 i Skan
derborg, søn af barberm ester Theodor M ejlby 
C hristensen; g. 31/10 1937 m. Ellen M., f. Eriksen; 
udi. h. købm and C. Sørensen, Silkeborg 1917-21 
og herunder bestået handelsskoleeksm . fra  Silke
borg H andelsskole 1919, ansat i A/S C. W. Obel, 
Silkeborg 1921-23, kommis h. købm and C. Søren
sen, Silkeborg 1923-26, ansat i B uchtrup’s An
noncebureau, Å rhus 1926-29, beskæ ftiget v. anden 
virksom hed 1929-36, grundlagt nuvæ rende fo rre t
ning — der om fatter kolonial, delikatesser, v in
handel, sydfrugt, køkkenudstyr og trikotage — i 
Odense og etabi. sig s. selvstæ ndig købmand 
1936.

Adr. U nsgårdsgade 13, Odense.
Firm a: G erluf Mejlby, U nsgårdsgade 13, 

Odense.

M eldgaard, A nders Christian, købm and; f. 21/6 
1920 i Ikast, Ringkøbing amt, søn af gårdejer 
Jens M eldgaard; g. 21/10 1943 m. Inga M., f. 
Sørensen; grundlag t nuvæ rende forretn ing  i Tå- 
num  og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1950.

Adr. Tånum  pr. Randers.
Firm a: A. M eldgaard, Tånum  pr. R anders.
M eldgaard, Jens Peder, købmand*; f. 15/2 1893 i 

M eldgård, Hee sogn, R ingkøbing amt, søn af 
gårdejer Niels Jensen; g. 17/4 1919 m. E lla M ar
grethe M., f. Theil; udi. h. købm and Skytte, 
Vedersø 1907-11, komm is h. købm and Madsen, 
Tim 1911-15, frekven tere t Den jydske H andels
højskole i Å rhus 1915-16, ansat på Vejle M ark
frøkontor 1916-17 og i S teffensen’s Frøhandel i 
K olding 1917-18, overtaget kolonialforretning i 
H asselager og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1918, sideløbende besty rer af A/S Chr. M. El- 
gaard’s K ornhandel i H asselager og overtaget 
samme f. egen regning 1936 sam t påbegyndt om
fattende træ lasthandel 1930, fly tte t virksom heden 
t. nye og m oderne forretn ingslokaler 1950; genn. 
12 å r  medl. af best. f. Å rhus Omegns K øbm ands-

♦ Købm and J. P. M eldgaard er tillige e jer af land
ejendom m en »Eldalgård«, Hasle og har her opdræ t af 
travheste sam t h a r  siden 1940 væ ret fodervæ rt for Jydsk 
Væddeløbsbane, A rhus og h a r  samtlige banens heste i 
pension.

forening sam t formd. f. best. f. Å rhus Foderstof
im port s. 1945, medl. af O rm slev-K oldt kom m u
nes sogneråd 1941-53.

Adr. H asselager.
Firm a: J. P. M eldgaard, Hasselager.
M eldgaard, R ikard, købm and; f. 18/11 1906 i 

Lemvig, søn af m urer C hristian M eldgaard; g. 
25/12 1936 m. C arla M., f. N ielsen; udd. v. han
del i Lemvig 1921-25, derefter ekspedient i fo r
skellige forretn inger, overtaget nuvæ rende fo r
re tn ing  i H orsens og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1938.

Adr. H avnen 1, Horsens.
Firm a: R. M eldgaard, H avnen 1, Horsens.

M eldgaard, Sigfred, købm and; f. 10/2 1903 i 
Sdr. Bork, Ringkøbing amt, søn af købm and An
ders C hristian M eldgaard; g. 7/1 1937 m. Emma
M., f. Schmidt; udi. dels i faderens forretn ing 
i Sdr. Bork og dels h. købm and Carl Nielsen, 
T irs trup  pr. T rustrup  1917-21 og herunder be
stået handelsm edhjæ lpereksm . fra  Esbjerg H an
delsskole 1919, kommis h. sidstnæ vnte 1921-22 og 
disponent i faderens forretn ing  i Sdr. B ork 1922- 
36, overtaget samme — der om fatter kolonial, 
gødning, m arkfrø, bræ ndsel og bygningsm ateria
ler sam t sæ rsk ilt isenkram afdeling — og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1936; kom m unalrevi
sor i Sdr. Bork-N r. Bork komm une s. 1937.

Adr. Sdr. Bork.
Firm a: S. M eldgaard, Sdr. Bork.
M eldgaard, Thomas, købm and; f. 10/10 1902 i 

Hee, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Niels Jen 
sen; g. 5/12 1926 m. A nna M., f. H ansen; udi. h. 
købm and Holm Andersen, Stilling 1920-23, kom
mis h. købm and I. P. M eldgaard, H asselager 
1923-25, frekven te re t Den jydske H andelshøjsko
le i Å rhus 1925-26, derefter kommis h. købm and 
Chr. Madsen, K jæ rgaard , overtaget købm and 
Louis Schm idt’s kolonial- og isenkram forretn ing 
i B ræ dstrup  og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1926, ombygget og m oderniseret fo rre tn in 
gen 1939; medl. af best. f. Ø stjydsk H andelsfor
ening s. 1942 og formd. f. B ræ dstrup  H andels
forening 1935-54, medl. af R ing-Føvling sogne-
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E. V. Mernøe H. E. Meyn C. M. Michaelsen C. Michaelsen
købm and købm and købm and købm and

råd  s. 1954, till. medl. af rep ræ sen tan tskabet f. 
A/S Banken f. B ræ dstrup  og Omegn.

Adr. B ræ dstrup.
F irm a: Th. M eldgaard, B ræ dstrup.

M ent, Aage, købm and; f. 28/2 1904 i Kbhvn., 
søn af dam eskræ dderm ester Carl Ludvig H an
sen; g. 17/6 1928 m. Emmy M., f. M årtensson; 
udi. h. købm and J. F. Nielsen, K olonialforret
n ingen »Det hvide Hus«, Slagelsegade 14, K bhvn.
0 . 1918-22, komm is h. samme 1922-25 og i Kolo
nialforretn ingen  »Gamma«, F rid tjo f Nansens 
Plads 5, Kbhvn. 0 . 1925-29, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. fo rretn ing  Å rhusgade 13, 
Kbhvn. 0 . 1929, afs tåe t samme og grundlagt nu 
væ rende fo rretn ing  — der om fatter kolonial, 
delikatesser, vine og tobakker m. v. — F rede- 
riksborgvej 54, Kbhvn. NV. 1934; genn. en å r 
ræ kke medl. af rep ræ sen tan tskabet f. C entral- 
O rganisationen af K øbm andsforeninger f. Kbhvn. 
og Omegn.

Adr. FrederikssundSvej 31, K bhvn. NV.
F irm a: Aage M ent, F rederiksborgvej 54, 

Kbhvn. NV.

Menzel, Otto, v inhandler, grosserer; f. 24/3 
1898 i Apolda, Thüringen, Tyskland, søn af køb
m and K arl Menzel; g. 16/6 1934 m. M artha M., f. 
Lyngback; efter a t have bestået rea l- og højere 
handelshøj skoleeksm. v irke t s. rep ræ sen tan t f. 
forskellige en gros v irksom heder og fabrikker, 
fo rretn ingsfører i firm aet Lyngback & Co., 
Kbhvn. 1933, overtaget samme — der e r g rund
lag t 1894 og om fatter v in  en gros og im port — 
og etabi. sig s. selvstæ ndig v inhandler 1952.

Adr. Kong Georgs Vej 10, Kbhvn. F.
F irm a: Lyngback & Co.s Eftf., Kong Georgs 

Vej 10, Kbhvn. F.

M ernøe, E rik Viggo, købm and; f. 1/11 1884 i 
Kbhvn.; g. 27/4 1919 m. E llen Johanne M., f. 
Neeve; udi. h. købm and P e te r Starck, N ansens- 
gade 9, Kbhvn. K. 1900-04, kommis h. samme 
1904-05 og h. købm and B rünitzholtz, N ørregade 
22, Kbhvn. K. 1905-11, besty rer af købm and 
Skjoldager’s fo rretn ing  GI. Jernbanevej 1, K bhvn.

Vby. 1911-13, overtaget samme og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1913, afstået samme og 
grundlag t nuvæ rende fo rretn ing  Falkoner Alle 
42, Kbhvn. F. 1941.

Adr. GI. Jernbanevej 1, K bhvn. Vby.
F irm a: E. M ernøe’s Koloniallager, F alkoner 

Alle 42, Kbhvn. F.

M ersebæk, H ans Ove, købm and; f. 14/6 1921 i 
Vejleby, M aribo amt, søn af landm and1 A nton 
M ersebæk; g. 12/5 1945 m. Tove M., f. Holler; 
udi. dels h. købm and Alf. Jacobsen, V ejleby og 
dels h. købm and H olst Jørgensen, Rødby, over
taget nuvæ rende kolonialforretning i Gentofte 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1950.

Adr. Vangedevej 153, Søborg.
F irm a: Hans O. M ersebæk, Vangedevej 153, 

Søborg.

M ertz, Kay C hristian Georg, d irektør; f. 4/9 
1905 i Ålborg.

Adr. G odthåbsvej 127, Kbhvn. F.
F irm a: W illiam Bagger’s Eftf. A/S v. K. Mertz, 

Adolph Steens Alle 12, Kbhvn. V.

M eyer, M arius A lbert, købm and; f. 28/10 1907 
i Toftlund, H aderslev amt, søn af købm and Carl 
Johan  M eyer; g. 3/3 1935 m. M ette M arie M., f. 
Søgaard; udi. h. købm and H ans H. Nielsen, H a
derslev 1922-26, komm is h. købm and H ans Mainz, 
H aderslev 1926-27, h. købm and Johs. Sørensen, 
Øsby 1927-28, h. købm and Johs. Nielsen, St. Jy n - 
devad 1928-30 og h. købm and M arius C hristen
sen, B randstrup  1931, rep ræ sen tan t i agen tu rfir
m aet Johs. Schlütter, H aderslev 1931-35, etabi. 
sig s. selvstændig købm and m. kolonial- og de
likatesseforretn ing i ny t k v a rte r  i Tønder 1935.

Adr. Carstensgade 26, Tønder.
F irm a: M. A. M eyer, Carstensgade 26, Tønder.

Meyn, Hans Erik, købm and; f. 3/2 1911 i 
K bhvn., søn af v ik tualiehandler H ans M eyn; g. 
1/10 1933 m. Ida M., f. Arno; udi. h. købm and 
L aurids Petersen, G illeleje 1925-29, kommis h. 
samme 1929-31 og h. efterfø lgeren  købm and E l
tang 1931-46, overtaget købm and W ulffsen’s for-
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V. Michaelsen 
købm and

E. Middelbo 
købm and

A. E. Mikkelsen 
købm and

E. Mikkelsen 
købm and

re tn ing  — om fattende ren  kolonial — i G illeleje 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1947.

Adr. V esterbrogade 5, G illeleje.
Firm a: H. E. Meyn, V esterbrogade 5, G ille

leje.

M ichaelsen, Carlo M eldgaard, købm and; f. 8/10 
1911 i H erning landsogn, R ingkøbing amt, søn af 
købm and M ichael M ichaelsen; g. 27/6 1937 m. 
Lydia Anna M., f. Ø stergaard; udi. h. købm and 
P ræ stm ark ’s Eftf., Chr. Petersen, H erning og 
herunder bestået handelsm edhjæ lpereksm . fra  
H erning Handelsskole, dere fte r kommis h. køb
m ændene N. C. Rasmussen, H olstebro og B jerre- 
hus, H erning sam t førstekom m is h. købm and 
L ars Larsen, Tj ør ring, overtaget nuvæ rende fo r
retn ing  i Ikas t og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1936; kasserer i Ikast K olonialhandlerfor
ening s. 1950.

Adr. Villavej 19 A., Ikast.
Firm a: Carlo Michaelsen, Villavej 19 A., Ikast.

M ichaelsen, Claus, købm and; f. 20/11 1908 i 
Skovby, Å benrå amt, søn af landm and Hans 
M ichaelsen; g. 7/7 1934 m. C hristine M., f. Thom
sen; udd. i kolonial h. købm and Kaj Jensen, 
Å benrå 1923-27, ekspedient i H am burg K affe
lager, H am burg 1928-32 og h. købm and H. P. 
Jørgensen, Løgum kloster 1932-34, g rundlag t fo r
retn ing  — om fattende kolonial og b landet han
del — i Skovby og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1934, overfly tte t forretn ingen  t. nuvæ rende 
m oderne lokaler i egen nybygget ejendom  i 
Skovby 1944; kasserer f. H andels- og H åndvæ r
kerforeningen f. L øjt Sogn s. 1948, medl. af L øjt 
sogneråd 1950-54 og af L øjt sogns sundhedskom 
mission s. 1950.

Adr. Skovby pr. Åbenrå.
Firm a: Claus M ichaelsen, Skovby pr. Åbenrå.

M ichaelsen, Viggo, købm and; f. 21/12 1886 i 
Skibby, F rederiksborg amt, søn af læ re r Carl 
P e te r M ichaelsen; g. 2/6 1912 m. K aren  M., f. 
C hristensen (død 1945), g. 20/2 1946 m. V era M.,
f. Talm ark; udi. h. købm and A nton Liitzhøft,

Roskilde 1901-05, derefter komm is h. købm æ nde
ne Sofus Jensen, B allerup, V aldem ar Jensen, 
Å rhus og Chr. L indgaard, Sdt. Vinge pr. Ul
strup, overtaget købm and Søren M øller’s fo rre t
ning i G ranslev pr. L aurb jerg  og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1912, genn. årene ombyg
get, udvidet og m oderniseret forretn ingen ad
skillige gange; medl. af hovedbest. f. De sam 
virkende K øbm andsforeninger i D anm ark samt 
grovvarekyndigt medl. af sammes forretn ings
udvalg, medl. af best. f. C entral-O rganisationen 
af K øbm andsforeninger i Jy lland  s. 1933, p. t. 
næ stform d. f. samme sam t formd. f. organisatio
nens grovvareudvalg, form d. f. H andelsforenin
gen f. H adsten og Omegn 1929-52, d erefter æ res- 
medl. af samme, till. medl. af statens skadedyrs
kom ite og af L andbrugsm in isteriers kom ite t. 
flyvehavrens bekæm pelse sam t m edstifter og 
medl. af best. f. Å rhus F oderstof-Im port A/S, 
medl. af L andbrugsm in isteriers kornnæ vn 1939- 
52 og handelskyndig dom m er i Vestre L andsret 
s. 1946; dekorationer: R. (1947) — tilde lt De sam 
virkende K øbm andsforeninger i D anm ark’s hæ 
derstegn i guld.

Adr. G ranslev pr. L aurbjerg.
F irm a: Viggo M ichaelsen, G ranslev pr. L aur

bjerg.

Michelsen, Erik, købm and; f. 16/7 1905 i
Kbhvn., søn af væ rk fø rer v. O rlogsvæ rftet Emil 
Michelsen; g. 24/5 1936 m. Ebba M., f. Sørensen; 
udi. dels h. købm and Edm. Petersen, Lyngby 
og dels h. købm and Jarvig , Valby Langgade 100, 
Kbhvn. Vby. 1919-23 og sideløbende frekven tere t 
Køb mandsskolen i Kbhvn., derefter kommis i 
forskellige fo rre tn inger bl. a. h. købm and Ras
m ussen og h. sammes efterfø lger købm and Ebert 
Jensen, L andem æ rket 39, Kbhvn. K., overtaget 
sidstnæ vntes fo rretn ing  — der er g rundlagt 1800 
og om fatter kolonial, delikatesser, vine og to
bakker m. v. — og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1933; aktiv  skytte s. 1925, medl. af best, 
f. Kbhvn.s Skytteforening s. 1935.

Adr. Nygårdsvej 61, Kbhvn. 0 .
Firm a: E. Michelsen, Købmand, L andem æ rket 

39, Kbhvn. K.

789



Middelbo, Erik, købm and; f. 31/8 1924 i B ra
brand, Å rhus am t, søn af m askinsnedker Jens 
M iddelbo; g. 14/5 1949 m. A nna M arie M., f. 
Rasm ussen; udi. h. købm and P. Mogensen, Følle 
pr. Rønde 1940-43, kommis h. købm and H aagen
sen, T åstrup pr. Feldballe 1943-45, d erefter af
tjen t væ rneplig t og sen. ansat i firm ae t Million, 
Å rhus t. 1950, overtaget nuvæ rende forretn ing  i 
Å rhus og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1950.

Ådr. Byvangs Alle 10, Viby, Jylland.
F irm a: E rik  Middelbo, Lollandsgade 69, Århus.

M ikkelsen, A rne Erik, købm and; f. 9/6 1905 i 
Åles'trup, Viborg amt, søn af togfører P eder 
M ikkelsen; g. 16/11 1930 m. G udrun M., f. N iel
sen; udi. i H erning B rugsforening, g rundlagt nu 
væ rende forretn ing  i H erning og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1930; medl. af best. f. H er
ning K olonialhandlerforening sam t lægdom m er 
i H erning Boligret.

Ådr. Olufsgade 4, Herning.
F irm a: Arne E. M ikkelsen, Silkeborgvej 41, 

Herning.

M ikkelsen, Børge, købm and; f. 5/2 1913 i Hol
stebro.

Adr. Åglim t 1, Holstebro.
F irm a: Børge M ikkelsen, V estergade 16, Hol

stebro.

M ikkelsen, E jnar, købm and; f. 8/10 1906 i H ar- 
lev, Å rhus amt, søn af købm and M. M ikkelsen;
g. 27/3 1932 m. Ingeborg M., f. Hansen; udi. i 
faderens fo rretn ing  i H arlev 1923-27, derefter 
kommis i samme, overtaget købm and P etrus 
K nudsen’s fo rretn ing i H øjbjerg og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1932.

Adr. Oddervej 67, Højbjerg.
F irm a: E jnar M ikkelsen, Oddervej 67, H øj

bjerg.

M ikkelsen, Ernst, købm and; f. 3/11 1909 i B jer- 
nede sogn, Sorø amt, søn af g årdejer Mads P e
der M ikkelsen; g. 6/4 1947 m. A nna-M arie M., f. 
M ikkelsen; udi. i Ø lsted B rugsforening, etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and m. forretn ing  i B je r

ringbro  1950, afhæ ndet samme og overtaget fo r
retn ing  i Hobro 1954.

Adr. S trandvejen  26, Hobro.
F irm a: S trandvejens K olonialhandel, Hobro.

M ikkelsen, Flem m ing Norheim, forretn ingsfø
re r; f. 4/12 1921 i Esbjerg, søn af p rokurist M ik
kel M ikkelsen; g. 19/12 1953 m. Benny M., f. 
N ielsen; udd. i b landet m anufak tu r 1936-40 og 
sen. v irke t s. dekoratør t. 1945, forretn ingsfører 
i Esbjerg  K afferisteri s. 1945.

Adr. N ørregade 33, Esbjerg.
F irm a: E sbjerg K afferisteri, Esbjerg.

M ikkelsen, Hans Børge N ørballe, købm and; f. 
3/6 1920 i Landet, Tåsinge, søn af landm and Ma
rius M ikkelsen; g. 1941 m. K atrine N. M., f. 
Pedersen; udi. h. købm and Bøgeskov, Svend
borg 1935-39, dere fte r kommis i F redericia og 
sen. i M iddelfart, etabi. sig s. selvstændig køb
m and m. fo rretn ing  i M iddelfart 1949; kasserer i 
M iddelfart K olonialhandlerforening.

Adr. Brovej 56, M iddelfart.
F irm a: Nørballe M ikkelsen, Brovej 56, M iddel

fart.

M ikkelsen, Hans C hristian Høyer, købm and; f. 
2/9 1919 i Kbhvn., søn af salgschauffør L aurits 
M arturin  M ikkelsen; g. 6/8 1944 m. Ellen M., f. 
A ndersen; udd. i kolonial h. købm and Søren S. 
Busk, Fredensgade 4, Kbhvn. K. 1934-38, i kom 
pagni m. broderen købm and Jørgen M archoldt 
M ikkelsen grundlagt forretn ing  H ollæ nderdybet 
25, Kbhvn. S. 1942 og Å lekiste vej 234, Vanløse 
1945, overtaget sidstnæ vnte f. egen regning og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1948; medl. af 
best. f. Kbhvn.s K øbm andsforening s. 1955.

Adr. H araidsgade 33, Kbhvn. N.
F irm a: H. C. Mikkelsen, Å lekistevej 234, V an

løse.

M ikkelsen, H arry , købm and; f. 10/4 1916 i H un- 
derup, Ribe amt.

Adr. Søndergade 1, Grenå.
F irm a: »Den gamle Købmandsgård« v. H arry  

M ikkelsen, Grenå.
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K. Mikkelsen 
købm and

N. M. Aa. Mikkelsen 
købm and

S. Mikkelsen 
købm and

S. Aa. M ikkelsen 
købm and

M ikkelsen, H olger D ejgaard, forretn ingsfører; 
f. 21/3 1913 i T istrup, Ribe amt, søn af k rea tu r- 
kom m issionær Niels C hristian  M ikkelsen; g. 
26/12 1942 m. Aase M., f. Rasm ussen; udi. h. køb
m and N. Nielsen, Lunde, dere fte r kommis bl. a.
h. købm and A ndreas Lamp, Varde, b esty re r af 
sammes forretn ing  s. 1942.

Adr. B ruuns Alle 8, Varde.
F irm a: A ndreas Lamp, Varde.

M ikkelsen, Jens M arthinus, købm and; f. 9/11 
1884 i Nr. Lem pr. Lemvig, Ringkøbing amt, søn 
af gårdejer Jens Stokholm  M ikkelsen; g. 8/5
1915 m. Ju lie  Emilie M., f. Jensen; udi. h. køb
m and A nthon Thomsen, Lemvig 1898-1902, før
stekomm is h. samme 1902-10 og besty rer h. køb
m and P. Christensen, Langå 1910-13, overtaget 
fo rretn ing  i Holsted og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1914 sam t fly tte t forretn ingen  t. nu
væ rende lokaler i Holsted 1930.

Adr. Sæ rm arksvej 12, H olsted St.
F irm a: J. M. Mikkelsen, K olonial & Isenkram , 

Storegade 69, H olsted St.

M ikkelsen, Johannes, købm and; f. 13/8 1893 i 
V rejlev, H jørring  amt, søn af skom agerm ester 
L ars C hristian M ikkelsen; g. 1921 m. Jenny  K ir
stine M., f. A ndersen; udi. h. købm and P e te r 
Aasholm, G uldager pr. V rå 1908-12, studie- og 
arbejdsophold i U.S.A. 1920-30, overtaget nu
væ rende fo rretn ing  i Ålborg og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1930.

Adr. Jyllandsgade 5, Ålborg.
Firm a: Johs. M ikkelsen, Rantzausgade 47, Ål

borg.

M ikkelsen, Jørgen  M archoldt, købm and; f. 4/4
1916 i Kbhvn., søn af salgschauffør Laur. Mik
kelsen; g. 1938 m. G rethe M athilde M., f. Schrø
der; udi. h. købm and Vald. Hommel, Lavendel
stræ de, Kbhvn. K. 1930-34, derefter kommis i 
forskellige kbhvn.ske forretn inger, etabi. sig s. 
selvstændig købm and m. fo rretn ing  H ollæ nder
dybet 25-27, Kbhvn. S. 1942; medl. af F rim urer
ordenen i D anm ark.

Adr. M ikkel Vibes Gade 3, Kbhvn. K.

F irm a: J. M. M ikkelsen, H ollæ nderdybet 25-27, 
Kbhvn. S.

M ikkelsen, K aj Michael, købmand, fo rretn ings
besty rer; f. 10/3 1917 i Merløse, H olbæk amt, søn 
af købm and M artin  M ikkelsen; g. 24/11 1940 m. 
R uth M., f. Rasm ussen; udd. i kolonialbranchen 
i A/S W ulff’s Eftf., Mørkøv 1931-34 og herunder 
bestået handelsskoleeksm . 1934, komm is h. køb
m and Carl Hansen, Snøde, Langeland 1935-37, 
dere fte r kommis og sen. disponent i faderens 
fo rre tn ing  i St. Merløse, besty re r af samme — 
der indehaves af m oderen — Asta M ikkelsen — 
og om fatter kolonial, vinhandel, isenkram , korn 
og foderstoffer, bygningsm aterialer, b ræ ndsel og 
benzin — s. 1954.

Adr. Hovedgaden 2, St. Merløse.
F irm a: M. M ikkelsen, Hovedgaden 2, St. M er

løse.

M ikkelsen, K onrad, købm and1; f. 18/2 1910 i Nr. 
Kongerslev, Å lborg amt, søn af handelsm and 
Niels P e te r M ikkelsen; g. 3/9 1932 m. Nielsine 
M., f. K æ rgaard ; udi. dels h. købm and Madsen, 
Skibsted 1924-25 og dels h. købm and Jensen, Bæ- 
lum  1925-27, kommis h. købm and Bech, K æ rs
holm  1927-29 og h. købm and Gundlev, Sdr. K on
gerslev 1929-30, derefter besty rer af nuvæ rende 
forretn ing  i Kærsholm , overtaget samme — der 
om fatter kolonial, isenkram , m anufaktur, korn 
og foderstoffer — og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1932, ombygget og m oderniseret fo rre t
ningen t. delvis tem po-butik  1953.

Adr. K ærsholm  pr. Gudumholm.
Firm a: K. Mikkelsen, K ærsholm  pr. G udum

holm.

M ikkelsen, Niels Mikael Aage, købm and; f. 
20/10 1893 i Skern, søn af købm and Anton Mik
kelsen; g. 29/9 1918 m. Olga M., f. Fenger; be
ståe t mellem skoleeksm. fra  T arm  Realskole, udi. 
i faderens forretn ing  i Skern  og herunder be
stået handelsm edhjæ lpereksm . fra  Skern  H an
delsskole sam t sen. frekven te re t Den jydske 
H andelshøjskole i Århus, genn. 1 å r  kommis h. 
købm and Vald. Tørsleff, Å rhus, ansat h. køb-

791



m and M. H. Fenger, Ikast 1911, i perioder ind
kald t t. sikringsstyrken og fo rre tte t tjeneste  s. 
korporal 1914-17, overtaget nuvæ rende forretn ing  
i Ikast og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1916; 
medl. af best. f. M idtjysk H andelsforening s. 
1945, kasserer i samme s. 1946 sam t medl. af best, 
f. foreningens enkekasse s. 1938, m edstifter af 
Ikast H andelsstandsforening og medl. af best. f. 
samme, till. formd. f. Ikast K olonialhandlerfor
ening og medl. af repræ sen tan tskabet f. A/S 
Ikast H andels- og Landbrugsbank.

Adr. Ikast.
F irm a: Aage M ikkelsen, Ikast.

M ikkelsen, P e te r Koed, købm and; f. 25/10 
1912 i E rritsø, Vejle amt, søn af dræ ningsm ester 
P e te r Koed M ikkelsen; g. 22/11 1947 m. A nna 
M argrethe K. M., f. K nudsen; udi. i A gtrupskov 
B rugsforening 1926-30, frekven tere t Kolding 
Købmandsskole 1930-31, kommis i Espergæ rde 
B rugsforening og sen. i B ram drupdam  B rugs
forening sam t i L illerød B rugsforening 1931-39, 
kommis h. købm and Filskov, K ollund 1941-44 og 
kontorist i Kolding Oplands H øjspæ ndingsforsy
ning 1944-53, overtaget Solgårdens K olonialfor
re tn ing  i Kolding og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1953.

Adr. Sdr. H avnegade 8, Kolding.
F irm a: P. Koed M ikkelsen, Sdr. Havnegade 8, 

Kolding.

M ikkelsen, P reben  Hviid, købm and; f. 30/1 
1931 i Hobro.

Adr. Ø stertorv 18, Skive.
F irm a: Hviid M ikkelsen, Ø stertorv  18, Skive.

M ikkelsen, Steen T ræ rup, købm and; f. 14/4 
1917 i Stoholm, Viborg amt, søn af handelsre j
sende Jacob M ikkelsen; g. 1/10 1939 m. Inge T. 
M., f. B urm eister Larsen; udi. h. købm and P. A. 
B uchtrup, Å rhus 1931-35, kom m is h. samme 1935- 
36, frekven tere t Den jydske H andelshøjskole i 
Å rhus 1936-37, af tjen t væ rneplig t 1937-38 og sen. 
indkaldt t. beredskabsstyrken 1939-40, kommis h. 
købm ændene Viggo Tørsleff, Hans F. H ansen og 
H. C. Jaster, Å rhus 1938-39, etabi. sig s. selv

stændig købm and m. fo rretn ing  — en udpræ get 
købm andsvirksom hed m. vin, tobak og konserves 
s. speciale — i Å rhus 1939; tidl. medl. af best. f. 
Å rhus I. F. af 1900’s tennisafd. sam t medl. af 
F rim urerordenen  i Århus.

Adr. Saturnvej 3, Århus.
F irm a: S teen M ikkelsen, Skanderborgvej 11, 

Å rhus.

M ikkelsen, Svend, købm and; f. 14/10 1912 i 
Ringkøbing, søn af m alerm ester Otto M ikkelsen;
g. 3/2 1946 m. Inger M., f. Jensen; udi. h. køb
m and H enry Hansen, Ringkøbing 1926-30, kom 
mis h. samme 1930-35, derefter kommis i A ger
skov, U lfborg og N æstved, etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and m. fo rre tn ing  — om fattende ko
lonial, delikatesser og v inhandel — i N æstved 
1946; medl. af best. f. N æstved K øbm andsfor
ening s. 1948.

Adr. Præ støvej 45, Næstved.
F irm a: Svend M ikkelsen, P ræ støvej 45, N æ st

ved.

M ikkelsen, Svend Aage, købm and; f. 1/11 1912 
i H yllested, R anders amt, søn af gårdejer og 
sognefoged Søren P e te r M ikkelsen; g. 7/11 1937 
m. A nna Ebba M., f. Svane; udi. h. købm and 
B ischoff-A ndersen, E beltoft 1928-32 og herunder 
bestået handelsm edhjæ lpereksm . fra  Ebeltoft 
H andelsskole 1931, d erefter kommis i forskel
lige fo rre tn inger bl. a. h. købm and S trø ier C hri
stensen, Grenå, overtaget nuvæ rende kolonial
fo rretn ing  i G renå og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1937, udvidet og m oderniseret fo rre t
ningen 1951; kasserer i G renå K øbm andsfor
ening s. 1947.

Adr. Å rhusvej 53, G renå.
F irm a: Aage M ikkelsen, Å rhusvej 53, Grenå.

M ikkelsen, Svend A nker, købm and; f. 15/1 
1907 i Vemb, Ringkøbing amt, søn af sognefoged, 
støbegodsforhandler Rasmus M ikkelsen; g. 26/6 
1934 m. Magda M., f. K jæ r; udi. h. købm and H. 
Wogen, Holstebro, overtaget nuvæ rende fo rre t
ning — der om fatter kolonial, isenkram  og

792



m arkfrø  — i B ækm arksbro og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1946.

Adr. Bækm arksbro.
F irm a: Svend A nker M ikkelsen, K olonial & 

Isenkram , Bækm arksbro.

M ikkelsen, Søren Holst, købm and; f. 17/10 1909 
i Kolind, R anders amt, søn af købm and Peder 
A nton M ikkelsen; g. 22/4 1934 m. Asta H. M., f. 
Thøgersen; udi. dels i faderens forretn ing  i Ko
lind og dels h. købm and Israelsen, H erning 1923- 
27, derefter kommis h. købm and Chr. Skov, Ul- 
b jerg  og sen. — efter a t have aftjen t væ rneplig t 
— h. enkefru  A ndersen, T rustrup  sam t i fade
rens forretn ing  i Kolind, overtaget købm and 
H enning Johansen’s fo rretn ing  i Åbyhøj og etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and 1934.

Adr. Silkeborgvej 341, Åbyhøj.
F irm a: S. H olst M ikkelsen, Silkeborgvej 341, 

Åbyhøj.

M ikkelsen, Thomas, købm and; f. 25/1 1897 i 
Kobberup, Viborg amt, søn af gårdejer A. Mik
kelsen; g. 1921 m. Inger M., f. G am m elgaard; 
udd. i kolonial 1913-15, v irk e t v. m ølleri 1918-20, 
grundlagt nuvæ rende kolonialforretning i Skive 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1921; medl. 
af best. f. Skive K olonialhandlerforening s. 1942.

Adr. Havnevej 15 A., Skive.
F irm a: Th. M ikkelsen, Havnevej 13, Skive.

Milling, Georg Verner, købmand1; f. 11/11 1923 
i B rahetrolleborg, Svendborg amt, søn af k rea
tu rhand le r N iels Milling; g. 21/4 1950 m. G rethe 
M., f. Sørensen; udi. h. købm and A. Bager, F å
borg 1940-44 og sideløbende frekven te re t Fåborg 
Handelsskole, derefter kommis i forskellige for
re tn inger bl. a. h. købm and Larsen, M orud H an
delshus, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. 
fo rretn ing  — om fattende kolonial, delikatesser 
og v inhandel sam t isenkram  — i Fåborg 1950.

Adr. Vestergade 26, Fåborg.
Firm a: Georg Milling, Købmand, Fåborg.

Modin, Otto Charles, købm and; f. 30/1 1889 i 
Jorløse, H olbæk amt, søn af sm edem ester C hri
stian  Modin; g. 19/10 1913 m. C hristine M., f. 
Thomsen; udd. i kolonial, kom  og foderstoffer i 
R eerslev pr. Ruds Vedby 1903-07, d erefter kom
mis i St. M erløse og sen. i Søby på Æ rø, selv
stæ ndig købm and i Glumsø 1914-16, etabi. sig s. 
selvstændig købm and m. fo rretn ing  — om fatten
de kolonial, isenkram , korn  og foderstoffer, træ 
last og bygningsm aterialer sam t bræ ndsel — i 
G ørlev 1916, till. filia lbestyrer i Gørlev f. A/S 
H andels- og L andbrugsbanken i Slagelse; formd. 
f. Løve H erreds H andelsforening s. 1927 sam t 
medl. af best. f. Gørlev tekniske Skole s. 1932 og 
f. A/S »Dankas« s. 1935, medl. af Gørlev sogne
råd  1936-42.

Adr. Gørlev.
F irm a: O. C. Modin, Gørlev.

M oesgaard, Andreas, købmand, grosserer; f. 
15/3 1885 i H erning, søn af snedker Rasmus Moes

gaard; g. 9/11 1913 m. Emma M., f. Olsen; udg. 
fra  Esbjerg Borgerskole, d erefter udd. i handel i 
Holsted og sen. ansat i forskellige virksom heder 
i Kbhvn., B erlin  og S tu ttgart, etabi. sig s. selv
stændig købm and på Frdbg. 1911, overtaget køb
m and P etrus Bøggild’s forretn ing  i St. Kongens
gade i Kbhvn. 1923 og kgl. hofleverandør S. M. 
Salom onsen’s fo rretn ing i Kbhvn. 1929, kgl. hof
leverandør 1934; medl. af best. f. Købmændenes 
B roderkreds 1930 og f. K bhvn.s K øbm andsfor
ening 1936, formd. f. sidstnæ vnte s. 1944 og f. 
C entral-O rganisationen af K øbm andsforeninger 
f. Kbhvn. og Omegn s. 1947; formd. f. best. f. 
H aslev Højskole 1936 og f. Fæ llesudvalget f. Bu
tikslæ rlinge 1938-49, viceform d. f. De danske 
H andelsforeningers Fæ llesrepræ sentation  og 
næ stform d. f. best. f. A/S K øbm andsbanken i 
Kbhvn. 1945 sam t medl. af P riskon tro lrådet 1947; 
medl. af best. f. H ovedstadens V enstre 1946 sam t 
medl. af K bhvn.s borgerrepræ sentation  1946-47 
og af L andstinget 1947-54; medl. af best. f. Skov- 
toftehjem m ene og f. Missionen b landt hjem løse 
M ænd; tildelt De sam virkende K øbm andsforenin
ger i D anm ark’s hæ derstegn i guld; dekoration: 
R.

Adr. S trandprom enaden 39, Kbhvn. 0 .
O rganisation: Kbhvn.s Købmandsforening,

Æ girsgade 57, Kbhvn. N.

M oesgaard, B ertel, købm and; f. 2/10 1916 i Tim, 
R ingkøbing amt, søn af depotindehaver M arinus 
M oesgaard; g. 24/4 1948 m. A sta M., f. H ansen; 
udi. h. købm and Viggo Nielsen, Ringkøbing 1930- 
34 og herunder bestået handelsskoleeksm . 1934, 
kommis h. samme 1934-36, h. købm and J. C. Je n 
sen, R ingkøbing 1936-43 og h. købm and Laursen, 
Nykøbing S. 1943-49, overtaget sidstnæ vntes fo r
re tn ing  — der om fatter finere kolonial, delika
tesser, vinhandel, m ateria l og sygeplejeartik ler 
— og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1949.

Adr. »Svanegården«, Svanestræ de, Nykøbing S.
Firm a: B. M oesgaard, Algade 19, Nykøbing S.

Moeslund, Axel Valdemar, købmand, depotin
dehaver; f. 21/10 1890 i Viborg, søn af overser
gent P. J. M oeslund; g. 27/11 1919 m. Olga M., f. 
Ol'sen; udd. i kolonial h. købm and L. K. Je n 
sen, Viborg 1904-08, kommis h. købm and A. Ol
sen, R anders 1910-13 og h. købm and B ertel 
Thomsen, Viborg 1913-16, d revet kolonial-, korn- 
og foderstofforretn ing i V iborg 1918-24, overtaget 
C arlsberg B ryggerierne’s depot i V iborg og 
etabi. sig s. selvstændig depotindehaver 1928; 
næ stform d. i V iborg K olonialhandlerforening 
1921-24 sam t formd. f. Viborg H andelsstand’s 
Stiftelse s. 1946.

Adr. Set. M athias Gade 96, Viborg.
F irm a: Carlsberg-D epotet, Viborg.

Mogensen, Axel C hristian Julius, købm and; f. 
8/11 1897 i Tejn, Bornholm, søn af fiskehandler 
C hristian Th. Mogensen; g. 5/11 1926 m. Jacky 
M., f. Larsen; udi. h. købm and Gram, G udhjem  
1912-16, komm is h. samme 1916-17, frekven tere t
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B. Moesgaard 
købm and

H. C. T. Mogensen 
købm and

J. Mogensen 
købm and

K. Mogensen 
købm and

Rønne H andelsdagskole 1917-18, af tjen t v æ rne
plig t 1918-19, komm is i Rønne B rugsforening 
1919-20 og h. købm and Exsten, Rønne 1920-26, 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and1 m. forretn ing  
— om fattende kolonial, isenkram  og m anufak
tu r  — i Tejn 1926; næ stform d. f. Nordbornholm s 
Købm andsforening.

Adr. Tejn.
F irm a: Axel Mogensen, K øbm andsforretning, 

Tejn.

Mogensen, Carl, købmand, skibshandler; f. 5/5 
1902 i Nørager, R anders amt, søn af gårdejer 
L aurs Mogensen; g. 8/5 1932 m. Sigrid M., f. 
Lynge; udi. h. købm and S. Jensen, Agger 1917- 
21, d erefter kommis bl. a. h. købm and J. Tor
stensen, Malling, selvstæ ndig købm and i Bedsted 
1927-45, overtaget nuvæ rende forretn ing  — der 
om fatter kolonial og skibsproviantering — og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and i H adsund 
1945; genn. en årræ kke formd. f. Syd- og N ord- 
thy  Handelsforening, p. t. me dl. af best. f. H ad
sund H andelsforening.

Adr. V estergade 1, Hadsund.
F irm a: Carl Mogensen, Vestergade 1, Hadsund.

Mogensen, Carl Koch, købm and; f. 8/4 1896 i 
Hum lebæk, F rederiksborg  amt, søn af købm and 
Mogens Koch Mogensen; g. 26/10 1920 m. A ugusta
K. M., f. Johansen; udi. dels h. købm and A nders
P. Larsen, T rørød og dels i faderens forretn ing  
i H um lebæk 1910-14, kommis i forskellige fo rre t
n inger 1914-17 og af tjen t væ rneplig t 1917-18, be
s ty re r af faderens fo rretn ing  i H um lebæ k 1919- 
24, overtaget samme og etabi. sig s. selvstæ ndig 
købm and 1927; medl. af best. f. Foreningen af 
Landkøbm æ nd i F rederiksborg  A m t s. 1927 og 
kasserer i H um lebæ k Sogns Sygeforsikring s. 
1936.

Adr. GI. S trandvej 124, Humlebæk.
F irm a: Carl Koch Mogensen, GI. S trandvej 124, 

Humlebæk.

Mogensen, Edmund, købm and; f. 1/1 1899 i Å r
hus.

Adr. Set. P auls Gade 28, Arhus.

F irm a: Kay Schm idt’s Eftf., Set. Pauls K irke
plads 7, Århus.

Mogensen, Eigil, købm and; f. 7/2 1923 i Mørke, 
R anders amt.

Adr. M artin  Vahls Vej 4, Århus.
F irm a: A. Mogensen, Viborgvej 28, Århus.

Mogensen, E rik  A ntonius, kom m unelæ rer, 
handelsskoleforstander; f. 15/1 1902 i Roum, Vi
borg amt, søn af en trep renør I. C. Mogensen; 
g. 4/8 1929 m. Signe M., f. P latz; udd. og v irket 
v. landvæsen, bestået læ rereksm . fra  Haslev 
Sem inarium  1927, derefter læ re r  på Skolehjem 
m et »Landerupgård« pr. Taulov og sen. v. He
densted Byskole, læ re r v. H aslev skolevæsen og 
v. Haslev Handelsskole s. 1931, fo rstander f. 
sidstnæ vnte s. 1953.

Adr. V estervang 4, Haslev.
Institu tion: H aslev H andelsskole, Haslev.

Mogensen, H ans F rederik , købm and; f. 12/11 
1911 i Føvling pr. B ræ dstrup, Skanderborg amt, 
søn af gårdejer M. B. C hristian Mogensen; g. 
1936 m. Ella Mo f. B rink H enriksen; udi. h. 
købm and Johan  Rasmussen, Horsens 1926-30, 
derefter kommis h. købm and N. Nielsen, Varde, 
overtaget nuvæ rende fo rretn ing  i Å rhus og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1935; medl. af 
Å rhus dom-sogns m enighedsråd og kasserer f. 
Å rhus Sømandshjem .

Adr. Borggade 5, Århus.
F irm a: H. F. Mogensen, S jæ llandsgade 12, Å r

hus.

Mogensen, H jalm ar B., købm and; f. 18/6 1917 
i Lysbro, Skanderborg amt, søn af sm edem ester 
Chr. Mogensen; g. 19/6 1948 m. G erda M., f. Mo
gensen; udi. i m oderens kolonialforretning i 
Silkeborg, overtaget samme og etabi. sig s. selv
stæ ndig købm and 1947.

Adr. Sanatorievej 26, Silkeborg.
F irm a: H. B. Mogensen, Sanatorievej 26, Sil

keborg.
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N. F. Mogensen 
købm and

O. B. Mogensen 
købm and

Aa. N. Mortensen 
købm and

A. S. Mortensen 
købm and

Mogensen, H olger C hristian  Theodor, køb
m and; f. 11/5 1899 i Ølgod sogn, Ribe amt, søn 
af gårdejer og m øller A nker Lorents Mogensen; 
g. 8/6 1924 m. M aria M., f. M øller; udi. h. køb
m and N. Nielsen, Lunde 1915-19, kommis h. 
købm and Ju lius Frandsen, Nr. Nebel 1919-20 og 
førstekom m is h. købm and Carlo Petersen , Ribe 
1920-23, overtaget nuvæ rende forretn ing  — der 
om fatter kolonial og isenkram  — i Ribe og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1923; medl. af 
best. f. Ribe K olonialhandlerforening s. 1927, 
formd. f. samme 1942-48, till. medl. af best. f. 
Ribe H andelsstandsforening 1934-48.

Adr. Saltgade 8, Ribe.
Firm a: H olger Mogensen, Saltgade 7, Ribe.

Mogensen, Johannes, købm and; f. 18/11 1918 i 
L ystrup, V ivild sogn, R anders amt, søn af ka re t
m ager M. M ogensen; g. 8/11 1942 m. E llen M., f. 
W inther; udi. dels h. købm and H. C. Jensen, Ly
strup  og dels h. købm and A bildgaard, Hobro 
1933-37, komm is h. sidstnæ vnte 1937-38 og i Ebel
to ft B rugsforening 1938-41 — herunder fø rste
komm is 1940-41, derefter fo rre tte t civilforsvars
tjeneste, d revet vognm andsforretning 1944-45 og 
sen. påny kommis i E beltoft B rugsforening, 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. forretn ing 
i Ebeltoft 1946; medl. af E beltoft H åndvæ rker
fo ren ing^  handelsudvalg sam t medl. af best. f. 
og kasserer i E beltoft som m erfestkom ite, till. 
medl. af E beltoft B randvæsen.

Adr. Overgade 26, Ebeltoft.
F irm a: Johs. Mogensen, Overgades K øbm ands

handel, Ebeltoft.

Mogensen, Kai, købm and; f. 21/12 1905 i
K bhvn., søn af sk ibsfører Jacob Mogensen; g. 
8/12 1929 m. Lilly M., f. Jensen; udd. i kolonial
branchen i firm ae t Emil M atthissen & Søn, Ros
kilde 1920-24 og herunder bestået handelsskole- 
eksm. fra  Roskilde H andelsskole 1923, kommis i 
samme firm a 1924-28, selvstæ ndig købm and i 
Sakskøbing 1928-47, overtaget købm and J. K rogh’s 
fo rretn ing  — om fattende finere  kolonial og deli
katesser sam t v inhandel — og etabi. sig s. selv
stændig købm and i Roskilde 1947.

Adr. H elligkorsvej 6, Roskilde.
F irm a: Kai Mogensen, H elligkorsvej 6, Ros

kilde.

Mogensen, Magne Sigvard, viceskoleinspektør, 
fo rstander f. Holstebro Handelsskole; f. 25/7 
1891 i Galten, Å rhus amt.

Adr. Poul A ndersens Vej 11, Holstebro.
Institu tion: H olstebro Handelsskole, Holste

bro.

Mogensen, Niels F rederik , købm and; f. 3/6 
1885 i B rorstrup, Å lborg amt, søn af arbejds
m and Ole M ogensen; g. 3/6 1921 m. M arie M., f. 
Bech; udd. og v irke t s. m ejerist, etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and m. fo rretn ing  i B islev pr. 
Nibe 1936, afhæ ndet samme og overtaget nuvæ 
rende forretn ing  — der om fatter kolonial, isen
kram , fa rv e r og lakker — i V ejgård 1942, op
taget sønnen — købm and Ove Bech Mogensen
— s. kompagnon i forretn ingen  1944.

Adr. Hadsundvej 122, V ejgård  pr. Ålborg.
F irm a: I/S N. Mogensen & Søn, V ejgård pr. 

Ålborg.

Mogensen, Ove Bech, købm and; f. 18/7 1922 i 
B rorstrup, Alborg amt, søn af købm and Niels 
F rederik  Mogensen; g. 14/4 1949 m. Elly B. M., 
f. Nielsen; bestået realeksm . fra  Å lestrup R eal
skole 1938, udi. dels h. faderen  og dels h. køb
m and Carl Pedersen, A lborg 1939-43, kommis h. 
købm and Tjellefsen, Blokhus sam t h. købm and 
R obert Dahl, Å lborg 1943-44, frekven tere t J u 
stitsråd  M øller’s H andelshøjskole i Å lborg 1944- 
46, optaget s. kompagnon i faderens forretn ing
— der om fatter kolonial, isenkram , fa rv e r og 
lakker — i V ejgård 1944.

Adr. Hadsundvej 122, Vejgård' pr. Ålborg.
F irm a: I/S N. M ogensen & Søn, V ejgård1 pr. 

Ålborg.

Mogensen, Peder, købm and; f. 1/1 1913 i Svend
strup, Skanderborg amt.

Adr. Janus la Cours Gade 9, Århus.
F irm a: P. Mogensen, Janus la  Cours Gade 9, 

Århus.
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A. Mortensen 
købm and

B. L. Mortensen 
købm and

E. J. Mortensen 
købm and

E. W. Mortensen 
købm and

Mogensen, Svend Tage W assard, købm and; f. 
25/12 1913 i Thorup, Viborg amt, søn af gårdejer 
A nders Mogensen; g. 13/6 1943 m. R uth M., f. 
Melbye Nielsen; bestået realeksm . fra  Å lestrup 
Realskole 1929, udi. h. købm and E duard  E rich
sen, Å lestrup 1929-33, frekven tere t Den jydske 
Handelshøjskole i Å rhus 1934-35, overtaget nu 
væ rende fo rretn ing  — der om fatter kolonial og 
delikatesse sam t h a r  eget kaffebræ nderi — i Ål
borg og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1942; 
medl. af best. f. Å lborg H andelsforening af 1879 
s. 1954.

Adr. N ørregade 19, Ålborg.
F irm a: Svend W. Mogensen, Severin C hristi

ansen’s Eftf., N ørregade 22, Ålborg.

M ollerup, Andreas, købmand, sk ibsproviante
ringshandler; f. 11/9 1905 i Harboøre, Ringkø
bing amt, søn af fisker Carl C hristian M ollerup; 
g. 16/4 1930 m. K rista  K ristine M., f. Bro C hri
stensen; beskæ ftiget v. fiskeri t. 1931, derefter 
g rundlagt nuvæ rende forretn ing  — der om fat
te r  kolonial og bræ ndsel sam t skibsproviante
ring  — i Thyborøn og etabi. sig s. selvstændig 
købm and og skibsprovianteringshandler, ombyg
get og m oderniseret fo rretn ingen 1954; besty rer 
af A/S Lemvig Folkebank’s afd. i Thyborøn s. 
1952, medl. af best. f. A/S Singersgas og medl. 
af Thyborøn sogneråd s. 1955.

Adr. Bredgade 15, Thyborøn.
F irm a: Andr. Mollerup, Skibsproviantering, 

Thyborøn.

M ollerup, Ole Laursen, købm and; f. 18/10 1891 
i H arboøre, Ringkøbing amt, søn af sognefoged 
P eder Olesen Nees L aursen M ollerup; g. 19/10 
1917 m. M ariette Sofie M., f. L ind; overgået fra  
fiskerierhvervet, overtaget nuvæ rende fo rre t
ning — der om fatter kolonial, isenkram , hønse
foder og bræ ndsel — i H arboøre og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1926; m edstifter af Lem 
vig og O plands K øbm andsforening og tidl. kas
se re r f. samme.

Adr. Harboøre.
F irm a: O. L. M ollerup, Harboøre.

Moos, Hans Peter, købm and; f. 12/12 1922 i 
G uderup, Sønderborg amt, søn af købm and C hri
sten Moos; g. 10/10 1951 m. R uth M., f. M adsen; 
udd. i kolonial h. købm and Chr. Danielsen, Søn
derborg 1937-41, ansat h. v ik tualiehandler H. 
M artensen, Sønderborg 1941-46 og h. købm and 
G erhard  Petersen, Sønderborg 1946-48, m edhjæ l
p e r i faderens kolonialforretning i Sønderborg 
1948-51, overtaget samme og etabi. sig s. selv
stæ ndig købm and 1951.

Adr. Mølby 17, Sønderborg.
F irm a: H. P. Moos, Mølby 17, Sønderborg.

M ortensen, Aage Nortvig, købmand; f. 22/8 
1913 i Horsens, søn af vognm and C hristian M or
tensen; g. 21/8 1937 m. G reta M., f. Nielsen; udi.
h. købm and C. Thorstensen, H orsens 1928-32, der
e fter kommis h. samme t. 1939, selvstændig køb
m and i H orsens 1941-44 og forretn ingsfører i f ir 
m aet A xel Rasmussen, Vivild 1944-46, overtaget 
købm and Carl C hristensen’s forretn ing  i Horsens 
og påny etabi. sig s. selvstændig købm and 1946.

Adr. H aurow itzvej 21, Horsens.
F irm a: Aage M ortensen, Søndergade 7, H or

sens.

M ortensen, Adolf Severin, købmand; f. 18/3 
1892 i Kbhvn., søn af købm and Jørgen M artinus 
M ortensen; g. 26/12 1919 m. A nna M., f. P eder
sen; udi. i faderens forretn ing  GI. Kongevej 6, 
N ørre U ttrup 1907-11, derefter kommis i samme 
og sen. e fter faderens død forretn ingsfører f. 
m oderen, overtaget forretn ingen og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1936, fly tte t samme — der 
om fatter kolonial, delikatesser og vinhandel og 
drives s. tem po-butik  — t. nuvæ rende moderne 
lokaler Hj ørringvej 73, N ørre U ttrup  1954; genn. 
en årræ kke revisor i H andelsforeningen af 1906, 
N ørre Sundby, kasserer f. N ørre U ttrup V and
væ rk  og medl. a f best. f. N ørre U ttrup E l-F or
syning, p. t. kasserer f. N ørre U ttrup B orger- 
og H åndvæ rkerforening.

Adr. Abildgårdsvej 58, N ørre U ttrup pr. N ørre 
Sundby.

F irm a: Adolf M ortensen, H jørringvej 73 A., 
N ørre U ttrup pr. N ørre Sundby.
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M ortensen, A nkjæ r, købm and; f. 4/8 1906 i 
Ferslev  sogn, Å lborg amt, søn af købm and Niels 
C hristian M ortensen; g. 3/4 1937 m. V era M., f. 
Olesen; udi. i faderens forretn ing  i Ferslev pr. 
Svenstrup 1920-24, kommis i forskellige fo rre t
n inger 1924-37, overtaget fo rretn ing  M argrethe- 
vej 6, R ørdal pr. Ålborg og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1937, fly tte t fo rretn ingen — 
der om fatter kolonial og isenkram  sam t aut. 
bladforhandling — t. nuvæ rende lokaler i R ør
dal 1951, till. fo rhandler f. A/S D ansk T ipstjene
ste.

Adr. M argrethevej 6, R ørdal pr. Ålborg.
Firm a: A. M ortensen, H ennedalsvej 2A ., Rør- 

dal pr. Ålborg.

M ortensen, Anton, købm and; f. 14/9 1901 i M ejl- 
by, H aderslev amt, søn af landm and Jørgen  Jen 
sen M ortensen; g. 16/7 1935 m. C athrine M., f. 
B uthenschøn; udd. i kolonialbranchen h. b rode
ren  købm and Vald. M ortensen, Rødding 1916-20, 
m edarbejder på faderens gård  i M ejlby 1920-24, 
overtaget købm and M. P. C hristensen’s kolonial
forretn ing  i Rødding og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1924; medl. af best. f. og kasserer i 
Rødding og Omegns K øbm andsforening sam t 
kasserer i Rødding Sogns Jagtforening.

Adr. Rødding.
F irm a: Anton M ortensen, Rødding.

M ortensen, B ernhard  Lund, købm and; f. 12/8 
1906 i Aulum, R ingkøbing amt, søn af gårdejer 
Jens Ø sterlund M ortensen; g. 17/10 1937 m. Else 
K irstine M., f. K jæ rgaard ; udd. i m ejeribranchen, 
etabi. sig s. selvstændig købm and m. forretn ing  
i Munkl'inde pr. Bording 1945, afstået samme og 
overtaget nuvæ rende forretn ing  i Tj ørring  pr. 
H erning 1952.

Adr. Tj ørring  pr. H erning.
Firm a: B. L. M ortensen, Tj ørring pr. Herning.

M ortensen, Børge Risby, depotindehaver; f. 
20/4 1912 i Fakse, P ræ stø  amt.

Adr. A nnexgårdsvej 10 B., Vanløse.
Firm a: I/S Faxe B ryggeri’s Depot f. Kbhvn., 

A nnexgårdsvej 10 B., Vanløse.

M ortensen, Christian, købm and; f. 15/12 1911 i 
K jellerup, Viborg amt, søn af købm and Magnus 
M ortensen; i kompagni m. broderen — købm and 
Jørgen  M ortensen — overtaget faderens fo rre t
ning — der e r  grundlagt 1876 af bedstefaderen 
købm and C hristian M ortensen og om fatter kolo
nial, korn og foderstoffer, kunstgødning og m ark
frø  — i K jellerup og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1951.

Adr. Vestergade 44, K jellerup.
Firm a: M. M ortensen v. B rdr. M ortensen, K jel

lerup.

M ortensen, Egon Johannes, købm and; f. 5/6 
1915 i Roskilde, søn af købm and Jens Magnus

Mortensen*; bestået præ lim inæ reksm . fra  Forch
ham m ersvejs Skole på Frdbg. 1931 og handels- 
skoleksm. m. udm æ rkelse fra  K øbm andsskolen i 
Kbhvn. 1933, u d læ rt i faderens forretn ing  i K a
strup  og e fte r faderens død 1934 besty rer af sam
me f. moderen, overtaget fo rretn ingen — en ud
p ræ get kolonialvirksom hed m. kaffe s. speciale — 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1954.

Adr. Saltvæ rksvej 23 A., K astrup.
Firm a: K astrup  K oloniallager v. Magnus Mor

tensen, Saltvæ rksvej 23 A., K astrup.

M ortensen, E rik  Willy, købmand; f. 19/1 1914 i 
N ordrup, Sorø amt, søn af arbejdsm and M artin 
C hristian  M ortensen; g. 16/8 1939 m. H ilm a M.,
f. K ristiansen; udd. i kolonialbranchen dels i 
M ulstrup og dels i B jæ verskov 1928-32, kommis 
i Toftebjerg, Samsø 1932-34, i Ørby, Samsø 1934- 
35 og i K auslunde, Fyn 1935-37, rep ræ sen tan t i 
firm ae t Borchsenius, K alundborg 1937-38, fo r
re tn ingsbestyrer i Å rhus 1938-39 og kommis h. 
købm and R osengaard Olsen, GI. Køgevej 166, 
K bhvn. Vby. 1939-42, ansat i Fr. Schalburg’s 
V inhandel, K bhvn. 1942-44 og bestyrer af køb
m andsforretn ingen H. C. Ø rsteds Vej 21, Kbhvn. 
V. 1944-51, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. 
forretn ing  Vanløse Alle 64, Vanløse 1951.

Adr. Tølløsevej 17, Brønshøj.
F irm a: E. W. M ortensen, Vanløse Alle 64, Van

løse.

M ortensen, F rederik  P eter, købm and; f. 15/2 
1886 i Nysted; etabi. sig s. selvstændig købm and 
m. fo rretn ing  i egen nybygget ejendom  i Tå
strup  1923; medl. af best. f. Tåstrup og Omegns 
Købm andsforening 1924-32, formd. f. samme 1932- 
52.

Adr. Køgevej 102, Tåstrup.
F irm a: F. P. M ortensen, Køgevej 102, Tåstrup.

M ortensen, G erhard, købm and; f. 24/3 1922 i 
Egtved, Vejle amt, søn af snedker Chr. Mor
tensen; g. 7/9 1952 m. Anni M., f. H ansen; udi. 
dels h. købm and Vagn A ndersen og dels h. køb
m and M eldgaard, Egtved, g rundlagt nuvæ rende 
fo rretn ing  i Kolding og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1951.

Adr. Tøndervej 109, Kolding.
Firm a: Gerh. M ortensen, K atrinegade 8, Kol

ding.

M ortensen, G ert, købmand; f. 6/9 1904 i Kbhvn., 
søn af togfører P e te r M ortensen; g. 18/11 1928 m. 
K irstine M., f. C hristensen; udd. i kolonialbran
chen h. købm and Chr. B irring, Varde 1918-22, 
komm is h. købm and Chr. Christensen, Tarm  
1922-24 og h. købm and Jens Petersen, H ostrup 
1924-28, overtaget sidstnæ vntes forretn ing  og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and i H ostrup 1928, 
afhæ ndet samme 1952 og overtaget købm and N. 
M. Husom’s 100 å r gamle kolonial-, isenkram - og

* Købm and Jens Magnus M ortensen drev sidst U tters- 
lev Koloniallager 1926—31 og K astrup  K oloniallager 1931 
—34.
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F. P. Mortensen G. I. Mortensen
købm and købm and

H. Mortensen H. J. Mortensen
købm and købm and

støbegodsf orre tn ing i Skodborg 1953; medl. af 
Øse sogneråd1 1946-52.

Adr. Skodborg.
F irm a: G ert M ortensen, Skodborg.

M ortensen, G unnar Ingem ann, købm and; f. 9/8 
1902 i G rum strup, Skanderborg amt, søn af ud 
deler M orten Ingem ann M ortensen; g. 6/12 1936 
m. E llen M., f. Tol'strup M ikkelsen; udi. i fade
rens fo rretn ing  i K yringe 1916-20, d erefter kom 
mis i forskellige forretn inger, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. forretn ing  — om fattende 
kolonial, isenkram , m anufaktur, trikotage, frø  
og bræ ndsel — i Uggerslev 1936.

Adr. Uggerslev St.
F irm a: G unnar Ingem ann M ortensen, U ggers

lev St.

M ortensen, Hans, købm and; f. 1/5 1914 i Ved
sted, H aderslev amt, søn af købm and Jørgen 
M ortensen; g. 27/3 1938 m. Ing rid  M., f. Jacob
sen; udd. i kolonial dels h. faderen  og dels h. 
købm and Herrn. Friis, H aderslev 1928-32, kom 
mis i Visby B rugsforening 1932-38, overtaget 
købm and Hans C hristensen’s forretn ing  — om
fattende b landet landhandel — i LI. Jyndevad 
og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and1 1938.

Adr. LI. Jyndevad  pr. St. Jyndevad.
Firm a: H ans M ortensen, LI. Jyndevad pr. St. 

Jyndevad.

M ortensen, H ans Christian, købm and; f. 10/5 
1902 i Snejbjerg, Ringkøbing amt, søn af m øller 
Jørgen M ortensen; g. 25/10 1935 m. Anna M., f. 
G am m elager Jensen; overtaget nuvæ rende fo r
retn ing  i S nejbjerg  og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1937.

Adr. Snejbjerg pr. Herning.
Firm a: Hans M ortensen, S nejbjerg  pr. Herning.

M ortensen, H ans Jakob, købm and; f. 2/10 1903 
i Nr. Alslev, M aribo amt, søn af gårdejer R as
m us M ortensen; g. 21/3 1934 m. M agna M., f. 
Larsen; udi. h. købm and V. F rederiksen, Nr. 
Alslev 1920-24, d erefter komm is bl. a. i L ille
bræ nde B rugsforening og sen. regnskabsfører i

installationsforretn ing, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. fo rretn ing  — om fattende kolonial, 
delikatesser og vinhandel — i Nykøbing F. 1933; 
kasserer i Nykøbing F. K øbm andsforening s. 
1950.

Adr. Slotsgade 50, Nykøbing F.
F irm a: H ans M ortensen, Slotsgade 50, N ykø

bing F.

M ortensen, H ans W ilhelm, købm and; f. 25/3 
1923 i Egvad, Ringkøbing amt, søn af sm edem e
ster Otto K arl M ortensen; g. 9/3 1945 m. N anna 
M., f. Enkelund Jensen; udi. h. købm and K. A. 
H aahr, Houen pr. Tarm  1937-41 og herunder be
stået handelsm edhjæ lpereksm . fra  Tarm  H an
delsskole 1940, kommis h. købm and M. M ourid- 
sen, V arde 1941-43 og rep ræ sen tan t 1943-46, d re 
vet agenturvirksom hed i V arde 1946-51, overta
get nuvæ rende forretn ing  i V arde og etabi. sig 
s. selvstændig købm and 1951; medl. af best. f. 
V arde K olonialhandlerforening s. 1954.

Adr. V estre Landevej 2 B., Varde.
F irm a: Hans M ortensen, K olonial & D elika

tesse, V estre Landevej 2, Varde.

M ortensen, H arald, købm and; f. 8/11 1915 i 
Kgs. Lyngby, Kbhvn.s amt, søn af gårdejer Axel 
M ortensen; g. 16/9 1945 m. R uth M., f. M orten
sen; udi. dels h. købm and H ans E llekær, Lyng
by og dels h. købm and H jalm ar Friese, Lyngby 
1930-34 og herunder bestået handelsm edhjæ lper
eksm. fra  Lyngby H andelsskole 1933, kommis h. 
købm and Poul Johannessen, C harlottenlund 1934- 
42 og førstekom m is h. købm and G. R. Ovesen, 
Hasseris, Ålborg 1942-53, overtaget nuvæ rende 
fo rre tn ing  — der om fatter kolonial og konserves 
— i Ålborg og etabi. sig s. selvstændig købm and 
1953.

Adr. Ryesgade 40, Ålborg.
Firm a: H. M ortensen, Løkkegade 13, Ålborg.

M ortensen, H enry Emil, købm and; f. 3/2 1914 
i Eldrup, Skanderborg amt, søn af banearbejder 
v. D.S.B. Aage C hristian V ilhelm M ortensen; g. 
12/5 1940 m. Johanne M., f. Nielsen; udi. h. køb
m and Ø rum  N ielsen, Horsens 1928-32 og h e run -
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H. W. Mortensen H. Mortensen
købm and købm and

H. E. Mortensen J. F. Mortensen
købm and depotindehaver

der bestået handelsm edhjæ lpereksm . fra  H or
sens Handelsskole 1931, kommis i H aldrup B rugs
forening 1932-35, grundlag t nuvæ rende kolonial
forretn ing i G renå og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1935, erhvervet den t. fo rretn ingen hø
rende ejendom  1949; medl. af best. f. G renå Køb
m andsforening s. 1940.

Adr. Bredgade 2, Grenå.
Firm a: Bredgades K olonialforretning v. H. 

M ortensen, Grenå.

M ortensen, Jens Bruun, grosserer; f. 20/2 1895 
i V. Tørslev, R anders amt, søn af sm edem ester, 
sognefoged F rederik  M ortensen; g. 26/2 1922 m. 
Ellen M., f. Hansen; udi. h. købm and M artin 
Sennels, Hobro 1910-14, rep ræ sen tan t 1920-24, 
g rundlagt nuvæ rende kolonial en gros virksom 
hed i Hobro og etabi. sig s. selvstændig grosse
re r  1924, fly tte t virksom heden til nuvæ rende lo
kaler i Hobro 1936.

Adr. V estergade 5, Hobro.
Firm a: B ruun M ortensen, K olonial en gros, 

Hobro.

M ortensen, Jens F rederik , depotindehaver, sog
nefoged; f. 6/10 1890 i Hellested, P ræ stø  amt, søn 
af landm and H ans M ortensen; g. 19/4 1919 m. 
A nna M., f. H ansen; udd. i Ødis Brugsforening 
og sen. uddeler i Bonderød B rugsforening pr. 
Fakse, overtaget C arlsberg B ryggerierne’s depot 
f. Sandved og omegn og etabi. sig s. selvstændig 
depotindehaver 1925; kasserer i Landsforeningen 
af Ø lhandlere i D anm ark s. 1948, medl. af H års- 
lev-Ting Jellinge sogneråd og sognefoged i Sand
ved s. 1936.

Adr. Sandved.
F irm a: Carlsberg-D epotet, Sandved.

M ortensen, Johannes, overlæ rer, handelsskole
forstander; f. 31/1 1899 i B rønderslev, søn af 
karetm ager Isak M ortensen; g. 14/2 1926 m. In 
ger M., f. K irkegaard; bestået realeksm . 1915 og 
læ rereksm . 1920, ansat v. Hammel Kom m une
skole s. 1922, forstander f. Hammel tekniske 
Skole og f. Ham m el Handelsskole s. 1942; for-

md. f. fæ lleslæ rerrådet i Hammel-Voldby-Søby 
kommune.

Adr. Voldbyvej 5, Hammel.
Institu tion: H ammel Handelsskole, Hammel.

M ortensen, Johannes M ax Sonne, købm and; f. 
29/12 1918 i H erning, søn af købm and Johan  Pe
te r  M ortensen; g. 10/12 1950 m. M ortine D orthea 
M., f. Qvist Pedersen; udi. i Engelsk B eklæ d
nings-M agasin i H erning og herunder bestået 
handelsskoleeksm . fra  H erning Handelsskole, 
d erefter ansat i faderens forretning, etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and m. fo rretn ing  i H erning
1946.

Adr. Grønnegade 20, Herning.
F irm a: Max S. M ortensen, Grønnegade 20, H er

ning.

M ortensen, K jeld, købm and; f. 25/6 1918 i G er
lev, R anders amt, søn af cykelhandler A lbert 
M ortensen; g. 10/4 1942 m. Ragnhild M., f. Ole
sen; udi. h. købm and H annibal Jensen, H aundal 
1932-36 og herunder bestået handelsm edhjæ lper
eksm. fra  H aundal Handelsskole 1935, første
kommis h. købm and S. A. Stærm ose, Birkelse 
1936-38, frekven tere t Ju stitsråd  M øller’s H andels
højskole i Å lborg 1938-39, førstekom m is h. køb
m and Chr. Pedersen, Mou 1939-41, derefter an
sat bl. a. h. grosserer J. P. Jensen, Ålborg, over
taget nuvæ rende kolonialforretning i Å lborg og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1946.

Adr. Set. Hans Gade 7, Ålborg.
F irm a: K jeld M ortensen, Set. Hans Gade 7, 

Ålborg.

M ortensen, Knud, købm and; f. 15/8 1916 i K a
lundborg, søn af stationsforstander P eder Chri
stian M ortensen; g. 11/11 1942 m. Clara M arie M., 
f. A nthonius; bestået realeksm . fra  K alundborg 
M ellem - og Realskole 1933, udi. dels h. købm and 
A. G røngaard, T istrup og dels i K alundborg 
B rugsforening 1933-37 og herunder bestået han
delsm edhjælpereksm . fra  K alundborg H andels
skole 1935, d erefter kommis i forskellige brugs
foreninger — bl. a. i T istrup  Brugsforening — 
t. 1942 og herunder frekven tere t Den danske An-
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J. M. S. Mortensen 
købm and

K. Mortensen 
købm and

K. Mortensen 
købm and

N. J. Mortensen 
købm and

delsskole i M iddelfart 1938, overtaget nuvæ rende 
kolonialforretning i Esbjerg og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1942.

Adr. Norgesgade 37, Esbjerg.
F irm a: K nud M ortensen, Kolonial, Torvegade 

37, Esbjerg.

M ortensen, Laurits, købm and; f. 17/12 1890 i 
Svanninge, Svendborg amt, søn af bødker C hri
stian  M ortensen; g. 16/2 1918 m. G udrun M., f. 
Enevoldsen; g rundlagt nuvæ rende forretn ing  i 
Skanderborg og etabi. sig s. selvstæ ndig køb
m and 1920; medl. af best. f. Skanderborg H an
delsstandsforening 1942-46.

Adr. Adelgade 21, Skanderborg.
F irm a: L. M ortensen, Adelgade 21, Skander

borg.

M ortensen, N. P. Hougaard, købmand; f. 11/9 
1900 i Set. Hans sogn, H jørring amt, søn af land
m and Edvard M ortensen; g. 7/7 1951 m. G udrun 
H. M., f. Q vistgaard; udi. h. købm and Chr. C hri
stensen, H jørring 1915-19, kommis h. samme 
1919-34, overtaget sammes forretn ing  — om fat
tende kolonial, delikatesser, vinhandel, korn  og 
foderstoffer sam t bræ ndsel — og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1934; medl. af best. f. A/S 
K jæ rgaard , H jørring  og af repræ sentan tskabet
f. A/S H andels- og L andbrugsbanken i H jørring.

Adr. Skolegade 23, H jørring.
Firm a: N. P. H ougaard M ortensen, Skolegade 

23, H jørring.

M ortensen, Niels Juel, købm and; f. 24/12 1921 
i Nim, Skanderborg amt, søn af vognm and M. 
M ortensen; g. 15/8 1943 m. K aren  M., f. T im m er- 
m ann; udi. i Nim Brugsforening 1935-39, kommis 
i T ebstrup B rugsforening 1939-43, overtaget køb
m and H. E. Jensen’s forretn ing  — om fattende 
kolonial, isenkram  og foderstoffer — i G iudsted 
pr. Ham pen og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1943.

Adr. G iudsted pr. Hampen.
Firm a: N. Juel M ortensen, G iudsted pr. H am 

pen.

M ortensen, Oscar, købm and; f. 27/10 1898; etabi. 
sig s. selvstændig købm and m. fo rretn ing  — om
fattende kolonial, m ateria l og sygeplejeartik ler — 
i Køge 1927; medl. af best. f. Køge og Omegns 
K øbm andsforening og f. Køge H andelsstandsfor
ening.

Adr. Torvet 19, Køge.
F irm a: Køge M ateria l- & Farvehandel v. O. 

M ortensen, Torvet 19, Køge.

M ortensen, Peter, købm and; f. 30/6 1926 i H ja l
lerup, H jørring  amt.

Adr. K astetvej 30, Ålborg.
Firm a: P eter M ortensen, Kolonial, K astetvej 

30, Ålborg.

M ortensen, Poul, købm and; f. 25/9 1909 i Nr. 
Alslev, M aribo amt, søn af gårdejer Rasmus P e
te r  M ortensen; g. 25/12 1935 m. Lilly M., f. A n
dersen; udd. i svigerfaderen købm and Rasmus 
A ndersen’s forretn ing  i Eskilstrup (Falster), over
taget samme — der om fatter kolonial, delikates
ser, vinhandel, køkkenudstyr, glas og porcelæn 
— og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1940.

Adr. Søndergade 27, Eskilstrup, Falster.
F irm a: Poul M ortensen, Søndergade 27, Eskil

strup, Falster.

M ortensen, Roger, købm and; f. 11/12 1912 i 
Tøndering, V iborg amt, søn af uddeler Jakob 
M ortensen; g. 23/7 1944 m. Helga M., f. P eder
sen; udd. i kolonialbranchen i Tøndering 1926-30, 
dere fte r komm is i forskellige forretn inger, fre 
kven tere t Ju s titsråd  M øller’s Handelsskole i Å l
borg 1931, overtaget købm and Emil O bstrup’s 
fo rretn ing  i Å rhus og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1943, fly tte t fo rretn ingen t. Torden
skjoldsgade 3, Å rhus 1944 og t. Trojborgvej 32, 
Å rhus 1949 sam t åbnet nuvæ rende m oderne selv
betjeningsbutik  i ny t ejendom skom pleks i Å rhus 
1953.

Adr. Chr. R ichardts Vej 7, Århus.
F irm a: Roger M ortensen, H am m ershusvej 43, 

Århus.
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P. Mortensen 
købm and

P. Mortensen 
købm and

S. Mortensen 
købm and

H. Mouridsen 
købm and

M ortensen, Sigurd, købm and; f. 15/2 1918 i 
Øland, H jørring  amt, søn af gårdejer Søren Pe
der M ortensen; g. 30/4 1944 m. G udrun M., f. 
H ansen; udi. dels i Øland B rugsforening 1934-36 
og dels i K orsholm  Brugsforening 1936-38, kom
mis i Lundby Brugsforening 1938-40, frekven te
re t Ju s titsråd  M øller’s H andelshøjskole i Ålborg 
1940-41, kommis h. købm and Chr. E. Larsen, 
H alvrim m en 1941-44, overtaget nuvæ rende for
retn ing — der om fatter kolonial, delikatesser og 
vinhandel — i Nibe og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1944.

Adr. Genboløs, Nibe.
Firm a: Sigurd M ortensen, Nibe.

M ortensen, Svend Aage H aahr, købm and; f. 
28/11 1908 i Varde, søn af snedkerm ester J. C. 
M ortensen; g. 10/11 1935 m. Irm a M., f. Irv ing 
Jensen; udi. h. købm and Emil B jørn, Horsens 
1924-28, dere fte r kommis bl. a. h. købm and N. 
S tenholt Madsen, Ans sam t h. købm and J. Ene- 
voldsen, K bhvn., g rundlagt nuvæ rende fo rre t
ning i H orsens og etabi. sig s. selvstæ ndig køb
m and 1935.

Adr. D anm arksgade 31, Horsens.
F irm a: Svend A. M ortensen, Sønderbro 95, 

Horsens.

M ortensen, Vilhelm Hoff, købm and; f. 29/10 
1903 i Odense, søn af tøm rerm ester L ars M orten
sen; g. 16/11 1930 m. Dagny H. M., f. E lbegaard; 
udd. i m anufak turbranchen  1907-11 og herunder 
bestået handelsm edhjæ lpereksm . fra  Odense 
H andelsskole 1910, derefter v irket indenfor m a
nufak turbranchen  t. 1928, disponent i nuvæ rende 
forretn ing  i Ålborg 1928-43, overtaget samme — 
der om fatter kolonial, delikatesser og vinhandel 
— og etabi. sig s. selvstændig købm and 1943.

Adr. Nr. T randersvej 11, Ålborg.
Firm a: V. Hoff M ortensen, H adsundvej 29, Ål

borg.

Mose, H erm an Evald, overlæ rer, handelsskole
forstander; f. 31/8 1899 i Thisted, søn af togfører 
Jens Thomsen Eriksen Mose; g. 1926 m. Thora 
M., f. Mose; bestået læ rereksm . 1920, overlæ rer

i Løgstør sam t forstander f. Løgstør H andels
skole; medl. af Løgstør m enighedsråd.

Adr. Løgstør.
Institu tion: Løgstør Handelsskole, Løgstør.

M ouridsen, H enry, købm and; f. 10/3 1915 i 
R ind sogn, R ingkøbing amt, søn af gårdejer J a 
kob M ouridsen; udi. i A arre  B rugsforening pr. 
V arde 1935-38, komm is i samme 1938-41 og sen. i 
forskellige andre brugsforeninger — bl. a. i Ør
bæ k B rugsforening pr. T arm  og i Sdr. Omme 
Brugsforening — t. 1947, frek ven te re t D en dan
ske Andelsskole i M iddelfart 1941, overtaget nu
væ rende fo rre tn ing  — der om fatter kolonial og 
køkkenudstyr — i Esbjerg og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1947.

Adr. Storegade 118, Esbjerg.
F irm a: H enry M ouridsen, K olonialforretning, 

Nygårdsvej 29, Esbjerg.

M ouritsen, Peter, købm and; f. 18/2 1898 i G rav
lev, Ålborg amt, søn af gårdejer P e te r M ourit
sen; g. 28/1 1923 m. Dagny M., f. Knudsen; 
g rundlagt nuvæ rende forretn ing  — der om fatter 
kolonial, isenkram , m anufak tur og bræ ndsel — 
i G ravlev og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1924, ombygget og m oderniseret forretn ingen 
1938.

Adr. G ravlev pr. Skørping St.
F irm a: P e te r M ouritsen, G ravlev pr. Skørping 

St.

Mowitz, Ib Wesley, købm and; f. 1/10 1923 i Hel
singør, søn af handelsgartner F rederik  Mowitz;
g. 25/9 1954 m. D agm ar M., f. Petersen ; udi. h. 
købm and Nicolaj Larsen, Helsingør 1940-44 og 
h erunder bestået handelsskoleeksm . fra  H elsing
ør H andelsskole 1943, kommis h. samme 1944-45 
og af tjen t væ rneplig t 1945-46, kommis i firm aet 
Lund & Rasmussen, H elsingør 1946-53, overtaget 
købm and C. B irkholm ’s forretn ing  — om fattende 
ren  kolonial — i Helsingør og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1953.

Adr. S tengade 9, Helsingør.
F irm a: Ib Mowitz, S tengade 9, Helsingør.
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P. Mouritsen 
købm and

I. W. Mowitz 
købm and

C. M. Mulvad 
købm and

M ulbjerg, Anders, købm and; f. 18/2 1929 i 
Kvong, Ribe amt, søn af gårdejer Jens K jæ r- 
gaard  M ulbjerg; udi. h. købm and H. O. Hansen, 
Kvong pr. T istrup 1943-47, frekven tere t Ju s tits 
råd  M øller’s H andelshøjskole i Ålborg 1948-49, 
derefter kommis i forskellige fo rre tn inger sam t 
bestyrer af kolonialforretning v. Søndervig Bad 
1951, overtaget nuvæ rende kolonialforretning i 
V arde og etabi. sig s. selvstændig købm and 1954.

Adr. N ørregade 4, Varde.
F irm a: A nders M ulbjerg, Storegade 47, V arde.

M ulvad, C hristian Møller, købm and; f. 14/3 
1893 i Ikast, R ingkøbing amt, søn af gårdejer 
Jens M øller M ulvad; g. 11/10 1925 m. Marie E li
sabeth M. M., f. H ansen; udi. h. købm and I. L. 
Clemmensen, H erning 1907-11, kommis h. samme 
1911-13, h. købm and Uhrskov, H am m erum  1915- 
17, h. købm and Viggo Michaelsen, G ranslev 1917- 
19, h. købm and I. C. Nielsen, H edensted 1919-23 
og h. købm and A. W ulff Pedersen, Jerne  pr. Es
bjerg  1923-25, g rundlag t nuvæ rende forretn ing 
— der om fatter kolonial, delikatesser og køkken
udsty r — i Esbjerg og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1925.

Adr. S toregade 197, Esbjerg.
F irm a: C. M øller M ulvad, Je rn e  pr. Esbjerg.

Munch, E jnar J., købm and; f. 18/1 1902 i Sko
rup, Skanderborg amt, søn af købm and Johan  J. 
Munch; g. 15/6 1926 m. E sther M., f. Somm er; 
udi. i faderens fo rretn ing  i Thorsø 1917-20, kon
torm edhjæ lper i firm ae t Chr. K rogh & Co., Å r
hus 1920-21 og komm is h. faderen  1921-22 sam t 
1923-26, frekven tere t K øbm andsskolen i K bhvn. 
1922-23, g rundlagt fo rretn ing  i Silkeborg og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1926, afhæ ndet sam 
me og grundlagt ny forretn ing  i Kbhvn. 1936; 
revisor i Frdbg. K øbm andsforening sam t medl. 
af rep ræ sentan tskabet f. C entral-O rganisationen 
af K øbm andsforeninger f. Kbhvn. og Omegn s.
1947.

Adr. H ostrups Have 58, Kbhvn. V.
F irm a: E jnar Munch, H ostrups Have 58, 

Kbhvn. V.

Munch, Hans, købm and; f. 29/4 1903 i Neksø, 
søn af købm and H ans V. Munch; g. 26/8 1933 m. 
Reine M., f. Borges; bestået realeksm . og sen. 
frekven tere t Købm andsskolen i Kbhvn., iøvrigt 
udd. i kolonial og grovvarer m. studie- og a r 
bejdsophold i udlandet, indehaver af nuvæ rende 
forretn ing  i Neksø — der om fatter kulim port, 
korneksport og -im port, foderstoffer sam t kolo
n ial- og skibshandel; medl. af Neksø havneud
valg.

Adr. Neksø.
Firm a: Hans V. Munch, Neksø.

Munch, Ludvig, depotindehaver; f. 31/10 1896 
i Rønne, søn af depotindehaver Carl Nicolai 
Munch; g. 22/10 1925 m. Dagny M., f. Hansen; 
udd. s. møbelsnedker, in d tråd t s. kompagnon i 
faderens virksom hed — T uborg’s og Kongens 
Bryghus’ Depot — i Rønne 1923, overtaget sam 
me f. egen regning og etabi. sig s. selvstændig 
depotindehaver 1940.

Adr. Rolighedsgade 16, Rønne.
Firm a: Tuborg’s D epot v. Ludvig Munch, 

Rønne.

M undbjerg, Jens C hristian M øller, købmand; 
f. 10/8 1930 i H errup, Ringkøbing amt, søn af 
gårdejer Jacob M undbjerg; g. 28/8 1954 m. Ella 
M., f. Løvig Jensen; udi. i Andebølle B rugsfor
ening, overtaget nuvæ rende forretn ing  i Bj erlev 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1954.

Adr. Bj erlev pr. Jelling.
F irm a: J. Chr. M undbjerg, B jerlev  pr. Jelling.

Munk, P e te r Nielsen, købm and; f. 10/4 1895 i 
Nimtofte, R anders amt, søn af gårdbesty rer og 
væ ver K resten  N ielsen Munk; g. 24/4 1921 m. 
A ndrea M., f. Bengtson; udi. dels h. købm and 
Chr. Hansen, Skiffard  og dels h. købm and Ne
derland Nielsen, Viby 1910-14, dere fte r kommis i 
firm aet Jacobsen & Fregerslev, B rabrand, etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and m. fo rretn ing  i G lat- 
ved 1921, afstået samme og overtaget købm and 
Chr. H anberg’s forretn ing  i G alten 1925.
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H. F. Munksgaard 
docent, studieleder

R. Munk 
købm and

C. Munk-Andersen 
købm and

J. Munkøe 
købm and

Adr. Galten.
Firm a: P. Munk, Galten.

Munk, Rudolf, købm and; f. 22/2 1917 i Hasle, 
Bornholm , søn af snedker Carl M unk; g. 7/8 
1948 m. G rethe M., f. P etersen; udd. i kolonial 
i firm aet Grønbech & Co., Hasle 1931-35, kommis 
i samme 1935-37 og 1938 sam t frekven tere t Køb- 
mandsdagskolen i Rønne 1937-38, kommis i fir- 
m et O. H. Olsen & Søn, Skee pr. St. Merløse 
1938-40 og h. købm and Lindeskov, H illerød 1940- 
41, disponent i firm ae t Grønbech & Co., Hasle 
1941-46 og fo rre tn ingsfører h. købm and H erluf 
S tæ hr, Køge 1946-51, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. fo rretn ing  H yltebjerg  Alle 69, Van
løse 1951.

Adr. B jerggade 15, Køge.
Firm a: Rud. Munk, H yltebjerg Alle 69, Van

løse.

M unk-A ndersen, Carl, købmand; f. 27/2 1898 i 
Sinding, Ringkøbing amt, søn af m issionæ r K ri
stian  M unk-A ndersen; g. 12/8 1923 m. M ary M.- 
A., f. Christensen; udi. h. købm and Sander An
dersen, Give, grundlagt nuvæ rende kolonial- og 
m aterialhandel i Give og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1922.

Adr. Skolegade 10, Give.
F irm a: Give M aterialhandel v. Carl M unk- 

A ndersen, Give.

M unk-Jensen, Edvard, grosserer; f. 23/10 1904 
i Kbhvn., søn af grosserer Niels M unk-Jensen; 
g. 22/5 1943 m. Ellen M.-J., f. B rask; bestået 
realeksm . fra  Schneekloth’s Skole på Frdbg. 
1921 og handelseksm . fra  Niels Brock’s H andels
skole i Kbhvn. 1923, studie- og arbejdsophold i 
Czecho-Slovakiet 1923-24 og i H am burg 1924, 
derefter in d tråd t i faderens virksom hed i Kbhvn., 
e fter faderens død 1924 m edindehaver og sen. 
eneindehaver af samme — der er g rundlagt 1895 
og om fatter im port af al slags udenlandsk frugt, 
havesager og tørrede frug te r sam t eksport og 
salg af dansk frug t; medl. af G rosserer-Societe
te t m. v.

Adr. Røm ersgade 5, Kbhvn. K.

F irm a: N. M unk-Jensen, Rømersgade 3, 
K bhvn. K.

M ünkeboe, H enry Jørgen, købm and; f. 13/1 1911 
i Kbhvn., søn af overtjener H enrik M ünkeboe; 
g. 5/5 1935 m. E rna M., f. Jensen; udi. h. køb
m and H. P. Larsen, H olbæk 1925-29, grundlagt 
nuvæ rende fo rretn ing  i G lostrup og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1950.

Adr. Brøndbyøstervej 41, Glostrup.
F irm a: M unkeboe’s Kolonial, Ø stbrovej 10, 

G lostrup.

M unksgaard, Helge Flem ming, docent, studie
leder; f. 17/3 1921 i Viborg, søn af d irek tør Aage 
M unksgaard; g. 24/1 1947 m. Ingeborg M., f. 
S tahlschm idt; student fra  Viborg K atedralskole 
1940, cand. ocon. v. Å rhus U niversitet 1947, se
k re tæ r v. Å rhus Skattevæ sen 1947 og i P ris
d irek to ra te t (revisionsudvalget f. tyske betalin 
ger) 1947-50, disponent i faderens virksom hed 
(biograf og fo toforretning m. m.) i Viborg 1950- 
53, docent og studieleder v. Den fynske H an
delsdagskole i Odense og v. Svendborg H andels
højskole 1953, v. Tietgenskolen i Odense s. 1954.

Adr. Odense.
Institu tion: Tietgenskolen, N onnebakken, 

Odense.

Munkøe, Johannes, købm and; f. 17/5 1916 i 
Brøndum, Ålborg amt, søn af m ejeribestyrer 
K nud M unkøe; g. 1939 m. Else M., f. Jensen; 
udd. i m ejeribranchen, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. forretn ing  — om fattende kolonial, 
isenkram  og trikotage — i V indeby pr. Svend
borg 1946.

Adr. V indeby pr. Svendborg.
F irm a: V indeby K olonialforretning, V indeby 

pr. Svendborg.

M uusmann, C hristian Thomsen, købm and; f. 
8/11 1897 i Borrig, Tønder am t, søn af landm and 
K nud Thomsen M uusmann; g. 6/4 1923 m. Ca
th rine  M., f. Christensen, udd. i m ejeribrug 
1913, deltaget i verdenskrig 1 og herunder såret 
1916, frekven tere t F lensburg H andelsskole 1918-
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C. T. Muusmann K. T. Muusmann O. E. Mygh O. Mygind
købm and købm and købm and overlæ rer

19, ansat i A/S Folkebanken, Flensburg 1919-21 
og i en gros firm ae t K ørnbæ k Sørensen, Sønder
borg 1921-22, d revet selvstændig agentur- og en 
gros virksom hed 1922-23, overtaget købm and A. 
H usted’s forretn ing  — om fattende blandet land
handel — i Bylderup og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1923, sideløbende indehaver af indbe
talingssted f. S pare- og Lånekassen f. Tinglev 
og omliggende Sogne s. 1932; medl. af best, og 
formd. f. Tønder Amts K øbm andsforening, kom 
m unalrevisor i B ylderup s. 1926 og medl. af re 
p ræ sentan tskabet f. Sønderjydsk K reditforening 
s. 1953.

Adr. B ylderup pr. Bylderup-Bov.
F irm a: C hristian M uusmann, B ylderup pr. 

Bylderup-Bov.

M uusmann, K nud Thomsen, købm and; f. 10/9 
1926 i Bylderup, Tønder amt, søn af købm and 
C hristian Thomsen M uusmann; g. 21/7 1951 m. 
A nny M., f. C hristiansen; udi. dels h. købm and 
H. B randenhoff, Bolderslev og dels i faderens 
forretn ing  i Bylderup-Bov 1943-46, kommis h. 
købm and H. J. Damm, Løjt K irkeby 1946-47 og 
i faderens forretn ing  i B ylderup-Bov 1947-49, 
frekven tere t Kolding Købmandsskole 1949-50, 
bogholder h. købm and P eter Petersen , B ylderup- 
Bov 1950-54, etabi. sig s. selvstændig købm and 
m. forretn ing  — om fattende kolonial og delika
tesser — i Sønderborg 1954.

Adr. Friheds Alle 45, Sønderborg.
Firm a: K nud M uusmann, Friheds Alle 45, 

Sønderborg.

Mygh, O rla Emil, købm and; f. 29/9 1911 i 
Skjern, søn af forsikringsinspektør C hristian 
N ielsen Mygh; g. 6/8 1951 m. Magda M., f. L au
sen; udi. h. købm and Chr. Bendtsen, Lemvig og 
herunder bestået handelsm edhjæ lpereksm . fra  
Lem vig Handelsskole, derefter — genn. 10 å r — 
førstekom m is h. købm and P. K jæ rgaard , Ramme 
og — genn. 5 å r  — fo rre tn ingsbestyrer i K ølkæ r 
v. H erning, overtaget nuvæ rende forretn ing  i 
H erning og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and
1948.

Adr. Fynsgade 64, Herning.

F irm a: Emil Mygh, K olonialforretning, Ø ster
gade 27, Herning.

Mygind, Otto, overlæ rer, handelsskoleforstan
der; f. 12/4 1900 i H jortlund, Ribe amt, søn af 
fø rste læ rer P eder N ielsen Mygind; g. 4/8 1928 m. 
Elna M., f. Johansen; student 1919, bestået læ - 
rereksm . 1922, ansat v. U llerslev Realskole 1922- 
37 og v. Dybvad Realskole s. 1937, forstander f. 
Dybvad tekniske Skole s. 1948 og f. Dybvad 
H andelsskole s. 1949; næstform d. i H åndvæ rker- 
og B orgerforeningen f. Dybvad og Omegn, kas
serer i Den private  Realskoles L æ rerforening og 
formd. f. Dybvad Tennisklub.

Adr. Søndergade 3, Dybvad.
Institu tion: Dybvad Handelsskole, Dybvad.

M yhre, Andreas, købm and; f. 5/6 1909 i Bodil
sker, Bornholm, søn af husm and Hans M yhre;
g. 28/10 1943 m. L aura M., f. Petersen; overta
get nuvæ rende forretn ing  — der om fatter ko
lonial, isenkram  og trikotage — i Oure og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1949; kasserer i Oure 
Sogns Sygekasse.

Adr. Oure St.
F irm a: A. Myhre, Oure St.

M yltoft, Børge W illy H arald  Birch, købm and; 
f. 5/6 1904 på Frdbg., søn af inspektionsbetjent 
H ans P e te r M yltoft; g. 10/3 1925 m. Inger H an
sine M., f. Johansen; bestået mellem skoleeksm. 
fra  La Cours Vejs Skole på Frdbg. 1909 og han- 
delseksm. fra  K øbm andsskolen i Kbhvn. 1920, 
iøvrig t udi. h. købm and Vald. Hansen, F arum  og 
sen. kommis i forskellige kbhvn.ske forretn inger, 
besty re r af nuvæ rende forretn ing  i Kbhvn. 1927- 
30, dere fte r overtaget samme og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købmand.

Adr. Villa »Hytten«, Ganløsevej, Farum .
F irm a: B. Myltoft, Set. Jørgens Alle 2, Kbhvn. 

V.

M ynster, F rits Vilhelm, handelsskoleforstan
der; f. 19/7 1908 i Stubbekøbing, søn af skovrider 
Carl Georg Gutzon M ynster; g. 12/4 1933 m. 
Conny Agnethe M., f. Dinesen; udd. s. bog- og
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F. V. Mynster 
handelsskoleforstander

H . Münchow 
købm and, vinhandler

J. A. Møgelhøj 
købm and

A. J. Møller 
købm and

papirhandler, bestået læ rereksm . 1940, derefter 
tim elæ rer v. Ny Holsted Skole og sen. fast an
sa t læ re r v. LI. N æstved Skole, skoleleder v. 
N ørre Alslev Kommuneskole 1947, fo rstander f. 
N ørre Alslev Handelsskole s. 1948; form d. f. af
tenskolenæ vnet i N ørre A lslev komm une s. 1947 
og medl. af N ørre Alslev sogneråd s. 1954.

Adr. N ørre Alslev.
Institu tion: N ørre Alslev Handelsskole, N ørre 

Alslev.

M üller, Fritz, købm and; f. 11/3 1908 i R inke
næs, Sønderborg amt, søn af købm and Erw in 
M üller; g. 7/1 1934 m. A nna M., f. Jessen; udd. 
dels h. grosserer Chr. Bøhm, Flensburg og dels
h. købm and F. A. Christensen, K lovtofte, der
efter disponent i faderens forretn ing  i R inke
næs, overtaget samme og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1930; medl. af R inkenæs sogneråd 
1938-46.

Adr. R inkenæs.
F irm a: F ritz M üller, R inkenæs.

Münchow, H., købmand, v inhandler; f. 25/9 1907 
i Viborg, søn af slagterm ester Carl M ünchow; g. 
2/5 1940 m. Anni M., f. A nkjæ r K ristensen; udi. h. 
købm and Oluf Lentz, N ørrebrogade 61, Kbhvn. N. 
1922-26 og herunder bestået handelsm edhjæ lper- 
eksm. fra  K øbm andsskolen 1925, kommis h. 
samme 1926-31 og førstekom m is h. købm and Sei
denfaden, Frederiksborggade 17, Kbhvn. K. 1931- 
33, derefter ansa t h. grosserer Carl Knudsen, 
K bhvn. og sen. påny h. købm and Oluf Lentz, 
N ørrebrogade 61, Kbhvn. N., overtaget sammes 
forretn ing  — u. firm anavnet Oluf L entz’s Eftf. 
— og etabi. sig s. selvstændig købm and 1947, e r
hvervet grossererborgerskab og grundlagt nu
væ rende vin im port og en  gros virksom hed N ør
rebrogade 61, Kbhvn. N. 1952; sek re tæ r og kas
serer i V inhandlerforeningen af 1953 s. 1953 og 
kasserer i Set. Johannes Sogns M enighedspleje, 
Ndr. D istrik t s. 1954.

Adr. N ørrebrogade 62, Kbhvn. N.
F irm a: H. Münchow, N ørrebrogade 61, Kbhvn.

N.

Møgelhøj, Jørgen Axel, købm and; f. 9/5 1908 i 
Roskilde, søn af b randd irek tø r I. C. M øgelhøj; g. 
29/10 1939 m. B ritta  M., f. B redahl Nielsen; udd. 
i kolonial og b landet handel h. købm and Jørgen 
Krogh, Roskilde 1924-28 og herunder bestået 
handelsskoleeksm . fra  Roskilde H andelsskole, 
kommis h. sam me 1928-31, disponent h. købmand 
H arald  Hansen, R yparken 146, Kbhvn. 0 . og h. 
dennes b roder købm and Alb. Hansen, Lyngby
vej 309, H ellerup 1931-38, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. fo rretn ing  — om fattende kolonial, 
v in og frug t m. v. — Tuborgvej 62, H ellerup 
1938.

Adr. Lange-M üllers Gade 25, Kbhvn. 0 .
Firm a: J. A. Møgelhøj, Tuborgvej 62, H ellerup.

Mølgaard, K nud V inther, købm and; f. 27/3 
1929 i G lostrup, søn af afdelingsleder Theodor 
M ølgaard; udi. h. købm and Johs. Nielsen, 
F rid tjo f N ansens Plads 5, Kbhvn. 0 . 1944-48 og 
herunder bestået handelsm edhjæ lpereksm . fra  
Købm andsskolen 1947, kommis h. købm and J. D. 
B jerrum , D am hustorvet 11, Kbhvn. Vby. 1948-50 
og fo rre tn ingsbesty rer h. samme 1950-52, ansat i 
A/S A. W. K irkebye, Kbhvn. 1952-53, overtaget 
købm and J . D. B jerrum ’s forretn ing  D am hus
to rvet 11, K bhvn. Vby. og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1953.

Adr. Ingersvej 8, G lostrup.
F irm a: K olonialforretningen »Beka«, Dam hus

to rve t 11, K bhvn. Vby.

Møller, Aage, købm and; f. 13/10 1896 i Jelling, 
Vejle amt, søn af slagterm ester M artin  M øller; 
g. 28/2 1926 m. Else M arie M., f. Larsen; udd. i 
slagterfaget, overtaget købm and L aurits P e te r
sen’s forretn ing  i Vejle og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1925, fly tte t forretn ingen t. nuvæ 
rende m oderne lokaler i Vejle 1935; tidl. medl. 
af best. f. Vejle H andelsforening af 1877.

Adr. Søndergade 9, Vejle.
Firm a: Aage Møller, Søndergade 9, Vejle.

Møller, Aksel Jensen, købm and; f. 6/8 1923 i 
Holme sogn, Å rhus amt, søn af arbejdsm and 
H olger Jensen M øller; udi. h. købm and Carl C.
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B ertelsen, Å rhus 1939-43 og herunder bestået 
handelsskoleeksm . fra  Å rhus H andelsforenings 
Handelsskole 1942, kommis h. samme 1943-51 og 
besty re r af fo rretn ingen 1951-54, overtaget sam 
me — der er g rundlagt 1932 og e r en udpræ get 
købm andsvirksom hed m. kaffe, vin, tobak og 
konserves s. speciale — og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1954.

Adr. Oddervej 180, Skade pr. H øjbjerg.
Firm a: Carl C. B ertelsen’s Eftf., Aksel J. Møl

ler, Sdr. R inggade 15, Århus.

M øller, Alf Berg, købm and; f. 15/2 1915 i B arrit, 
Vejle amt, søn af købm and O liver M øller; g. 
26/3 1939 m. Inger B. M., f. Jørgensen; udi. h. 
købm and H. Poulsen, Hosby pr. Juelsm inde 1932- 
36, overtaget købm and A. D issing’s forretn ing  i 
H orsens og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1939; medl. af best. f. H orsens K øbm andsforening 
s. 1947.

Adr. Sønderbro 47, Horsens.
F irm a: A. B erg Møller, Sønderbro 47, Horsens.

Møller, Andreas, købm and; f. 16/5 1908 i Viuf, 
Vejle amt, søn af købm and M. H. M øller; g. 8/12 
1935 m. Ellen M., f. Vall; udi. i faderens fo rre t
ning i Viuf, overtaget kolonialforretning i A l
minde og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1936, 
afhæ ndet samme og overtaget faderens fo rre t
ning — der om fatter kolonial, isenkram  og grov
v a re r — i Viuf 1946; medl. af best. f. Kolding 
Omegns K øbm andsforening.

Adr. Viuf.
F irm a: A. Møller, Viuf.

Møller, Anker, købmand; f. 1/6 1905 i B rande, 
Vejle amt, søn af købm and Nicolaus Johannes 
M øller; g. 16/10 1938 m. Aase M., f. F under L a r
sen; udi. dels h. købm and Johan  M üller, V ejen 
og dels h. købm and I. Torstensen, Malling, fre 
kven tere t Den jydske Handelshøjskole i Århus, 
optaget s. kom pagnon i faderens forretn ing  i 
B rande 1935, efter firm aets omdannelse til in te r
essentskab m edindehaver af samme 1951, ene
indehaver s. 1952.

Adr. S toregade 9, Brande.
Firm a: N. I. M øller & Søn, Brande.

Møller, Arne, købm and; f. 20/9 1903 i H virring, 
Skanderborg amt, søn af læ re r  Jens M øller; g. 
8/3 1931 m. Ragna M., f. Tobiasen; udi. i H orn
borg B rugsforening 1917-20, derefter komm is i 
forskellige brugsforeninger — bl. a. i H jortshøj, 
Hvorslev, Janderup  og N æsbjerg — t. 1930, selv
stændig købm and i Janderup  1930-44 og i Gos- 
m ar 1944-45, overtaget nuvæ rende forretn ing  og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and i Saxild pr. 
O dder 1945.

Adr. Saxild pr. Odder.
F irm a: Saxild H andelsplads v. Arne Møller, 

Saxild  pr. Odder.

M øller, Arne, skibshandler; f. 28/5 1910 i Es
bjerg, søn af handelsm and M ikkel C hristian Møl
ler; udi. h. købm and A bildgaard Nielsen, E sbjerg

1924-28 og herun der bestået handelsm edhjæ lper- 
eksm. fra  Esbjerg H andelsskole 1928, kommis h. 
købm and Vald. Larsen, Odense 1928-32 og fø rste
kommis h. købm and A bildgaard Nielsen, Esbjerg 
1932-34 sam t h. skibshandler Aksel A ndersen, 
Esbjerg 1934-47, i kompagni m. skibshandler P e
der Vendelbo overtaget nuvæ rende forretn ing — 
der om fatter kolonial og skibsproviantering — 
i Esbjerg og etabi. sig s. selvstændig skibshand
le r 1947, sideløbende grundlagt ko lonialforretn in
gen »Engparkens Købmand«, H jertingvej, Es
ta jeg 1954.

Adr. E ngparken 3, Esbjerg.
F irm a: M øller & Vendelbo, Kolonial & Skibs

proviantering , V esterhavsgade 93, Esbjerg.

M øller, Arne Norup, købm and; f. 15/8 1914 i 
A lbæ k sogn, R anders amt, søn af gårdejer Jens 
C hristensen M øller; udi. i H avndal B rugsfor
ening 1928-32 og herunder bestået handelsm ed- 
hjæ lpereksm . fra  H avndal Handelsskole, kom 
mis i sam me 1932-33 og sen. i forskellige andre 
forre tn inger t. 1940, selvstændig købm and i R an
ders 1940-43 og d revet grossistvirksom hed 1943- 
49, overtaget nuvæ rende kolonial- og isenkram - 
forretn ing  i H adsund og påny etabi. sig s. selv
stændig købm and 1951.

Adr. Ø stergade 21, Hadsund.
F irm a: A rne M øller, Østergade 21, Hadsund.

M øller, Arne Richard, købm and; f. 5/6 1914 i 
H jarup, Vejle amt, søn af k rea tu rhand le r C hri
stian M øller; g. 17/10 1942 m. Poula M., f. J ø r
gensen; udi. h. købm and Carl F. Jensen, Kolding 
1928-32, kommis h. købm and N. Chr. Petersen , 
K olding 1932-39, grundlag t nuvæ rende forretn ing  
i Vejle og etabi. sig s. selvstændig købm and 1939; 
medl. af best. f. Vejle H andelsforening af 1897 
s. 1947, till. medl. af best. f. A/S T. C. Oehlen- 
schläger, G rindsted.

Adr. Svendsgade 5, Vejle.
F irm a: A rne M øller, Svendsgade 5, Vejle.

Møller, Carl C hristian Wisby, købm and; f. 6/5 
1932 i Grindsted, Ribe amt, søn af købm and C hri
stian  Wisby M øller; udi. h. købm and Emil Mygh, 
H erning, derefter kommis h. købm ændene A n
dreas Møller, A lm ind og O. D am kjæ r, Skander
borg og sen. ansat i A/S Medicinalco, Kbhvn., i 
kom pagni m. broderen — købm and H erluf Wis
by M øller — overtaget nuvæ rende forretn ing  i 
Ikast og etabi. sig s. selvstændig købm and 1954.

Adr. Enghavevej 39, Ikast.
F irm a: Wisby Møller, Kolonial, Vin & Deli

katesse, Ikast.

M øller, C hristian, frugtgrosserer; f. 20/9 1929 
i Bolderslev, Å benrå amt, søn af frugtgrosserer 
Nis Nissen M øller; udd. s. bager h. bagerm ester 
H. Snoor, Tinglev 1944-48, ansat i forskellige 
bagerier — bl. a. h. bagerm ester Lorenzen, 
Å benrå — 1948-52, derefter ansat i faderens en 
gros virksom hed i Rødekro, m edindehaver af 
samme — der om fatter frugt, g rønt og sydfrug
te r  — s. 1954.
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A. B. Møller 
købm and

A. N. Møller 
købm and

E. Møller 
købm and

H. Møller 
købm and

Adr. Å benråvej, Rødekro.
Firm a: N. M øller & Sønner I/S, Å benråvej, 

Rødekro.

Møller, E inar Lars, købm and; f. 22/4 1889 i 
Kbhvn., søn af bødkerm ester Theodor M øller; 
g. 29/4 1915 m. A nna M., f. L indgren; etabi. sig s. 
selvstændig købm and m. fo rretn ing  B ernstorffs- 
vej 125, H ellerup 1919, afhæ ndet samme og 
grundlagt nuvæ rende fo rre tn ing  Enghavevej 200, 
Kbhvn. SV. 1927; tidl. næ stform d. i Foreningen 
af fag læ rte  købm ænd i D anm ark sam t medl. af 
best. f. F rug thandlerforeningen af 1880, fl. a. til
lidshverv.

Adr. H ørdumsgade 1, Kbhvn. SV.
Firm a: Ein. L. Møller, Enghavevej 200, Kbhvn. 

SV.

Møller, E jner, købm and; f. 14/8 1901 i Holm
stol, Skanderborg amt, søn af gårdejer Carl 
Møller; g. 12/10 1927 m. Magda M., f. Jensen; 
udi. dels i Holmstol Brugsforening og dels i Mo
genstrup Brugsforening 1916-19, derefter kommis 
i forskellige brugsforeninger sam t frekven tere t 
Askov Højskole og U ddelerskolen i Støvring, 
uddeler i F illerup B rugsforening 1927-48, over
taget købm and I. C. C hristensen’s forretn ing  i 
R ørth  pr. Odder og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1948.

Adr. R ørth  pr. Odder.
F irm a: E jner Møller, R ørth pr. Odder.

Møller, Evald, købm and; f. 7/5 1905 i Ny Holte, 
Kbhvn.s am t; etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
m. forretn ing  i Asserbo 1938; formd. f. Asserbo 
B orgerforening sam t brandfoged i Asserbo.

Adr. Asserbo pr. Liseleje.
Firm a: Evald Møller, Asserbo pr. Liseleje.

Møller, Eyvind K olstrup, købm and; f. 3/5 1918 
i Nørager, R anders amt, søn af gårdejer V alde
m ar M øller; g. 1/6 1941 m. K aren M., f. Lenler; 
udi. i B rugsforeningen »Tryg«, Rye St. 1933-37, 
frekven tere t Den danske Andelsskole i M iddel
fa r t 1937-38, kommis i Helgenæs Brugsforening 
1938-40, selvstæ ndig købm and i R anders 1940-44,

overtaget nuvæ rende forretn ing  — der er grund
lagt 1738 og om fatter kolonial, korn og foder
stoffer, m arkfrø, såsæd og bræ ndsel sam t oplag 
for Ribe Støbegods — og etabi. sig s. selvstændig 
købm and i G renå 1944, ombygget og m oderni
seret fo rretn ingen t. tem pobutik 1954; medl. af 
best. f. G renå K øbm andsforening 1947-51, medl. 
af G renå ligningskomm ission sam t af rep ræ sen
tan tskabet f. A/S B anken f. G renå og Omegn.

Adr. Lillegade 47, Grenå.
Firm a: E. K. Møller, Lillegade 47, Grenå.

Møller, Georg, købm and; f. 11/6 1891 i Kbhvn., 
søn af købm and L aurits  M øller; g. 23/11 1913 m. 
Ingeborg M., f. Jensen; m edhjæ lper i faderens 
forretn ing  i H erlev, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. fo rretn ing  — om fattende ren  kolo
n ial og køkkenudstyr sam t glas og porcelæ n — 
i H erlev 1923, optaget sønnen — Børge M øller —
s. m edarbejder og disponent i forretn ingen 1934; 
formd. f. H erlev G rundejerforening sam t medl. 
af huslejenæ vnet, bolignæ vnet og frem lejenæ v
n e t i Herlev, till. dom m er i B oligretten f. Kbhvn.s 
Amt.

Adr. H erlev Hovedgade 121, Herlev.
F irm a: »Købmandsgården«, H erlev Hovedgade 

121, Herlev.

Møller, Hans Jørgen, købm and; f. 2/11 1899 i 
Nykøbing F., søn af ølkusk Niels' M øller; udi. i 
F re jlev  B rugsforening 1914-18, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. fo rretn ing  — om fattende 
kolonial, isenkram  og bræ ndsel — i T jæ reby 
Tang pr. Nykøbing F. 1926.

Adr. T jæ reby Tang pr. Nykøbing F.
F irm a: J. M øller, T jæ reby Tang pr. Nykøbing 

F.

Møller, H ans Jørgen K aj Charly, købm and; f. 
29/12 1906 i V ordingborg landsogn, P ræ stø  amt, 
søn af overportør S. M øller; g. 24/9 1942 m. Ella 
M., f. Nicholas; bestået real'eksm. fra  Forchham 
m ervej s' Realskole i K bhvn. 1923, d erefter udd.
t. søs og sejle t bl. a. s. 2. og 1. styrm and i Re
derie t A. P. M øller t. 1945, m ejerie jer i Lyngby 
1946-48, etabi. sig s. selvstændig købm and m.
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forretn ing  — en udpræ get købm andsvirksom hed 
m. vin og delikatesser s. speciale — i V irum  1948.

Adr. Kongevej 198, Virum.
F irm a: L indevangens K olonialforretning, K on

gevej 198, Virum.

M øller, H arald, købm and; f. 14/2 1914 i Farsø, 
Ålborg amt, søn af slagterm ester A. Møller; g. 
26/11 1939 m. A ndrea M., f. Nielsen; udd. i kolo
nial i firm aet Christensen & Heidemann, Farsø 
1928-32, kommis i samme 1932-37 og ekspedient
h. faderen  1937-39, etabi. sig s. selvstændig køb
m and m. kolonial- og delikatesseforretning i 
Farsø 1939; medl. af best. f. B orger- og H ånd
væ rkerforeningen i Farsø 1951-53.

Adr. Farsø.
Firm a: H arald Møller, Farsø.

Møller, H arald  Christian, købm and; f. 20/9 1906 
i Vejle, søn af træ hand le r Jørgen  M øller; g. 12/4 
1930 m. Thora M., f. H enrikson (død 20/2 1945), 
g. 31/3 1946 m. Emm a M., f. B ertelsen; udi. h. 
købm and F rederik  Kyhl, Vejle 1920-24, derefter 
kommis h. købm and Hans P. A ndersen, Horsens 
og sen. i firm aet J. P. Jensen’s Eftf., Kolding 
sam t h. købm and Axel Olsen, H erning, g rundlagt 
nuvæ rende forretn ing  i egen ejendom  i Horsens 
og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1930; rev i
sor i Horsens K øbm andsforening 1935-53, der
e fter medl. af best. f. samme.

Adr. N ørrebrogade 24, Horsens.
F irm a: N ørrebro’s K olonial v. H. C. Møller, 

N ørrebrogade 24, Horsens.

M øller, H arry  E jner, købmand; f. 1/4 1914 i 
Lunghøj pr. Gelsted, Odense amt, søn af køb
m and Jørgen Møller; g. 5/11 1949 m. A strid Ma
rie  M., f. A ndersen; udi. i F jelsted  B rugsfor
ening 1928-31, derefter kommis i forskellige fo r
re tn inger bl. a. — genn. 8 å r — i D ærup Brugs
forening, frekven tere t Den in ternationale H øj
skole i Helsingør 1941, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. forretn ing  — om fattende kolonial, 
isenkram  og trikotage — i Stillebæ k pr. Veflin- 
ge 1950.

Adr. S tillebæ k pr. Veflinge.
Firm a: H. E. Møller, S tillebæ k pr. Veflinge.

M øller, H enry, købm and; f. 11/1 1912 i H el
dum, Ringkøbing amt, søn af gårdejer K ornelius 
Møller; g. 19/2 1939 m. Signe M., f. Gay; udi. h. 
købm and Johan Meedom, Tørringhuse pr. Lem 
vig, selvstæ ndig købm and i Fausing 1935-39 og i 
F jelsted  pr. M ariager 1939-46, optaget s. kom 
pagnon i nuvæ rende forretn ing  — der om fatter 
kolonial, isenkram , korn  og foderstoffer, cem ent 
og bræ ndsel sam t depot f. Shell flaskegas — 
1946.

Adr. Kolind.
F irm a: M øller & Gay, Kolind.

M øller, H erluf Wisby, købm and; f. 25/5 1933 i 
Hegnsvig, Ribe amt, søn af købm and C hristian 
Wisby M øller; udi. h. købm and B em h. Pasgaard, 
Silkeborg, derefter kommis h. købm ændene R.

Reeh, Ballerup, Jens V estergaard Jensen, Ilskov 
og P. Madsen, Vejle, i kompagni m. broderen — 
købm and Carl C hristian Wisby M øller — over
taget nuvæ rende forretn ing  i Ikast og etabi. sig 
s. selvstændig købm and 1954.

Adr. Enghavevej 39, Ikast.
Firm a: Wisby Møller, Kolonial, Vin & D eli

katesse, Ikast.

Møller, Iver Petersen, købm and; f. 15/6 1885 i 
H aslum kær, R anders amt, søn af landm and Lo
rentz P etersen  M øller; g. 29/11 1919 m. D orthea 
M., f. Stendevad; udg. fra  Esbjerg Realskole og 
sen. udd. s. købm and h. skibsprovianterings
hand ler Carl Nielsen, E sbjerg 1900-04, derefter 
kommis h. samme og sen. h. købm and Chr. N iel
sen, Ham m el sam t i firm ae t Otto K ragh’s Eftf., 
Nakskov, bogholder i firm ae t Oscar Bruun, 
S kanderborg 1914-18, etabi. sig s. selvstæ ndig 
købm and m. fo rretn ing  — om fattende kolonial 
og s. 1921 till. je rn , stål, kul, koks, korn og fo
derstoffer — i Skanderborg 1918, om dannet f ir 
m aet t. aktieselskab 1953; formd. f. best. f. Skan
derborg K olonialhandlerforening s. 1936 sam t 
medl. af rep ræ sen tan tskabet f. A/S Banken f. 
Skanderborg og Omegn.

Adr. Adelgade 7, Skanderborg.
F irm a: A/S Skanderborg Je rn  & Stål, Skan

derborg.

M øller, Jens, købm and; f. 5/8 1922 i Lyngby, 
Ålborg amt, søn af købmand Søren M øller; g. 
2/11 1947 m. E sther M., f. C hristensen; udi. h. 
købm and Pedersen, Veddum 1939-42, derefter 
kommis i forskellige fo rretn inger bl. a. h. køb
m and Simonsen, Balle, disponent i faderens fo r
retn ing i Lyngby 1947-50, overtaget samme — 
der om fatter kolonial, isenkram  og m anufaktur 
— og etabi. sig s. selvstændig købm and 1950.

Adr. Lyngby pr. St. Brøndum.
Firm a: J. Møller, Lyngby pr. St. Brøndum.

M øller, Jes Nissen, frugtgrosserer; f. 20/1 1928 
i Bolderslev, Å benrå amt, søn af frugtgrosserer 
Nis Nissen Møller; udd. i korn- og foderstof
branchen i A/S Gødningssalgskontoret, Å benrå 
1943-46, ansat i Kolding K orn A/S 1946-49, der
efter ansat i faderens en gros virksom hed i Rø
dekro, m edindehaver af samme — der om fatter 
frugt, grøn t og sydfrug ter en gros — s. 1954.

Adr. Å benråvej, Rødekro.
F irm a: N. M øller & Sønner I/S, Å benråvej, 

Rødekro.

Møller, Kay, købm and; f. 10/3 1927 i Lynge, 
Sorø amt, søn af bager Axel M øller; g. 30/8 1952 
m. Jy tte  M., f. H elvad-Petersen; udi. h. køb
m and Sven Olsen, Sorø 1942-46 og herunder be
stået handelsskoleeksm . fra  Sorø Handelsskole 
1945, komm is i Tromsø i Norge 1945-46 og h. køb
m and Chr. M. Larsen, Slagelse 1946-47, af tjen t 
væ rneplig t 1948-49, etabi. sig s. selvstæ ndig køb
m and m. fo rretn ing  — om fattende ren  kolonial 
og v inhandel sam t lo tterikollektion  — Frdbg. pr. 
Sorø 1949, till. fo rhandler f. A/S D ansk Tips
tjeneste.
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H. C. Møller J. Møller
købm and købm and

K. Møller K. Møller
købm and købm and

Adr. Banevej 3, Frdbg. pr. Sorø.
Firm a: K ay Møller, Banevej 3, Frdbg. pr. Sorø.

Møller, Keld Gullev, købm and; f. 16/9 1919 på 
Frdbg., søn af væ rk fø rer P e te r Møller; g. 12/4 
1940 m. R ita M., f. F rancker; udi. i kolonialfor
retn ingen Ny C arlsbergvej 85, Kbhvn. V. 1933- 
37 og herunder bestået handelsm edhjælpereksm . 
fra  Købmandsskolen, komm is h. købm and M ar
tin  H jo rth ’s Eftf., 0 . Farim agsgade 31, Kbhvn.
0 . 1937-38, h. købm and Niels Koch, Holm blads
gade 78, Kbhvn. S. 1939-43 og h. købm and Knud 
Andersen, B ulgariensgade 3, Kbhvn. S. 1943-44, 
derefter besty rer f. købm and W. O. L arsen’s 
Enke, Holmbladsgade 97, Kbhvn. S., overtaget 
sammes forretn ing  — der er g rundlagt 1904 og 
om fatter kolonial, delikatesser, vine og tobak 
m. v. — og etabi. sig s. selvstændig købm and 
1946, frekven tere t Bergenholz’ D ekoratørskole i 
Kbhvn. 1953; genn. en årræ kke kasserer i A.C.C.

Adr. U ngarnsgade 10, K bhvn. S.
F irm a: W. O. L arsen’s Eftf. v. K. Møller, 

Holmbladsgade 97, K bhvn. S.

Møller, K jeld, købm and; f. 14/9 1919 i Vrejlev, 
H jørring  amt, søn af købm and Hans Møller; g. 
26/12 1947 m. Inga M., f. Udesen; bestået rea l- 
eksm. fra  V rå Realskole 1935, udi. i D råby 
Brugsforening 1935-39, derefter bl. a. første
kommis i Jelling  Brugsforening sam t uddeler i 
B egtrup Brugsforening pr. Knebel 1947-49, etabi. 
sig s. selvstændig købm and m. forretn ing  — om
fattende kolonial, delikatesser og v inhandel sam t 
m aterial og kem ikalier — i M iddelfart 1949.

Adr. Ø stergade 36, M iddelfart.
Firm a: K jeld  M øller & Co., Østergade 36, 

M iddelfart.

Møller, Magnus, købmand, sk ibsprovianterings
handler; f. 17/4 1918 i Skagen, H jørring  amt, søn 
af fisker Jens Møller; g. 15/5 1943 m. L illy M.,
f. Jensen; udi. i Skagens Brugsforening 1932-36 
og herunder bestået handelsskoleeksm . fra  Ska
gens Handelsskole 1935, kommis i F rederikshavn 
Brugsforening 1936-39, frekven tere t Den danske 
Andelsskole i M iddelfart 1939-40, kommis i Ska

gens B rugsforening 1940-42, overtaget nuvæ ren
de forretn ing  — der om fatter kolonial, delikates
ser og v inhandel sam t skibsproviantering — i 
Skagen og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1942, ombygget og m oderniseret forretn ingen 
1945 og 1950; kasserer i Skagens K olonialhand
lerforening og medl. af best. f. Skagens B orger
forening.

Adr. Set. L aurentii Vej 118, Skagen.
F irm a: M agnus Møller, Set. L aurentii Vej 118, 

Skagen.

Møller, M arius, købm and; f. 12/10 1902 i F jel- 
sted, Odense amt, søn af gårdejer L ars Jørgen 
M øller; g. 5/6 1929 m. Ellen M., f. Madsen; udi. h. 
købm and Madsen, F jelsted  1927-30, etabi. sig s. 
selvstændig købm and m. forretn ing — om fattende 
kolonial, isenkram , trikotage, frø og bræ ndsel — 
i F jelsted 1930; medl. af best. f. Vestf y ns Køb
m andsforening.

Adr. F jelsted pr. H arndrup.
F irm a: M arius Møller, F jelsted  pr. H arndrup.

Møller, Niels, købm and; f. 18/7 1911 i Sundby, 
Kbhvn., søn af købm and Johannes M øller; g. 
26/4 1942 m. Agnes M., f. C hristoffersen; m ed
h jæ lper i faderens fo rretn ing  — Sandkroen’s 
K øbm andshandel — v. F rederiksvæ rk  1930-40, 
besty re r af samme fo rretn ing  — u. firm anavnet 
K arsem ose K øbm andsgård — 1940-52, overtaget 
forretn ingen — der om fatter kolonial, isenkram  
og bræ ndsel sam t benzin og b ladhandel — og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købmand1 1952.

Adr. K arsem ose pr. F rederiksvæ rk.
F irm a: K arsem ose Købm andsgård, K arsem ose 

pr. F rederiksvæ rk.

Møller, Niels K ristensen, købmand; f. 4/9 1920 
i Thisted, søn af tøm m erforvalter M agnus Møl
ler; g. 7/3 1953 m. K aren M., f. Larsen; bestået 
præ lim inæ reksm . 1937, udi. h. købm and S. M. 
Sørensen, Å rs 1937-41 og herunder bestået han
delsskoleeksm. 1940, kommis h. samme 1941-44 
og h. købm and J. M. Jørgensen, Skæ lskør 1944- 
47, besty rer h. samme 1947-48 og disponent i A/S 
W ulff’s Eftf., Mørkøv 1948-50 sam t h. købm and
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M. Møller M. Møller
købm and købm and

N. Møller N. O. Møller
købm and købm and

E jner Olsen, Stenlille 1950-53, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. fo rretn ing  — om fattende 
kolonial, delikatesser, vinhandel og bræ ndsel — 
i Slagelse 1953.

Adr. Set. Peders Plads 14, Slagelse.
F irm a: N. K. M øller, Set. P eders P lads 14, 

Slagelse.

M øller, Niels Lauritsen, købm and; f. 15/12 1923 
i Jels, H aderslev amt, søn af korn- og foderstof- 
hand ler Laue M øller; g. 11/3 1950 m. K irstine 
M., f. W ulff; udi. h. købm and Hellesøe, Je ls 
1939-42, derefter kommis bl. a. h. købm and T an
ge’s Eftf., Som m ersted sam t h. g rosserer Vilh. 
M eilstrup, K bhvn. og Vejle, overtaget købm and 
G unnar O stergaard’s fo rretn ing  i Vejle og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1952.

Adr. V esterbrogade 41, Vejle.
F irm a: Niels M øller, V esterbrogade 41, Vejle.

M øller, Niels Ole, købm and; f. 15/6 1925 i F re 
derikssund, søn af slag teriarbejder Vilhelm Møl
ler; g. 14/4 1949 m. M itte M., f. M ortensen; be
ståe t realeksm . fra  F rederikssund Realskole 1941, 
udi. h. købm and Charles B licher, F rederikssund 
1941-45 og herunder bestået handelsskoleeksm . 
fra  F rederikssund H andelsskole 1943, kommis h. 
købm and P e te r Hansen, Slagslunde 1945-47, af
tjen t væ rneplig t 1947-48, komm is i H illerød 
B rugsforening 1948-49 og h. købm and Johan  F. 
Hansen, Tåstrup 1949-50, etabi. sig s. selvstæ ndig 
købm and m. fo rretn ing  — om fattende kolonial 
og køkkenudstyr — i T åstrup 1950.

Adr. Skolevej 3, Tåstrup.
F irm a: Skolevejens Kolonialhandel, Skolevej 3, 

Tåstrup.

Møller, Nis Nissen, frug tgrosserer; f. 19/3 190Ô 
i L øjt K irkeby, Å benrå amt, søn af læ re r Jes 
Nissen M øller; g. 19/7 1924 m. C athrine M., f. 
C arstensen; udd. i kolonial og b landet handel h. 
købm and H. Lyck, Ravnbøl 1916-20, kommis h. 
samme 1920-21 og h. købm and A. B randenhoff’s 
Enke, Bolderslev 1921-22, fo rpag tet sidstnæ vntes 
fo rretn ing  1922 og e fte r dennes deling i 2 afd. 
1923 v idereført sammes foderstofafd. t. 1929,

grundlag t detailforretn ing — om fattende frug t 
og grøn t — og etabi. sig s. selvstæ ndig fru g t
hand ler i Rødekro 1936, om dannet forretn ingen 
t. en gros virksom hed — om fattende frugt, grønt 
og sydfrugter — og etabi. sig s. selvstændig 
frug tgrosserer i Rødekro 1947, iøvrig t om dannet 
virksom heden t. in teressentskab m. sønnerne 
C hristian og Jes Nissen M øller s. m edinteres
sen ter 1954.

Adr. Å benråvej, Rødekro.
F irm a: N. M øller & Sønner I/S, Å benråvej, 

Rødekro.

M øller, Peter, købm and; f. 16/4 1911 i H aders
lev, søn af bagerm ester Thomas M øller; g. 12/4 
1936 m. Anna M., f. Møller; udi. h. købmand 
K arl Chr. B ruun, H aderslev 1926-30, kommis h. 
samme 1930-35, d revet kaffe- og chokoladefor
retn ing  i Å benrå 1935-40, overtaget købmand 
L auritsen ’s kolonialforretning i H ejsager og etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and 1940, genn. årene 
delvis ombygget og m oderniseret forretn ingen; 
medl. af H alk sogneråd 1950-54 og medl. af sko
lenæ vnet i H alk kommune sam t medl. af best, 
f. H alk Sogns H usm andsforening.

Adr. Hejsager.
F irm a: P e te r M øller, Hejsager.

M øller, R ichard, købm and; f. 31/1 1913 i Ebbel- 
næs, P ræ stø  amt, søn af gårdejer Lars V. Møl
ler; g. 8/9 1940 m. Helga Johanne M., f. N ielsen; 
overtaget svigerfaderen købm and N. P. N iel
sen’s forretn ing  — om fattende kolonial, delika
tesser, vinhandel, isenkram , køkkenudstyr og 
benzin — i Askeby og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1945.

Adr. Askeby.
F irm a: Askeby K øbm andsforretning, Askeby.

M øller, Tage Bechmann, købm and; f. 8/10 1923 
i K irkeby, Ringkøbing amt, søn af læ rer L. S. 
M øller; g. 3/9 1948 m. G urli B. M., f. Jensen; 
udi. h. købm and Kaj Viberg, Å rhus 1940-44, der
e fter kommis h. købm ændene Sv. Aa. A ndersen 
og P. Buhi, Århus, g rundlagt nuvæ rende fo rre t
ning i Å rhus og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1948.
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W. Møller 
købm and

P. Møller 
købm and

R. Møller 
købm and

V. Møller 
købm and

Adr. V estre Ringgade 60, Århus.
F irm a: T. Bechm ann Møller, Vestre Ringgade 

70, Århus.

Møller, Viggo, købm and; f. 15/11 1903 i Hobro, 
søn af læ derhandler P e te r Thomas M øller; g. 
5/4 1928 m. Agnes M., f. H ansen; udi. h. køb
m and R egnar Sennels, Hobro 1918-22, ansat i 
O scar D avidsen’s V inkyperi i Kbhvn. 1923-24 
og kommis h. købm and P e te r Bloch, Borups 
Allé 201, K bhvn. NV. 1924-27, besty rer af Gam
melholms Kolonialm agasin, H erluf Trolles Gade 
1, Kbhvn. K. 1927-38, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. fo rretn ing  Lyshøj gårdsvej 51, Kbhvn. 
Vby. 1938.

Adr. B redahlsvej 18, Kbhvn. Vby.
Firm a: K oloniallageret »Broen«, v. V. Møller, 

Lyshøj gårds vej 51, Kbhvn. Vby.

Møller, William, købmand; f. 25/8 1917 i Svend
borg, søn af købmand E jnar M øller; g. 16/11 1941 
m. Ellen M., f. Christensen; udi. h. købm and 
Christensen, Skovsbo S trand  1931-35, derefter 
kommis i forskellige fo rretn inger og sen. kom
pagnon h. købm and Christensen, Skovsbo Strand, 
etabi. sig s. selvstændig købm and m. forretn ing 
— om fattende kolonial og isenkram  — i Skovsbo 
S trand  1945; genn. ca. 6 å r  medl. af best. f. 
Svendborg og Omegns Købmandsforening.

Adr. Skovsbo S trand pr. Svendborg.
Firm a: W illiam Møller, Skovsbo S trand pr. 

Svendborg.

Mølsted, Jens Kølbæk, købm and; f. 4/11 1913 i 
Sinding, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Jens 
B æ kgaard M ølsted; g. 28/7 1940 m. Emma Lydia 
M., f. K ristensen; udi. h. købm and B laabjerg, 
Sinding, derefter kommis i forskellige fo rre tn in 
ger og sen. førstekom m is dels h. købm and B laa
bjerg, Sinding og dels — genn. 3 å r  — h. køb
m and Ørskov, Nøvling pr. Skibild, overtaget nu
væ rende fo rre tn ing  i Isenvad pr. Ikast og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1940.

Adr. Isenvad pr. Ikast.
F irm a: J. K ølbæ k Mølsted, K olonial & Isen

kram , Isenvad pr. Ikast.

Mørch, Eivind Børge, købmand; f. 9/3 1920 i 
Kbhvn., søn af m ejerist Carl Mørch; g. 11/9 1948 
m. Bodil Emilie M., f. Hansen; udi. h. købmand 
H einrich Sode, GI. Kongevej 168, Kbhvn. V. 
1934-38 og herunder frekven te re t Købmandssko
len i Kbhvn., derefter kommis h. købm and Ed
gar Hansen, Polensgade 35, Kbhvn. S., overtaget 
sammes forretn ing  — der er grundlagt 1908 og 
om fatter kolonial, kaffe, vine og tobak m. v. — 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1945.

A. P. Mørk 
repræ sentant

V. V. Mørck 
bankbestyrer

J. K. Mølsted 
købm and

E. B. Mørch 
købm and
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F. Nannsen 
købm and

S . Neble-Jensen 
købm and

N. Nedenskov 
købm and

T. N. Nedergaard 
købm and

Adr. Rågårdsm inde 5, Kbhvn. S.
F irm a: Eivind Mørch, Polensgade 35, Kbhvn.

Adr. Søborg Hovedgade 98, Søborg.
Firm a: F ritjo f Nannsen, Søborg Hovedgade

83, Søborg.

Mørck, Viggo Valdemar, besty rer af A/S Køb
m ands- og H åndvæ rkerbanken, H ornslet A fde
ling, forstander f. H ornslet H andelsskole; f. 27/2 
1901 i Ålborg.

Adr. Tingvej 51, H ornslet.
Institu tion: H ornslet H andelsskole, H ornslet.

Mørk, A nders Petersen, rep ræ sen tan t; f. 26/9 
1895 i Gesten, Ribe amt, søn af skom agerm ester 
Johan Lauesen Mørk; g. 4/4 1920 m. A nna M.,
f. B retlau; bestået præ lim inæ reksm . 1911, d er
efter ansat i A/S De Danske S pritfab rikker’s 
afd. i Århus og sen. i Kbhvn., rejsende f. sel
skabets afd. i Odense s. 1921.

Adr. N ørregade 60, Odense.
F irm a: A/S De Danske Spritfabrikker, N ørre

gade 60, Odense.

M ørk-Poulsen, Hans, købm and; f. 16/11 1921 i 
Rudkøbing, søn af købmand Hans Poulsen; udi. 
i faderens forretn ing  i Rudkøbing 1935-39, der
efter kommis i samme sam t iøvrig t frekven tere t 
K øbmandsskolen i Kbhvn., optaget s. kom pag
non i faderens forretn ing i Rudkøbing 1953.

Adr. N ørrebro 12, Rudkøbing.
F irm a: Hans Poulsen & Søn, Rudkøbing.

Nannsen, F ritjof, købmand; f. 3/9 1915 i Gu- 
derup, Sønderborg amt, søn af købm and P e te r 
N annsen Petersen; udd. i kolonial h. købm and 
H. Blankschøn, firm aet A. Behn, Sønderborg 
1931-35, kommis h. samme 1935-37, h. købm and 
Alfr. Petersen, Jæ gersborg 1938, h. købm and 
Axel Helmer, Sønderborg 1939, h. købm and P a l
lesen, F redericia 1939-40 og h. købmand Heiden, 
A m ager 1940-44, etabi. sig s. selvstændig køb
m and m. fo rretn ing Søborg Hovedgade 104, Sø
borg 1944, afhæ ndet samme og grundlagt nuvæ 
rende forretn ing Søborg Hovedgade 83, Søborg 
1945 sam t overfly ttet samme t. nuvæ rende ny
bygning samme sted 1954.

Nebel, Henry Andreas, købm and; f. 5/3 1908 i 
Kbhvn., søn af snedker E rik  Nebel; g. 1934 m. 
E dith  N., f. Tonndorff; udd. i handel h. købm and 
Johs. Larsen, 0 . Farim agsgade 69, Kbhvn. 0 . 
1922-26 og herunder bestået handelsm edhjæ lper- 
eksm. fra  Købmandsskolen, kommis h. købm and 
H agbart Larsen, Godthåbsvej 6, Kbhvn. F. 1926- 
27 og h. købm and A xel Mørch, St. Kongensgade 
116, Kbhvn. K. 1927-32, derefter t. søs m. Skan
dinavien-A m erika L inien s. tjen e r i S/S »Hellig 
Olav«, etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo r
re tn ing  — om fattende kolonial m. kaffe s. ho
vedartikel sam t delikatesser, vine og tobakker 
m. v. — A m agerbrogade 219, Kbhvn. S. 1932.

Adr. A m agerbrogade 219, K bhvn. S.
Firm a: H enry Nebel, A m agerbrogade 219, 

Kbhvn. S.

N eble-Jensen, Svend, købm and; f. 1/5 1908 i 
Nykøbing F., søn af m askinm ester Hans C hri
stian  Jensen; g. 20/7 1930 m. Ju lie  N.-J., f. Thue- 
sen; etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo r
retn ing  — om fattende kolonial, delikatesser og 
v inhandel — i Nykøbing F. 1933.

Adr. W estenborg Allé 36, Nykøbing F.
F irm a: S. N eble-Jensen, W estenborg Allé 36, 

Nykøbing F.

Nedenskov, Niels, købm and; f. 14/4 1895 i Hol
sted, Ribe amt, søn af skom ager C hristian N e
denskov; g. 24/11 1929 m. Johanne N., f. Jensen; 
udi. h. købmand C. Johansen, K jæ r, overtaget 
nuvæ rende forretn ing i Hornsyld og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1927.

Adr. Hornsyld.
Firm a: N. Nedenskov, Hornsyld.

N edergaard, Tage Nielsen, købmand; f. 11/6 
1922 i Lemming, V iborg amt, søn af landpostbud 
Lukas Nielsen N edergaard; g. 3/7 1948 m. Emmy
N., f. D ankert; udi. i Lemm ing B rugsforening 
1936-40, komm is i R ønbjerg Brugsforening 1940,
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P. Neldemand 
konsulent

R. Nepper 
købm and

M. J. Neumann 
købm and

A. J. Nicolaisen 
købm and

i Mausing B rugsforening 1940-41 og i L inå B rugs
forening 1941-42, frekven te re t Den danske An
delsskole i M iddelfart 1942, kommis i K ollund 
B rugsforening 1943-45, besty re r h. b roderen  køb
m and Niels N edergaard, G rauballe 1945-46, kom
mis i Sønderborg B rugsforening 1946-50, etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and m. nuvæ rende kolo
nial- og delikatesseforretn ing i ny t k v a rte r i 
Sønderborg 1950.

Adr. Ringgade 186, Sønderborg.
F irm a: Tage N. N edergaard, Ringgade 190, 

Sønderborg.

Nees, Axel, købm and; f. 12/5 1914 i Bogense, 
søn af købm and Lars Nees; g. 1940 m. Inger N.,
f. P etersen; udi. h. købm and C. E. C hristoffer
sen, Bogense 1929-33, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. forretn ing  i Bogense 1940.

Adr. Adelgade 135, Bogense.
F irm a: A xel Nees, A delgade 135, Bogense.

Neess, Alex, købm and; f. 17/7 1895 i Lemvig, 
søn af skræ dderm ester H jalm drup Neess; g. 5/9 
1923 m. Else N., f. M ogensen; udi. h. købm and
N. N ielsen’s Eftf., H olbæ k 1910-14, kommis h. 
købm and Carl E bert’s Eftf., Lyngby 1914-15 og 
h. købm and A lfred V arre, H undested 1915-23, 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. forretn ing  
Joakim  L arsens Vej 12, Kbhvn. F. 1923.

Adr. Joakim  L arsens Vej 12, Kbhvn. F.
F irm a: A. Neess, Joakim  Larsens Vej 12, 

Kbhvn. F.

Neimann, Peder, købm and; f. 18/6 1910 i Nim
tofte, R anders amt, søn af købm and Jacob Nei
m ann; g. 25/4 1943 m. Tove N., f. K eiser; udi. 
i faderens forretn ing  i N imtofte, overtaget køb
m and Frode D alsgaard’s fo rretn ing  i B rabrand 
og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1943.

Adr. H ovedgaden 77, B rabrand.
F irm a: P eder N eimann, B rabrand.

Neldemand, Per, konsulent; f. 24/10 1925 i Ål
borg, søn af landinspektør Nie. N eldem and; be
ståe t studentereksm . fra  Ålborg K atedralskole

1946 og højere handelseksm . fra  Niels B rock’s 
H andelsskole i Kbhvn. 1950, volontør i kolonial 
en gros firm ae t J. P. Jensen & Co., Å lborg 1946- 
48 sam t tra inee og store engineer v. The Flem ing 
Company, Topeka, Kansas, U.S.A. 1951-52, kon
sulen t v. De sam virkende K øbm andsforeninger 
i D anm ark s. 1953; fo rfa tter t. oplysende artik le r 
i købm ændenes fagblade i ind- og udland; medl. 
af best. f. Foreningen »Niels Brock«.

Adr. G rundtvigsvej 6 B., Kbhvn. F.
O rganisation: De sam virkende K øbm andsfor

eninger i D anm ark, K onsulenttjenesten, Set. 
Peders Stræ de 34, Kbhvn. K.

N ellem ann, Evald, fo rretn ingsfører; f. 20/1 1907 
i Vorm ark, Svendborg amt, søn af købm and Ras
mus N ellem ann; g. 4/5 1941 m. G rethe N., f. 
Pedersen; udi. h. købm and Pedersen, Lundeborg 
1923-27, kommis h. samme 1927-31, h. købm and 
C. C. Pedersen, K appendrup 1931-38 og i A/S
G. V. Larsen, Bogense 1938-40, derefter fo rre t
n ingsfører i faderens fo rretn ing  — der om fatter 
kolonial, delikatesser og v inhandel sam t isen
k ram  — i H esselager.

Adr. Hesselager.
F irm a: R. Nellem ann, Købmand, Hesselager.

Nepper, R ichard, købm and; f. 22/2 1900 i F re 
derikshavn, søn af købm and C hristian N epper;
g. 18/3 1934 m. Johanne Vilhelmine N., f. Olsen; 
udi. h. købm and Johs. Hansen, Ribe 1914-18 og 
herunder bestået handelsskoleeksm . fra  Ribe 
H andelsskole sam t sen. frekven tere t forskellige 
fagkursus, kommis h. købm and F. Bøgesvang, 
S ejstrup  1918-20, h. købm and C. P. Madsen, Vide
bæ k 1920-22, h. købm and H. P. Christensen, Je r-  
ne 1922, h. købm and Vald. H illers, Thisted 1922- 
24 og h. købm and U llerup, Toftlund 1925 sam t i 
firm ae t P. Spang’s Eftf., Vejle 1925-27, fo rre t
n ingsfører h. købm and O. F. S teenstrup, Holbæk 
1927-29, selvstæ ndig købm and i S teenstrup pr. 
H øjby 1929-31, rep ræ sen tan t h. grosserer L. C. 
Nielsen, Ribe 1931-36, overtaget nuvæ rende for
re tn ing  — der e r g rundlagt 1931 og e r en ud
p ræ get købm andsvirksom hed m. vin, tobak,

813



kaffe og chokolade s. speciale — og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and i Å rhus 1936.

Adr. K astanievej 23, Rosenvang, Århus.
F irm a: R ichard Nepper, Banegårds Plads, Å r

hus.

Nerving, Edvind Erik, købmand, ejendom s
m æ gler; f. 11/6 1915 i Kbhvn., søn af købm and 
Viggo N. Nerving; g. 1944 m. Else N., f. L and
gren; udd. i kolonial 1930-34, etabi. sig s. selv
stændig købmand 1939, bestået ejendom sm ægler- 
eksm. 1947.

Adr. Sofiegade 14, Kbhvn. K.
Firm a: V. N. Nerving, D ronningensgade 27, 

K bhvn. K.

Neumann, M arcus J., købm and; f. 15/6 1928 i 
Sdr. V ilstrup, H aderslev amt, søn af sogneråds
form and, gårdejer M arcus Neum ann; g. 6/12 
1952 m. Ellen M arie N., f. Jensen; udd. i kolo
n ialbranchen h. købm and H enrik  Sørensen, H a
derslev 1944-48, d erefter frekven te re t B ergen- 
holz’ D ekoratørskole i Kbhvn. og sen. kommis 
bl. a. h. købm and H enrik  Sørensen, H aderslev, 
g rundlagt forretn ing  — om fattende kolonial og 
b landet handel — i den gamle skolebygning i 
Sdr. V ilstrup og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1954.

Adr. Sdr. V ilstrup.
F irm a: M arcus J. Neumann, Sdr. V ilstrup.

Nicolaisen, A rthu r Jakob, købm and; f. 2/10 
1905 i Dall, Å lborg amt, søn af husm and M ari
nus Nicolaisen; g. 15/10 1933 m. Olga N., f. Veg- 
gerby; udi. i Vemb Brugsforening 1920-24, kom 
mis i Næsby B rugsforening og sen. i Skalborg 
Brugsforening 1924-26, sergent i fodfolket 1926- 
32, etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo rre t
ning K jellerupsgade 21, Ålborg 1934, afstået 
samme og overtaget nuvæ rende forretn ing i Ål
borg 1946.

Adr. Prinsensgade 44, Ålborg.
Firm a: A. J. Nicolaisen, Købmand, P rinsens

gade 44, Ålborg.

Nicolaisen, H elm er, grosserer; f. 27/5 1912 i 
M aribo, søn af grosserer Holger Nicolaisen; g. 
22/4 1937 m. Inga N., f. Bülow A ndersen; bestået 
realeksm . fra  M aribo Gym nasium  1928 og han- 
delseksm. fra  Niels Brock’s H andelshøjskole i 
Kbhvn. 1930, d erefter ansat i firm ae t A xel Rø
ber, H aslev og sen. i faderens virksom hed i M a
ribo m. studie- og arbejdsophold i London 1934 
og i B erlin  1936-37, m edindehaver af v irksom 
heden — der om fatter kaffeim port og -b ræ nderi 
sam t delvis kolonial en gros — og selvstændig 
grosserer s. 1951.

Adr. Jernbanegade 7, Maribo.
F irm a: Holger Nicolaisen, Jernbanegade 7, 

Maribo.

Nicolaisen, Holger, grosserer; f. 28/7 1884 i 
Kgs. Lyngby, Kbhvn.s am t; g. 22/1 1910 m. Ebba
N., f. Outzen; udd. i kolonial, korn  og foder
stoffer, overtaget kolonial en gros firm aet M ar

tinus Knudsen, M aribo og etabi. sig s. selvstæ n
dig grosserer 1917, sam m ensluttet firm ae t m. 
L olland-Falster K afferisteri 1919; medl. af best, 
f. Foreningen af danske K affebræ nderier og 
formd. f. M aribo H andelsstandsforening 1922- 
51, medl. af M aribo byråd  1934-46, till. medl. af 
best. f. Forsikrings-A ktieselskabet »Absalon« s. 
1949; dekoration: R.

Adr. Jernbanegade 7, Maribo.
Firm a: Holger Nicolaisen, Jernbanegade 7, 

Maribo.

Niegel, Børge, b ryggerid irektør; f. 10/11 1899 
i Fåborg, søn af d irektør, brygger Rasmus P eter 
Hansen; g. 10/4 1931 m. Inge Agnete N., f. 
Schroll; udd. i firm aerne J. J. Larsen, Fåborg 
og Odense, John Schütt & Co., H am burg og B ras
serie K archer & Cie, Paris, studieophold i Lon
don, forretn ingsfører f. A/S A lbani B ryggerierne 
i Odense 1927, d irek tør 1934, till. d irek tør f. A/S 
Slots-Flødeis, Odense; medl. af best. f. B ryggeri
foreningen, formd. f. Foreningen af M ineral
vandsfabriker i Fyns S tift og næstform d. f. D an
ske M ineralvandsfabrikanters Fællesforening, 
medl. af rep ræ sentan tskabet og af best. f. Fyens 
Disconto Kasse, medl. af best. f. A/S B ryggeriet 
»Sydfyn«, Fåborg og f. A/S Dansk Lynfrost, 
Fredericia.

Adr. N ørregade 45, Odense.
Firm a: A/S A lbani B ryggerierne, Odense.

Nielsen, Aage, købm and; f. 12/4 1909 i D ron
ninglund, H jørring  amt, søn af cen tralbestyrer 
A nders C hristian N ielsen; g. 28/5 1944 m. K rista
N., f. Larsen; udi. h. købm and E. Poulsen, Dorf 
pr. F lauenskjold 1923-27, derefter kommis i fo r
skellige fo rretn inger bl. a. i Roholt B rugsfor
ening, frekven tere t Ju s titsråd  M øller’s H andels
højskole i Ålborg 1935-36, overtaget nuvæ rende 
forretn ing  i Ålborg og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1947.

Adr. Schleppegrellsgade 76, Ålborg.
Firm a: Aage Nielsen, Poul Paghs Gade 11, Ål

borg.

Nielsen, Aage, købm and; f. 28/12 1909 i Jue ls
minde, Vejle amt, søn af købm and Niels N iel
sen; g. 1943 m. G rethe N., f. Bohn-A ndreasen; 
selvstæ ndig tobaks- og v inhandler i K orsør 1938- 
50, overtaget faderens kolonialforretning i K or
sør og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1950; 
medl. af best. f. K orsør Boldklub s. 1939.

Adr. Revvej 63, Korsør.
F irm a: Aage Nielsen, Revvej 63, Korsør.

Nielsen, Aage, købm and; f. 14/6 1916 i Skal- 
kendrup, Svendborg amt, søn af gårdejer Jens 
Nielsen; g. 20/6 1942 m. G udrun N., f. Erlsø; 
udi. i F lødstrup B rugsforening 1930-35, kommis i 
B rahetrolleborg B rugsforening 1935-37 og i Tå- 
rup B rugsforening 1938-42 sam t frekven tere t 
Den danske A ndelsskole i M iddelfart 1937-38, 
etabi. sig s. selvstændig købm and m. forretn ing 
i Tårup 1942, afstået samme og overtaget nuvæ -
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Aa. Nielsen 
købm and

Aa. Nielsen 
købm and

Aa. P. Nielsen 
købm and

Aa. P. H. Nielsen 
købm and

rende forretn ing  — der om fatter kolonial, deli
katesser, vinhandel, isenkram , køkkenudstyr, 
m anufaktur, bræ ndsel og benzin — i M arslev 
1952; till. fo rhand ler f. A/S Dansk Tipstjeneste.

Adr. M arslev pr. M arslev St.
F irm a: Aage Nielsen, M arslev pr. M arslev St.

Nielsen, Aage, købm and; f. 18/8 1917 i Daler, 
Tønder amt, søn af landm and P e te r N ielsen; g. 
18/10 1942 m. R ita N., f. Jensen; udi. i Visby 
B rugsforening 1932-36 og herunder bestået han- 
delsskoleeksm. 1935, derefter kommis i forskel
lige forretn inger, bl. a. h. købm and Niels Thys
sen, Rudbøl 1936-37 og h. købm and N. P. Nielsen, 
A llerød 1939-44 sam t af tjen t væ rneplig t 1939, 
selvstæ ndig købm and i Søborg v. G illeleje — 
indehaver af Søborg K øbm andshandel — 1944-48, 
overtaget købm and N. Rasm ussen’s forretn ing  — 
om fattende kolonial og b landet handel sam t 
bræ ndsel — og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
i LI. Værløse 1948; medl. af best. f. Værløse 
Idræ tsforening s. 1951.

Adr. Bygaden 16, LI. Værløse pr. Værløse.
F irm a: N. Rasm ussen’s Eftf., Bygaden 16, LI. 

Værløse pr. Værløse.

Nielsen, Aage, købmand; f. 16/2 1920 i Hvam, 
Viborg amt, søn af slagterm ester Georg Nielsen;
g. 28/10 1945 m. V ita N., f. Skov; udi. i Lysgård 
Brugsforening 1934-38, derefter kommis i brugs
foreningerne i Tullebølle, K arup, Breum, K jel- 
lerup, Lyngå og Herslev, overtaget købm and 
Børge N ielsen’s kolonial- og delikatesseforret
ning i Silkeborg og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1945, afstået samme og grundlagt nuvæ 
rende kolonial- og delikatesseforretning i Silke
borg 1954.

Adr. F lensborgvej 5, Silkeborg.
Firm a: Aage Nielsen, Flensborgvej 5, Silke

borg.

Nielsen, Aage Charles, købmand, sognefoged; 
f. 4/12 1910 i Hobro, søn af gasvæ rksform and 
Niels Nielsen; g. 20/10 1940 m. G udrun N., f. 
Nielsen; udd. h. købm and og m ateria list Regnar

Sennels, Hobro 1925-29, overtaget købm and Sø
ren  Sørensen’s fo rretn ing i H undslund og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1940; genn. en å r
ræ kke medl. af best. f. Hads H erreds Købm ands
forening, kasserer i samme s. 1951, kom m unal
revisor i H undslund s. 1950 og sognefoged i 
H undslund søndre sogn s. 1951.

Adr. H undslund.
Firm a: Aage Nielsen, H undslund.

Nielsen, Aage Halvor, købmand; f. 23/7 1909 i 
Guldager, Ribe amt, søn af læ rer Thomas J. 
N ielsen; g. 12/11 1933 m. P e tra  N elly N., f. 
Schmidt; bestået præ lim inæ reksm . fra  Vejen 
Realskole 1926, udi. i V. Nebel Brugsforening 1926- 
29, etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo rre t
ning i Varde 1933, afhæ ndet samme og overtaget 
nuvæ rende m aterialhandel i V ejen 1939; kasserer 
i Vejen H andelsstandsforening 1946-54.

Adr. N ørregade 6, Vejen.
F irm a: V ejen M aterialhandel v. Aage Nielsen, 

Vejen.

Nielsen, Aage Marius, købmand; f. 10/5 1909 i 
Odense, søn af arbejdsm and C hristian M artin 
Nielsen; g. 2/11 1938 m. Elly Sølvi N., f. C asper
sen; udi. i firm aet A ndersen & Jørgensen, 
Svendborg 1923-26, derefter kommis h. købmand 
Stengade, Svendborg t. 1927 og rep ræ sen tan t i 
firm ae t H. J. K røyer’s Enke, Svendborg 1927-31, 
ansat på Sydfyns S ukkervarefabrik  i Svendborg 
1931-34 og på Svendborg Sukkervarefabrik  1934- 
35, rep ræ sen tan t h. grosserer Ludvig Pedersen, 
Svendborg 1935-38, etabi. sig s. selvstændig køb
m and m. forretn ing  — en udpræ get kolonial
virksom hed — i Nyborg 1938.

Adr. Nyenstad, Nyborg.
Firm a: N yenstad K øbm andsforretning, Nyborg.

Nielsen, Aage Peter, købm and; f. 28/2 1908 i 
Onsbjerg, Samsø, søn af købm and Carl Johan 
A hrendt N ielsen; g. 14/4 1938 m. Jenny  N., f. 
Rasmussen; udi. i faderens forretn ing i O nsbjerg 
1922-26, derefter af tjen t væ rneplig t v. husarerne 
og sen. kommis bl. a. h. faderen, selvstændig
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Aa. R. Nielsen Aa. T. Nielsen
købm and købm and

A. Nielsen A. B. Nielsen
købm and købm and

købm and i Å rhus 1938-40, bestyrer af m oderens 
forretn ing  i O nsbjerg 1940-47, overtaget samme
— der om fatter kolonial, delikatesser, v inhan
del, isenkram , m anufak tu r og benzin — og påny 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1947.

Adr. Onsbjerg, Samsø.
F irm a: Aage Nielsen, Onsbjerg, Samsø.

Nielsen, Aage P e te r H jorth, købmand; f. 15/7 
1910 i Kbhvn., søn af snedkerm ester P e te r Sig- 
fred  Nielsen; g. 25/3 1936 m. W era Ruth H. N., f. 
L ind; bestået mellem skoleeksm. fra  Ravnsborg
gades Skole i Kbhvn. 1925, udi. h. købm and Carl 
Jensen, Ø sterbrogade 17, Kbhvn. 0 . 1925-29 og 
herunder bestået handelsm edhjælpereksm . fra  
K øbm andsskolen sam t handelseksm . i engelsk, 
kommis h. samme 1929-31, bestyrer f. købm and 
A lbert Jørgensen, Lyngbyvej 14, Kbhvn. 0 . 1931- 
34, etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo rre t
ning W illemoesgade 43, Kbhvn. 0 . 1934, afhæ ndet 
samme og overtaget nuvæ rende forretn ing  — der 
om fatter finere kolonial, vin, tobak og frug t m. v.
— Strandboulevarden 62 B., K bhvn. 0 . 1946, till. 
indehaver af kolonial-, vin- og delikatesseforret
ningen H ellerupvej 42, H ellerup s. 1952.

Adr. Willemoesgade 48, Kbhvn. 0 .
F irm a: N ordhavns Kolonial v. Aage H jorth  

Nielsen, S trandboulevarden 62 B., Kbhvn. 0 .

Nielsen, Aage Ring, købm and; f. 26/5 1914 i 
Tolne sogn, H jørring  amt, søn af je rnbanefunk
tionæ r Jens Nielsen; g. 1936 m. F rederikke R.
N., f. Lassen; udi. h. købm and H. M arinussen, 
K vissel 1928-32, kommis h. købm and Dybro Jø r
gensen, Sindal 1932-33 og h. købm and J. K. N iel
sen, Skæ rum  1933-35, selvstændig købm and i 
Kbhvn. 1936-42, etabi. sig s. selvstændig køb
m and i F rederikshavn 1942 og s. sådan drevet 
forretn ing  dels på Skagensvej og dels i R im 
mensgade 1942-48, indehaver af nuvæ rende fo r
retn ing — der om fatter kolonial, delikatesser og 
v inhandel — i F rederikshavn s. 1948.

Adr. Emilievej 12, F rederikshavn.
Firm a: A. Ring Nielsen, Emilievej 12, F rede

rikshavn.

Nielsen, Aage Thorup, købm and; f. 7/11 1926 i 
Randers, søn af bagerm ester Svend Aage Tho
rup Nielsen; g. 23/2 1952 m. M aja T. N., f. Riis; 
udi. h. købm and Lindahl Ovesen, R anders 1941- 
45, komm is i forskellige fo rretn inger 1945-52, 
g rundlag t kolonialforretning G renåvej, G røn
vang 8, R anders og etabi. sig s. selvstæ ndig køb
m and 1952, afstået samme og overtaget nuvæ 
rende forretn ing  Vorup Boulevard 15, R anders 
1954, udvidet og m oderniseret forretn ingen s. å.

Adr. Vorup B oulevard 15, R anders.
Firm a: Vorup K oloniallager v. Aage Thorup 

N ielsen, Vorup B oulevard 15, R anders.

Nielsen, A dler K irkegaard, købm and; f. 10/3 
1912 i Skive, søn af vognm and H erm an Nielsen;
g. 1932 m. Alice N., f. Hansen; udd. i kolonial h. 
købm and P. Knudsen, Skive 1926-30, etabi. sig 
s. selvstændig købm and m. fo rretn ing  Holm
bladsgade 61, K bhvn. S. 1935, afs tåe t samme og 
grundlag t nuvæ rende forretn ing  — der om fatter 
kolonial og vine — H olmbladsgade 95, Kbhvn. S. 
1938.

Adr. Theisvej 2, Kbhvn. S.
Firm a: A dler Nielsen, H olmbladsgade 95, 

Kbhvn. S.

Nielsen, Aksel, købm and; f. 21/1 1892 i Ålborg, 
søn af sm edem ester A ugustinus Nielsen; g. 24/3 
1932 m. G erda N., f. W illadsen; udi. h. m ate
ria lis t I. P. Jensen, Å lborg 1906-10 og herunder 
bestået handelsm edhjæ lpereksm . fra  Justitsråd  
M øller’s H andelshøjskole i Å lborg 1909, kommis
h. sam me 1910-11 og sen. i forskellige andre fo r
re tn inger bl. a. h. købm and Guldborg Hansen, 
S truer, selvstæ ndig købm and i Åbybro 1916-18 
og rep ræ sen tan t m. oplag f. A. Lykke Thom
sen’s F arve- & L akfabrik, E sbjerg 1918-35, over
taget nuvæ rende kolonialforretning i Å lborg og 
påny etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1935.

Adr. Nyhavnsgade 18, Ålborg.
F irm a: M. W illadsen’s Eftf., N yhavnsgade 18, 

Ålborg.
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Nielsen, Aksel, købmand; f. 6/4 1906 i Bor
bjerg, Ringkøbing amt.

Adr. H egnshusene 58, Brønshøj.
F irm a: Aksel Nielsen, Sm edetoften 25, Kbhvn. 

NV.

Nielsen, Aksel Lindberg, købmand; f. 23/5 1925 
i Gudme, Svendborg amt, søn af landm and Carl 
C hristian N ielsen; g. 4/3 1950 m. K aren N., f. 
Sørensen; udi. i Ø rbæ k B rugsforening 1942-45, 
g rundlagt nuvæ rende fo rretn ing  i P ilshuse pr. 
Nyborg og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1949.

Adr. P ilshuse pr. Nyborg.
F irm a: Aksel L. Nielsen, P ilshuse pr. Nyborg.

Nielsen, A lfred, købm and; f. 14/8 1919 i Lunde, 
Ribe amt, søn af købm and Niels Nielsen; g. 19/10 
1946 m. H ilda N., f. K ristensen; udi. dels h. køb
m and J. Mølhede Nielsen, H erborg og dels i fa
derens forretn ing  i Lunde, disponent i sidst
næ vnte 1942-45, overtaget forretn ingen — der 
om fatter kolonial og isenkram  sam t depot f. A/S 
Tuborgs B ryggerier og Kongens Bryghus — og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1945.

Adr. Lunde St.
Firm a: A lfred Nielsen, Lunde St.

Nielsen, A lfred B jerre, købm and; f. 7/3 1922 i 
G rindsted, Ribe amt, søn af købm and Jens P e
der Nielsen; g. 26/6 1938 m. Alice B. N., f. Jes
sen; udi. i faderens forretn ing  i V ejrup 1936-40, 
derefter kommis i samme sam t h. købmand 
K nudsen, Jeksen pr. Stilling 1942, overtaget fa
derens forretn ing  — om fattende kolonial, isen
k ram  og m anufak tur — i V ejrup og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1948.

Adr. V ejrup St.
F irm a: A. B jerre  Nielsen, V ejrup St.

Nielsen, A lfred C hristian, købm and; f. 11/2 
1893 i Jyderup  sogn, H olbæk amt, søn af gård
e je r C hristian Nielsen; g. 28/5 1927 m. Ingeborg
N., f. N ielsen; udi. h. købm and Carl Madsen, 
Svinninge 1907-11, kommis h. samme 1911-12 og
h. købm and S uhr H enriksen, P ræ stø  1912-14, 
frekven tere t H andelshøjskolen »Købmandshvile« 
i R ungsted 1914-15 og kommis h. købm and Ohrt, 
C harlo ttenlund 1915-19, overtaget nuvæ rende 
forretn ing  — der er g rundlagt 1912 og om fatter 
finere  kolonial sam t vine og tobakker m. m. — i 
H ellerup og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1919, optaget købm and H. W. Raklev s. m ed
indehaver af forretn ingen  1952; tidl. sekertæ r i 
best. f. H ellerup H andelsforening og p. t. sup
p lean t t. H elleruplunds m enighedsråd.

Adr. H ans Jensens Vej 19, H ellerup.
Firm a: A. C. Nielsen & H. W. Raklev, R uths- 

vej 6, H ellerup.

Nielsen, A lfred Gudmund, købm and; f. 16/12 
1913 i Almind, Viborg amt, søn af gårdejer An
ton F rederik  Nielsen; g. 16/6 1936 m. K ristine N., 
f. Poulsen; overtaget købm and Sigfred P e te r

sen’s forretn ing  i Sdr. R ind pr. Rindsholm  og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1947, afstået 
samme og overtaget købm and Søby A ndersen’s 
forretn ing  i Rodelund pr. Them  s. å.

Adr. Rodelund pr. Them.
Firm a: A lfred Nielsen, Rodelund pr. Them.

Nielsen, A nders Holmegaard, købm and; f. 16/7 
1904 i Østrup, H olbæk amt, søn af g rønthandler 
Frede Nielsen; g. 20/4 1930 m. Emmy K irstine H.
N., f. H ansen; bestået mellem skoleeksm. fra  Hol
bæ k Skole 1919, udi. h. købm and Thinghus, Søn- 
dersted  pr. R egstrup 1919-23 og h erunder fre 
kven tere t Holbæk Handelsskole, komm is i Hol
bæ k B rugsforening 1923-26, i Hørby B rugsfor
ening 1926-28 og i G lostrup B rugsforening 1928-
30, besty rer af sammes G asvæ rksvej afd. 1930- 
33, overtaget nuvæ rende forretn ing  — om fatten
de kolonial, vine, tobakker og køkkenudstyr — 
i G lostrup og etabi. sig s. selvstæ ndig købmand 
1933.

Adr. G asvæ rksvej 31, G lostrup.
F irm a: A. H olm egaard Nielsen, G asværksvej

31, G lostrup.

Nielsen, A nders N ordentoft, købmand; f. 8/5 
1918 i Skovby, Å rhus amt, søn af uddeler Jørgen 
Johannes Nielsen; g. 13/7 1947 m. Inga N. N., f. 
Rasmussen; bestået præ lim inæ reksm . fra  Viborg 
private  Realskole 1935, udi. dels i Løvel B rugs
forening pr. Viborg og dels i M ollerup B rugs
forening pr. Ø rum  Sdl. 1935-39, kommis i fo r
skellige brugsforeninger bl. a. i H årslev B rugs
forening pr. Gamby 1939-47 sam t frekven tere t 
Den danske Andelsskole i M iddelfart 1942, over
taget nuvæ rende forretn ing  i Varde og etabi. sig 
s. selvstændig købm and 1947, om dannet fo rre t
ningen t. m oderne tem pobutik 1954; medl. af 
best. f. V arde K olonialhandlerforening s. 1950.

Adr. G ellerupvej 27, Varde.
F irm a: A. N ordentoft Nielsen, Kolonial & De

likatesser, H jertingvej 2, Varde.

Nielsen, Anne, købmand; f. 9/9 1898 i Varde, 
d a tte r af p lanteskoleejer Niels Sørensen; g. 27/6 
1922 m. købm and K ristian  Ingvald N ielsen; efter 
æ gtefæ llens død 1945 overtaget og v idereført 
dennes forretn ing  i V arde s. selvstændig køb
m and, optaget svigersønnen — købm and Holger 
Friis Pedersen — s. kom pagnon i forretn ingen 
1953.

Adr. Søndergade 51, V arde.
F irm a: K. Ingv. Nielsen, Kolonial & D elikates

se, Søndergade 51, Varde.

Nielsen, Arne, købm and; f. 10/12 1904 i Rye St., 
Skanderborg amt, søn af håndvæ rker N iels C hri
stian  Nielsen; g. 30/3 1930 m. M ary N., f. V ester- 
gaard; udi. i B rugsforeningen »Tryg«, Rye St. og 
herunder bestået handelsm edhjælpereksm . fra  
Rye Handelsskole, derefter førstekom m is i Tå- 
ning Brugsforening v. Skanderborg og sen. i 
Skåde B rugsforening v. Å rhus sam t i V idebæk 
B rugsforening, overtaget nuvæ rende forretn ing  i
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A. Nielsen 
købm and

A. Nielsen 
købm and

A. Nielsen 
købm and

A. O. Nielsen 
købm and

Hee og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1930; 
genn. 10 å r medl. af best. f. M idtjydsk H andels
forening.

Adr. Hee.
F irm a: Hee K øbm andshandel v. Arne Nielsen, 

Hee.

Nielsen, Arne H enry, købm and; f. 26/1 1925 i 
Hørsholm, Kbhvn.s amt, søn af købm and H enry 
N ielsen; g. 13/3 1949 m. K irsten  N., f. K ruse Jø r
gensen; bestået realeksm . 1941, udd. i isenkram
h. isenkræ m m er O. E. Lund, GI. Kongevej, 
Kbhvn. V. 1942-45 og herunder bestået handels- 
skoleeksm. 1944, ekspedient i A/S »Meva«, H øj
bro Plads 21, Kbhvn. K. 1945-46, i faderens fo r
re tn ing  i Hørsholm 1946, i firm ae t A m ager K øk
kenudstyr 1947-48, i A/S I. G. Schw artz & Søn’s 
sportsafdeling, Svæ rtegade 3, K bhvn. K. 1948-49 
og i A/S M agasin du N ord’s sportsafdeling, Kgs. 
N ytorv, Kbhvn. K. 1949-50, a ftjen t væ rneplig t 
1946-47, besty rer af faderens forretn ing  i H ørs
holm  — der om fatter kolonial, delikatesser, v in 
handel, isenkram  og køkkenudstyr sam t sports- 
og legetøj — s. 1950; medl. af best. f. Hørsholm 
B adm intonklub og f. Hørsholm  Tennisklub.

Adr. Hovedgaden 12, Hørsholm.
F irm a: H enry Nielsen, H ovedgaden 12, H ørs

holm.

Nielsen, Arne Juh l, forretn ingsbestyrer; f. 23/4 
1912 i Mørke, R anders amt, søn af købm and 
Elisius Nielsen; g. 1/4 1945 m. Sigrid N., f. Je n 
sen; bestået realeksm . fra  Ryom gård Realskole 
1928, udi. dels h. faderen  og dels h. købm and 
Eigil Stabeli, Ebeltoft 1928-31 og herunder be
stået handelsm edhjælpereksm . fra  Ebeltoft H an
delsskole 1931, frekven tere t Den jydske H an
delshøjskole i Å rhus 1931-32, bogholder i A/S 
J. O. B randorff’s Eftf., Kolding 1933-34, derefter 
forretn ingsfører i nuvæ rende forretn ing  — der 
om fatter kolonial, isenkram , korn  og foderstof
fer, gødning og bræ ndsel — i Kolind.

Adr. Bredgade 2, Kolind.
F irm a: E. Nielsen, Bredgade 2, Kolind.

Nielsen, A rne Stampe, købm and; f. 16/7 1918 i 
Tarm, Ringkøbing amt, søn af købm and Søren

D idrik Nielsen; g. 17/11 1940 m. Ella S. N., f. 
Dahl; udi. dels i faderens forretn ing  i Tarm  og 
dels h. købm and L. Lauridsen, Borris 1932-36, 
derefter ansat i faderens forretn ing  i Tarm  og 
herunder gennem gået handelsm edhjæ lperkursus 
v. Tarm  H andelsskole 1939, overtaget fo rre tn in 
gen efter faderen og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1948.

Adr. Storegade 56, Tarm.
Firm a: S. D. N ielsen’s Eftf., Kolonial & Vin, 

Tarm.

Nielsen, Arnold, købmand, f. 19/9 1902 i Årup, 
Odense amt, søn af træ skom ager Rasmus N iel
sen; g. 22/4 1943 m. Yelva N., f. K jerside; udd. 
i kolonial, korn og foderstoffer sam t isenkram  
h. købm and H. I. Larsen, Gudme 1916-20, kom 
mis h. samme 1920-21 og disponent i firm ae t 1921 
-47, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. fo rre t
ning — om fattende kolonial, delikatesser og v in 
handel sam t frug t — i Odense 1947.

Adr. Fengersvej 34, Odense.
F irm a: A rnold Nielsen, Fengersvej 34, Odense.

t

Nielsen, Arnold, købm and; f. 5/12 1906 i B ren- 
derup, Odense amt, søn af b iavler A nton Niel
sen; g. 11/9 1932 m. Emmy N., f. Rasmussen; 
udi. i Landsled Brugsforening 1921-25, kommis i 
samme 1925-32, besty rer i A/S Stensby K øb
m andshandel 1932-47, overtaget samme — der 
om fatter kolonial, delikatesser, vinhandel, køk
kenudstyr, bræ ndsel og benzin — og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1947; medl. af best. f. 
Stensby og Omegns aim. Lytterforening.

Adr. Stensby pr. Stensved.
F irm a: Stensby K øbm andshandel, Stensby pr. 

Stensved.

Nielsen, A rnold Hassing*, købm and; f. 29/12 
1912 i Vive, Ålborg amt.

Adr. Louisegade 10, Ålborg.
F irm a: A. Hassing Nielsen, Louisegade 10, Ål

borg.

Nielsen, Asger Ove, købm and; f. 3/4 1930 i 
Regerup, Sorø amt, søn af købm and Aksel E.
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A. Nielsen A. T. Nielsen A. F. Nielsen B. Nielsen
købm and købm and købm and købm and

Nielsen; g. 20/6 1953 m. Ellen B irgit N., f. N iel
sen; udi. h. købm and L. Jørgensen, St. Merløse 
1944-48, kommis i LI. N æstved B rugsforening 
1948, i Snesere Brugsforening 1948-49, h. køb
m and D itm ar Jensen, N æstved 1949 og i v in fir
m aet George Lorange & Co.’s Eftf., N æstved 
1949-53 — herunder af tjen t væ rneplig t 1951-52, 
etabi. sig s. selvstændig købmand m. forretn ing 
— om fattende kolonial, delikatesser og v inhan
del — i N æstved 1953.

Adr. P ræ støvej, Næstved.
Firm a: Asger O. Nielsen, Yrsavej 1, Næstved.

Nielsen, August, købm and; f. 21/2 1919 i Bov- 
rup, Å benrå amt, søn af banem ester Carl August 
Nielsen; g. 3/4 1947 m. B etty N., f. M athiesen; 
udd. i b landet landhandel h. købm and Chr. P. 
C hristiansen, Bovrup 1933-37, kommis h. samme
1937- 38, h. købm and P. F. Petersen, Toftlund
1938- 39 og h. købm and Johs. Sørensen, Øsby 1939 
-40 sam t ansat i A/S N etzler’s Eftf. (papir en 
gros), Sønderborg 1941-47, fo rpag tet købm and 
Hans Chr. P etersen ’s forretn ing  — om fattende 
b landet landhandel — i Bovrup og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1948, till. kontorbestyrer i 
A/S G råsten B ank’s filial i Bovrup 1948-55.

Adr. Bovrup.
Firm a: A ugust Nielsen, Bovrup.

Nielsen, August Thomas, købm and; f. 25/4 1906 
i K astrup, Kbhvn.s amt, søn af købm and Holger 
Nielsen; g. 26/12 1927 m. Ada N., f. K nudsen; 
udd. i handel h. købm and W. Westh, K astrup  t. 
1924, derefter besty rer af Hansigne Lapain’s 
købm andsforretning i K astrup, overtaget sam 
me— der er en udpræ get købm andsvirksom hed 
m. kaffe s. speciale — og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1927.

Adr. Th. Philipsens Vej 43, K astrup.
F irm a: Th. Nielsen, Skøjtevej 7, K astrup.

Nielsen, Axel F rederik , købm and; f. 13/10 1903 
i Slagelse, søn af sadelm agerm ester Carl Niel
sen; g. m. M arie N., f. A ndersen; udi. h. køb
m ændene E rnst F. Y pkendanz og Hugo Grøn- 
valdt, Slagelse 1917-21 og herunder bestået han-

delsskoleeksm. fra  Slagelse H andelsskole 1920, 
komm is h. sidstnæ vnte 1921-30, overtaget køb
m and B runholm  Jensen’s forretn ing — om fat
tende finere kolonial og delikatesser sam t v in  — 
i Roskilde og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1930; medl. af best. f. Roskilde H andelsstands
forening 1952-54.

Adr. Algade 35, Roskilde.
F irm a: A xel Nielsen, Algade 35, Roskilde.

Nielsen, Bent, købm and; f. 24/5 1923 i Tisvilde- 
leje, F rederiksborg  amt, søn af postbud L aurits 
Nielsen; g. 25/5 1947 m. F rida  N., f. D reym ann; 
udd. i kolonial h. købm and Vald. Petersen , Hel
singe 1937-41 og herunder bestået handelsskole- 
eksm. 1940, komm is h. samme 1941-42, h. køb
m and Willy Hansen, Melby 1942 og i firm aet E j
le r Jensen’s afd. i H ellerup 1942-44, besty rer af 
sidstnæ vntes afd. i Odense 1944-46 sam t ansat i 
A/S Im erco (isenkram  en gros), Kbhvn. 1946-47 
og i firm ae t M acLean Agency (vin en gros), 
Kbhvn. 1947-50, etabi. sig s. selvstændig køb
m and m. fo rre tn ing  — om fattende kolonial, deli
katesser, v inhandel og fru g t — i Odense 1950, 
udvidet og m oderniseret forretn ingen t. ren  selv
betjening 1954.

Adr. Falen  11, Odense.
F irm a: B. Nielsen, Falen 11, Odense.

Nielsen, B ent Brøndum, købm and; f. 14/9 1925 
i Snevre, H jørring  amt, søn af købm and Ole 
Nielsen; g. 12/5 1950 m. G rethe B. N., f. Jensen; 
bestået realeksm . 1941, udd. i kolonial sam t korn 
og foderstoffer i faderens forretn ing  i H jørring 
1941-44 og herunder bestået handelsskoleeksm . 
1943, kommis i samme 1944-47 og 1948-54 sam t af
tje n t væ rneplig t 1947-48, overtaget forretn ingen 
— der om fatter kolonial, delikatesser og v inhan
del, korn og foderstoffer, m arkfrø  og bræ ndsel 
sam t benzin — og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1954.

Adr. Ø stergade 63, H jørring.
F irm a: Ole Nielsen, Ø stergade 63, H jørring.

Nielsen, B ent Einer, købm and; f. 12/6 1918 i 
Kbhvn.
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B. E. Nielsen B. Nielsen
købm and købm and

B. Nielsen B. Nielsen
grosserer købm and

Adr. Tinghøjvej 3 A., Søborg.
F irm a: Skolevængets Kolonial A/S, Mørkhøj - 

vej 65, Brønshøj.

Nielsen, B ernhard, købm and; f. 19/8 1909 i Es
bjerg, søn af købm and Johan  Nielsen; g. 9/6 
1946 m. K aren K irstine N., f. H olt M adsen; udi. 
h. købm and Jens Jensen, E sbjerg  1925-29 og h e r
under bestået handeism edhjæ lpereksm . fra  Es
b jerg  H andelsskole 1928, d erefter besty rer af 
m oderens forretn ing  i Esbjerg, overtaget samme 
— der om fatter kolonial, delikatesser og vine — 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1931, om
bygget og udvidet forretn ingen  1947-48.

Adr. N ørrebrogade 60, Boldesager, Esbjerg.
F irm a: B ernhard  Nielsen, N ørrebrogade 60, 

Boldesager, Esbjerg.

Nielsen, Bruno, købm and; f. 23/5 1912 i Søn
derborg, søn af togfører F ranz F r. Nielsen; g. 
25/1 1948 m. M artha N., f. Jensen ; udd. h. skibs
hand ler I. E. Tingleff, Sønderborg 1926-30, kom 
m is h. skibshandler Carl Hansen, Nakskov 1930- 
32, h. sk ibshandler Th. Madsen, K orsør 1932-35, 
h. grosserer Vilh. M eilstrup, K oloniallageret 
»Vime«, Kbhvn. 1935-39 og h. købm and Otto 
Sthor, F lensburg 1939-40 sam t ekspedient på 
F abriken  »Danfoss«, N ordborg 1947-53, overtaget 
købm and P e te r Sønnichsen’s kolonial- og delika
tesseforretn ing i Sønderborg og etabi. sig s. selv
stæ ndig købm and 1953.

Adr. Perlegade 90, Sønderborg.
F irm a: Bruno Nielsen, Perlegade 90, Sønder

borg.

Nielsen, Børge, grosserer; f. 11/3 1912 i Kbhvn., 
søn af sporvejsfunktionæ r Magnus Johannes 
N ielsen; g. 11/6 1935 m. Anni C hristine N., f. 
C arstensen; udd. h. købm and R ieper-H olm ’s 
Eftf., H ellerup 1927-31 og herunder bestået han- 
delseksm. fra  G entofte Handelsskole 1930, kom 
m is h. samme 1931-33 og forretn ingsfører i f ir 
m aet Axel M ørch’s Eftf., K bhvn. 1933-36, e r
hvervet grossererborgerskab og grundlagt selv
stændig agenturvirksom hed (Heinz’ 57 V ariati
oner) i Lyngby 1936, overtaget firm aet Chr.

B ache’s Eftf. (husholdningsartikler), St. K on
gensgade 75, K bhvn. K. sam t overfly tte t agen
tu rfirm aet Børge Nielsen t. samme ejendom  
1948, iøvrig t specialudd. dels på T ranslatørskolen 
og dels på Den handelsvidenskabelige L æ rean
stalt i K bhvn.; medl. af best. f. Foreningen af 
G rossister i H usholdningsartikler s. 1949, formd. 
f. sam me s. 1950, medl. af B ritish  Im port Union, 
udpeget af G rosserer-Societetet s. deltager i 
M arshall-rejse t. U.S.A. f. stud ier i am erikansk 
forretningsliv .

Adr. Bækkevang 31, Lyngby.
Firm a: Chr. B ache’s Eftf. — Børge Nielsen, 

St. Kongensgade 75, Kbhvn. K.

Nielsen, Børge, købm and; f. 19/3 1915 på Frdbg., 
søn af fak to r A lexander C hristian Nielsen; g. 
18/8 1940 m. Henny N., f. A ndersen; udi. h. køb
m and Viggo Pedersen, F rederiksvej, Kbhvn. F. 
1930-35 og herunder bestået handelsskoleeksm . 
1935, komm is h. købm and H. L. Rosengaard, Val
by 1935-36 og b esty re r h. købm and P e te r Koch, 
Istedgade, Kbhvn. V. 1936-53, overtaget købm and 
W agner Sørensen’s forretn ing  — om fattende ren  
kolonial — i B allerup og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1953; medl. af best. f. K øbm ands
foreningen f. F rederikssunds og Slangerup- 
b anens Opland s. 1954.

Adr. Nygårdsvej 2 A., Ballerup.
F irm a: K øbm andsforretningen »Købmand«, Ny

gårdsvej 2A ., B allerup.

Nielsen, Børge Julius, købm and; f. 27/11 1912 i 
Holstebro, søn af m øllebygger Ju liu s  Nielsen; 
udi. h. isenkræ m m er M elgaard, Holstebro 1927- 
33, derefter ansat i R.A.V.s isenkram afdeling i 
H olstebro og sen. i A/S H ans Schourup, Århus, 
overtaget købm and Th. P etersen ’s forretn ing  i 
Sorring og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1945.

Adr. Sorring pr. Toustrup.
F irm a: Børge Nielsen, Sorring  pr. Toustrup.

Nielsen, Børge N edergaard, købm and; f. 23/1 
1915 i Bording, søn af købm and Jacob M artin 
N ielsen; g. 8/5 1938 m. Signe N. N., f. C hristen-
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sen; udi. i faderens fo rretn ing  i Bording, over
taget samme — der e r grundlag t 1858 — og etabl. 
sig s. selvstændig købm and 1939.

Adr. Bording.
F irm a: Børge N edergaard  Nielsen, K olonial- 

M anufaktur-Isenkram , Bording.

Nielsen, Børge Vagn, købm and; f. 4/4 1915 i 
Nyhuse v. H illerød, søn af m urerm ester Ole 
Nielsen; g. 5/6 1938 m. E leonora N., f. Nielsen; 
udi. h. købm and E rik  Fischer, H illerød 1930-34, 
komm is h. samme 1934-35, frekven tere t B ergen- 
holz’ D ekoratørskole i Kbhvn. 1935 og aftjen t 
væ rneplig t 1936, overtaget købm and M. H. P e te r
sen’s forretn ing  — om fattende kolonial og isen
k ram  — i Skævinge og etabl. sig s. selvstændig 
købm and 1937.

Adr. Skævinge.
Firm a: Skævinge K øbm andshandel, Skævinge.

Nielsen, Carl, købm and; f. 25/6 1909 i Næsby, 
Præ stø amt, søn af tøm rerm ester A lfred Niel
sen; g. 18/5 1944 m. Ane N., f. Jensen; udi. i 
Næsby B rugsforening 1923-27, komm is i samme 
1927-29, frekven tere t H andelshøjskolen »Køb
mandshvile« i Rungsted 1929-30, kommis h. køb
m and Johnsen, T rørød 1930-33 og i A lsted B rugs
forening 1933-38, rep ræ sen tan t 1938-43, ansat i 
rigspolitiet m. tjeneste i St. Heddinge 1943-47, 
etabl. sig s. selvstændig købm and m. forretn ing 
— om fattende kolonial, delikatesser, vinhandel 
og isenkram  sam t bræ ndsel og benzin — i F år- 
drup 1947; vurderingsm and f. H usm andskredit
foreningen f. D anm ark.

Adr. F ård rup  pr. F lakkebjerg  St.
Firm a: F ård rup  Køb m andshandel, F årdrup  pr. 

F lakkebjerg  St.

Nielsen, Carl, købmand; f. 28/6 1912 i Allesø, 
Svendborg amt, søn af gårdejer Niels Jørgen 
Nielsen; g. 14/5 1948 m. Tove N., f. Jørgensen; 
udi. h. købm and Jul. Hansen, Bred 1929-33, der
efter af tjen t væ rnepligt, kommis h. købm and C. 
M. Sørensen, N ørre Åby 1935-43, bogholder v. 
Rimi Fabrikkerne i Ringe 1943-48 og h. købm and

J. Lehrm ann, Ringe 1948-51, etabl. sig s. selv
stændig købm and m. fo rretn ing  i Fåborg 1951.

Adr. Ø sterbrogade 30, Fåborg.
Firm a: Carl Nielsen, Ø sterbrogade 30, Fåborg.

Nielsen, Carl, købm and; f. 11/3 1914 i Viuf, 
Vejle amt.

Adr. F alkerslev  pr. Horbelev.
Firm a: F alkerslev  K øbm andshandel, Falkerslev 

pr. Horbelev.

Nielsen, Carl Aksel, købm and; f. 1/9 1890 i 
N æstved, søn af slagterm ester Jacob N ielsen; g. 
24/10 1915 m. A ugusta N., f. Christensen; udi. 
dels h. farvehandler E. Claudi-Hansen, N æstved 
1905-08 og dels h. købm and Chr. R. Nielsen, 
F rederikssundsvej 43, Kbhvn. NV. 1908-09, selv
stændig købm and m. fo rretn ing  F rederikssunds
vej 137, Brønshøj 1914-19 og m. forretn ing  Elm e
gade 27, Kbhvn. N. 1919 sam t m. forretn ing  Bent- 
zonsvej 5, K bhvn. F. 1920, rep ræ sen tan t f. H enry 
L arsen’s kem iske Fabrik, Kbhvn. 1920-21 og f. 
A/S G ulbrandsen, A ndersen & Co., Kbhvn. 1921- 
31, derefter besty rer og sen. indehaver af A/S 
Fredensgades K oloniallager i Kbhvn.

Adr. Blegdam svej 34, Kbhvn. N.
Firm a: A/S Fredensgades K oloniallager, F re 

densgade 14, Kbhvn. N.

Nielsen, Carl C hristian Møller, købm and; f. 
1/9 1897 i Ålborg, søn af stabsofficiant Niels 
C hristian Nielsen; g. 21/3 1926 m. Edith N., f. 
Nielsen; udi. h. købm and Chr. H jorth, Ålborg 
1911-13, komm is h. købm and Johs. Steensgaard, 
V iborg 1913-18, af tjen t væ rneplig t og herunder 
fo rre tte t tjeneste s. underkorporal 1918-20, der
e fte r bogholder og sen. rejseinspektør i A/S C. 
Schou’s Fabriker, Kbhvn., etabl. sig s. selvstæ n
dig købm and m. forretn ing  N ygårdsvej 19, 
Kbhvn. 0 . 1923, afstået samme og overtaget nu 
væ rende fo rretn ing  — der om fatter finere kolo
n ial og vine m. v. — Set. K jelds Plads 2, Kbhvn.
0 . 1931; tidl. medl. af best. f. Foreningen af fag
læ rte  K øbmænd i D anm ark sam t medl. af best,
f. Indkøbsforeningen »Concordia«.

Adr. B istrup pr. Birkerød.
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Firm a: Carl Nielsen, Set. K jelds Plads 2, 
Kbhvn. 0 .

Nielsen, Carl Ernst, købm and; f. 11/12 1901 i 
D rigstrup, Odense amt, søn af gårdejer Mads 
N ielsen; g. 11/12 1925 m. K aren Agnete E lisabeth 
N., f. H ansen; udd. s. g artner h. svogeren Ro
senlund Hansen, E jby 1916-20 og i A/S D æhn- 
feldt, Odense 1920-21, ansat h. g a rtner Worm, 
N yborg og sen. h. gartner Larsen, A nderup 1921 
-22 sam t h. g a rtn e r Andr. Hansen, A nderup og 
sen. h. faderen i D rigstrup 1923-24, af tjen t v æ r
nepligt 1922-23, b esty re r af G artnerie t »Fragaria«, 
Kbhvn. 1924-25, selvstæ ndig b lom sterhandler i 
Kbhvn. — dels i Ndr. Frihavnsgade og dels i 
Sølvgade — 1925-42, gartner i firm aet J. E. Ohl- 
sen’s Enke, Kbhvn. 1942-45 og v. G entofte kom 
mune 1945-50, g rundlagt nuvæ rende fo rretn ing  — 
en udpræ get købm andsvirksom hed m. kolonial 
og vine s. speciale — og etabi. sig s. selvstændig 
købm and i Gentofte 1950.

Adr. Vangedevej 114, Gentofte.
F irm a: Carl Nielsen, Vangedevej 114, Gentofte.

Nielsen, Charles, købm and; f. 6/8 1904 i F re 
derikshavn.

Adr. K løvervej 42, F rederikshavn.
F irm a: Charles Nielsen, K løvervej 42, F rede

rikshavn.

Nielsen, Christen D am gaard, købmand; f. 23/7 
1903 i B arrit, Vejle amt, søn af købm and N. A. 
Nielsen; g. 20/10 1931 m. Vinna D. N., f. Olesen; 
udd. i kolonial h. købm and Johan Rasmussen, 
H orsens 1918-22, kontorist i firm ae t Jensen & 
Julsen, Horsens 1922-24 og kommis h. købm and 
Johs. Yding, B råskov 1925-28, derefter disponent 
i faderens forretn ing i B arrit, overtaget samme 
— der om fatter b landet landhandel — og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1932, ombygget og 
m oderniseret forretn ingen 1950; m edstifter og 
medl. af best. f. L andsforeningen H.O.K.I., H or
sens 1933-38, medl. af rep ræ sen tan tskabet f. A/S 
Horsens Bank s. 1944.

Adr. B arrit St.
F irm a: C. D am gaard Nielsen, B arrit St.

Nielsen, Christen Sørensen, købmand; f. 15/10 
1909 i Skarring  sogn, Å rhus amt, søn af ren te 
nyder Johannes Nielsen; g. 1936 m. G rethe N., 
f. E riksen; udi. h. købm and V estergaard, Å rhus 
1924-28, derefter kommis og sen. filia lbestyrer 
bl. a. h. købm and Rud. Møller, Å rhus, overtaget 
sammes filial i Trøjborg og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1932.

Adr. P eder Skram s Gade 19, Århus.
Firm a: T røjborg Koloniallager, P eder Skram s 

Gade 32, Århus.

Nielsen, Christian, købm and; f. 19/5 1894 i 
Gjøl, H jørring  amt, søn af gårdejer F rederik  
N ielsen; g. 25/8 1918 m. Johanne N., f. N ielsen 
(død); overtaget nuvæ rende kolonialforretning i 
Å lborg og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1930.

Adr. Løkkegade 32, Ålborg.
F irm a: Chr. Nielsen, Løkkegade 32, Ålborg.

Nielsen, C hristian Dandanell, købmand, skibs
provianteringshandler; f. 13/8 1916 i Eskebjerg, 
Holbæk amt, søn af købm and Johannes D anda
nell Nielsen; g. 18/4 1943 m. G udrun D. N., f. 
Nielsen; udd. i kolonial i faderens forretn ing  i 
Eskebjerg 1930-34 og herunder bestået handels- 
skoleeksm. fra  Jyderup  Handelsskole 1933, kom 
mis h. købm and W. G rentzm ann, C harlotten- 
lund 1934-35, h. købm and B ernild, Liseleje 1935- 
38 og h. købm and Foght-Sørensen, F rederiks
sund 1938-47, etabi. sig s. selvstæ ndig købmand 
m. fo rretn ing  — om fattende kolonial, delikates
ser, vinhandel, sæ rsk ilt m anufakturafd., skibs
proviantering, bræ ndsel og benzin — i Havnsø 
pr. Føllenslev 1947.

Adr. Havnsø pr. Føllenslev.
F irm a: Chr. D andanell Nielsen, Havnsø pr. 

Føllenslev.

Nielsen, C hristian Præ stholm , købm and; f. 14/9 
1911 i Tørringhuse pr. Lemvig, Ringkøbing amt, 
søn af skom agerm ester Peder B jerg Nielsen; 
udi. h. købmand Alfr. A bildgaard, Lemvig 1926- 
30 og herunder bestået handelsm edhjælpereksm .
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fra  Lemvig H andelsskole 1929, kommis i forskel
lige fo rretn inger bl. a. h. købm and Johansen, 
Fåre 1930-32, d revet selvstændig agen tu rfo rre t
ning i Lemvig 1932-37 og v irke t s. bogholder 
1937-47, g rundlagt nuvæ rende forretn ing  — der 
om fatter kolonial og isenkram  — i egen nyopført 
ejendom  i Tørringhuse pr. Lemvig og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1947.

Adr. Tørringhuse pr. Lemvig.
Firm a: Chr. P ræ stholm  Nielsen, Tørringhuse 

pr. Lemvig.

Nielsen, C hristian Skaaning, købm and; f. 28/6 
1914 i Hj erm ind, Viborg amt, søn af skovfoged 
C hristian Nielsen; g. 5/4 1942 m. Helga S. N., f. 
Rasmussen; udi. h. købm and Oscar Jørgensen, 
Hørning 1930-34, førstekom m is h. samme 1934-37 
og h. købmand C. Larsen, H ørning 1937-40, selv
stændig købm and i F abjerg  1940-52, overtaget nu
væ rende forretn ing  — der om fatter kolonial og 
vine — og etabi. sig s. selvstændig købm and i 
R anders 1952.

Adr. Nyvangsvej 28, R anders.
Firm a: Skaaning Nielsen, Nyvangsvej 28, R an

ders.

Nielsen, Christoffer, købm and; f. 19/4 1897 i 
K jellerup, Viborg amt, søn af teg lvæ rksejer Ole 
P e te r Nielsen; udi. h. købm and Søren Broch, 
K jellerup, selvstændig købm and i Vivild 1937-42 
og i M astrup v. G renå 1942-47, overtaget nu
væ rende kolonialforretning og etabi. sig s. selv
stændig købm and i R anders 1947.

Adr. K ristrupvej 4, R anders.
F irm a: C hristoffer Nielsen, K ristrupvej 4, 

Randers.

Nielsen, Dagny, købm and; f. 27/8 1923 i Thisted, 
da tte r af købm and Niels P e te r Nielsen; bestået 
realeksm . fra  Thisted Realskole 1939, udi. i fa 
derens forretn ing  i Thisted 1939-43, derefter 
kommis i samme forretning, optaget s. kompag
non i forretn ingen  1949.

Adr. Thisted.
Firm a: N. P. Nielsen, Købmand, Vestergade 47, 

Thisted.

Nielsen, Egon A delhardt, m ineralvandsfabri
kan t; f. 17/12 1921 i Vorup, Randers amt, søn af 
slag teriarbejder Søren M arius Nielsen; g. 23/5 
1942 m. Tove N., f. Sørensen; udd. på Ingvard 
Bach’s M ineralvandsfabrik i R anders 1936-40 og 
ansat på samme t. 1946, teknisk  leder af H ad
sund M ineralvandsfabrik 1946-49, g rundlagt Mi
neralvandsfabriken »Frem«, Ribe og etabi. sig s. 
selvstæ ndig m ineralvandsfabrikan t 1949, udvidet 
virksom heden m. m osteri 1952, sideløbende inde
haver af depotet f. A/S Slotsmøllen, Kolding s. 
1950.

Adr. H undegade 33, Ribe.
Firm a: M ineralvandsfabriken »Frem« v. E. 

A delhardt Nielsen, H undegade 31, Ribe.

Nielsen, Egon Holst, købm and; f. 13/7 1920 i 
Regstrup, Holbæk amt, søn af købm and Holger 
Nielsen; g. 19/11 1950 m. G erda N., f. Hansen; 
udi. h. købm and L. P. Larsen, K nabstrup 1936- 
40 og herunder bestået handelsskoleeksm . fra 
Jyderup  H andelsskole 1939, kommis h. købmand 
Børge Jensen, Rørvig 1940, h. købm and A ndrea
sen, Nykøbing S. 1940-43, h. købm and Moritz 
Jensen, Hønsinge 1943-44, h. købm and P e te r H an
sen, Slagslunde 1944-46 og h. købm and A. C. 
Nielsen, H ellerup 1946-48, selvstæ ndig købm and i 
K irke Helsinge 1948-50, disponent i m oderens 
forretn ing  — der om fatter kolonial, delikatesser, 
vinhandel, m anufaktur, parfum eri, isenkram , 
glas og porcelæ n sam t forhandling f. A/S Dansk 
T ipstjeneste — i R egstrup s. 1950.

Adr. Regstrup St.
F irm a: Holger Nielsen, Regstrup St.

Nielsen, Egon Valdemar, købm and; f. 16/9 1926 
i Slagelse, søn af k ioskejer H ans Nielsen; g. 30/1 
1949 m. Evelyn N., f. Hansen; udi. h. købm and 
Lom holdt Nielsen, Slagelse 1941-45 og herunder 
bestået handelsskoleeksm . fra  Slagelse H andels
skole 1944, kommis i firm ae t Hansen & Larsen, 
Slagelse 1945-46 og h. købm and Vilh. Lange, 
Slagelse 1946-47, af tjen t væ rneplig t 1947-48 og 
kommis i F rederiksvæ rk  B rugsforening 1948-49, 
selvstændig købm and i K bhvn. 1949-53 og i 
Brønshøj 1953-54, overtaget købm and Chr. Jø r-
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gensen’s forretn ing  — om fattende kolonial og 
b landet handel sam t ism ejeri og brødudsalg — 
og etabl. sig s. selvstændig købm and i Slagelse 
1954.

Adr. Sorøvej, Slagelse.
F irm a: Egon V. Nielsen, Sorøvej, Slagelse.

Nielsen, Eigil L aurent, købm and; f. 30/9 1907 i 
Nakskov, søn af hovm ester L auren t C hristian 
N ielsen; g. 6/11 1932 m. K aren N., f. Dauglykke; 
udi. h. købm and Bøgeskov, Svendborg 1921-26, 
kommis h. købm and Cornelius, Parm agade 2, 
K bhvn. S. 1926-27 og h. købm and Christensen, 
Adelgade 76, Kbhvn. K. 1927-34, etabl. sig s. selv
stændig købm and 1934 og s. sådan drevet fo r
retn ing  F. F. U lriks Gade 13, K bhvn. 0 . 1934-39, 
Sallingvej 25, Kbhvn. F. 1939-41 og Adelgade 76, 
Kbhvn. K. 1941-53, indehaver af nuvæ rende fo r
retn ing  — der om fatter kolonial, delikatesser, 
vine og tobak m. v. — i Kbhvn. s. 1953.

Adr. Sallingvej 31, Kbhvn. F.
Firm a: E. Nielsen, Købmand, Rådm andsgade 

25, K bhvn. N.

Nielsen, Einar, købm and; f. 28/3 1899 i Sva
neke, søn af form and M ichael Nielsen; g. 10/2 
1925 m. Alfa N., f. P etersen; udd. i kolonial h. 
konsul Smidt, Svaneke 1913-17, kommis h. sam 
me 1917-18, i A/S P. Berg’s filial i Bodilsker 
1918-20 og h. købm and O. P. Rasch, Rønne 1920- 
21, førstekom m is og disponent i A/S G rønbech 
& Co., Hasle 1921-38, etabl. sig s. selvstændig 
købm and m. forretn ing  — om fattende kolonial, 
delikatesser og v inhandel — i Hasle 1938; sup
p lean t t. best. f. Nordbornholm s K øbm andsfor
ening sam t kasserer i Hasle H åndvæ rker- og 
Industriforening.

Adr. Storegade 73, Hasle.
Firm a: E inar Nielsen, Hasle.

Nielsen, Einar, købm and; f. 22/5 1905 i D reslet- 
te, Odense amt, søn af arbejdsm and Carl N iel
sen; g. 12/3 1933 m. Ebba N., f. Rasmussen; udd. 
h. købm and K. K ristensen, G lam sbjerg og sen. 
ansat i P lum ’s K olonialforretning, Assens, etabl.

sig s. selvstændig købm and m. b landet landfo r
retn ing  — om fattende kolonial, korn  og foder
stoffer, kunstgødning og m arkfrø  — i N årup 1933, 
sideløbende drevet æ geksportvirksom hed s. 1937; 
medl. af best. f. Sydvestfyns K øbm andsforening, 
tidl. genn. 14 å r  form d. f. samme, medl. af V er- 
ninge sogneråd.

Adr. Nårup.
F irm a: E inar Nielsen, »Købmandsgården«, N å

rup.

Nielsen, Einar, købm and; f. 29/8 1906 i Kbhvn., 
søn af ejendom shandler C hristen Nielsen; g. 11/4 
1936 m. K etty  N., f. Schw artz; besty rer af B je r
rede Telefoncentral 1947-48, selvstæ ndig blom 
sterhand le r i Køge 1948-49, etabl. sig s. selv
stæ ndig købm and m. fo rretn ing  — om fattende 
kolonial og b landet handel sam t bygningsm ate
ria le r  og bræ ndsel — på K arlslunde S trand  1949; 
rev isor i K arlslunde Jagtforening.

Adr. K arlslunde S trand  pr. Greve Strand.
F irm a: »Købmandshuset«, K arlslunde S trand  

pr. G reve S trand.

Nielsen, Einer, købm and; f. 4/9 1902 i R ud
købing, søn af fak to r Rasmus Nielsen; g. 23/11 
1926 m. E rna N., f. F riis; udi. h. købm and H. I. 
Jacobsen, Rudkøbing 1916-20 og herunder be
ståe t handelsskoleeksm . fra  Rudkøbing H andels
skole 1919, kommis h. samme 1920-25 og i firm aet 
Mørk Hansen & Co., Rudkøbing 1925-26, etabl. 
sig s. selvstændig købm and m. fo rretn ing  — om
fattende kolonial, korn  og foderstoffer, isenkram , 
kunstgødning og m arkfrø  — i G ræ sted 1926; 
medl. af best. f. Foreningen af Landkøbm æ nd i 
Frederiksborg  A m t s. 1934 og næ stform d. f. G ræ 
sted H andelsforening s. 1943, revisor i A/S H il
lerød og Omegns B ank’s G ræ sted afd. s. 1931 og 
medl. af G ræ sted sogneråd 1941-48.

Adr. Græsted.
F irm a: E. Nielsen, Købmand, Græsted.

Nielsen, Einer, købm and; f. 14/3 1917 i An- 
nisse, Frederiksborg amt, søn af gårdejer C hri
stoffer Nielsen; g. 25/10 1940 m. Rigmor N., f. 
Rasm ussen; efter genn. ca. 2 år a t have væ ret
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beskæ ftiget v. grovvarehandel overtaget nuvæ 
rende forretn ing — der om fatter kolonial, korn 
og foderstoffer, kunstgødning og frø sam t 
bræ ndsel — i Å rup og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1954.

Adr. Årup.
Firm a: H arald  C hristensen’s Eftf. v. E iner 

Nielsen, Årup.

Nielsen, E jnar Johannes, købmand; f. 7/7 1910 
i Øster Hornum, Ålborg amt, søn af gårdejer 
Niels C hristian N ielsen; g. 14/12 1937 m. E rna N.,
f. Nielsen; overtaget nuvæ rende kolonial- og 
isenkram forretn ing i N ørre Sundby og etabi. sig 
s. selvstændig købm and 1950.

Adr. Toftevej 29, N ørre Sundby.
F irm a: E. J. Nielsen, Købmand, Toftevej 29, 

N ørre Sundby.

Nielsen, E jner H eegaard, købm and; f. 7/4 1907 
i Særslev, Odense amt, søn af skom agerm ester 
Hans Nielsen; g. 29/4 1936 m. Thora H. N., f. 
Madsen; overtaget nuvæ rende forretn ing  — der 
om fatter kolonial, isenkram , m anufaktur og 
bræ ndsel — i Tved pr. Svendborg og etabi. sig 
s. selvstændig købm and 1936.

Adr. Tved pr. Svendborg.
Firm a: E jner H. Nielsen, Tved pr. Svendborg.

Nielsen, E jner Vejen, købmand; f. 1/8 1914 i 
Kvissel, H jørring  amt, søn af m urerm ester Vald. 
Nielsen; g. 18/8 1940 m. Ella V. N., f. D eleuran; 
udi. h. købm and M arcussen, Kvissel, overtaget 
nuvæ rende kolonial- og delikatesseforretning i 
F redericia og etabi. sig s. selvstændig købm and 
1944.

Adr. Kongensgade 59, Fredericia.
F irm a: E. V ejen Nielsen, Kongensgade 59, F re 

dericia.

Nielsen, E jner Vilhelm, købmand; f. 9/8 1917 i 
Ålborg, søn af væ rkfø rer Axel M artin Nielsen;
g. 9/11 1946 m. K aren N., f. Høgsberg; udi. h. 
købm and Axel W. Sørensen, Ålborg 1931-35 og 
herunder bestået handelsm edhjælpereksm . fra  
Ålborg H andelsskole 1934, kommis i forskellige

fo rretn inger bl. a. i K olonial-Lageret »Vime«, 
Ålborg 1935-40, overtaget nuvæ rende forretn ing 
— der om fatter kolonial og kaffe sam t sygepleje- 
og barnep le jeartik ler — i Ålborg og etabi. sig 
s. selvstændig købm and 1940.

Adr. Dybbølgade 10, Ålborg.
F irm a: E jner Nielsen, Absalonsgade 13, Ål

borg.

Nielsen, E lisabeth, købm and; f. i LI. Værløse, 
K bhvn.s amt, d a tte r af gårdejer, sognefoged A. 
M. Nielsen; e fte r genn. en årræ kke a t have v ir
ket s. husbestyrerinde udd. i kolonialbranchen 
og sen. ansat s. kommis h. købm and H. C. H an
sen, G odthåbsvej 20 A., Kbhvn. F., overtaget 
sam mes forretn ing  — der er g rundlagt 1909 — og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1950.

Adr. G odthåbsvej 20 D., Kbhvn. F.
Firm a: H. C. H ansen’s Eftf., Godthåbsvej 20 A., 

Kbhvn. F.

Nielsen, Em anuel G rønbæk, købmand; f. 14/12 
1906 i Snejbjerg, R ingkøbing amt, søn af gæ st
g iver Ole C hristian Nielsen; g. 13/12 1936 m. Jo 
hanne N., f. Nielsen; udi. h. købm and A. U hr- 
skov, H erning og h erunder bestået handels- 
skoleeksm. fra  H erning H andelsskole, derefter — 
genn. 1% å r  — kommis h. samme og sen. — 
genn. 5% å r  — førstekom m is h. købm and Nis C. 
Lund, H am m erum , etabi. sig s. selvstændig køb
m and m. fo rre tn ing  i Sinding 1934, afhæ ndet 
samme 1942, overtaget forretn ing  i H aunstrup 
1943, afhæ ndet samme 1950, opført nuvæ rende 
ejendom  m. fo rretn ing  i H erning 1951.

Adr. GI. Landevej 163, Herning.
F irm a: Em anuel Nielsen, GI. Landevej 163, 

Herning.

Nielsen, Emil, købmand; f. 1/4 1892 i Roe, Vi
borg am t; selvstæ ndig købm and i Kbhvn. 1923- 
27, etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo rre t
ning — om fattende kolonial, delikatesser og v in
handel — i T årbæ k 1927.

Adr. T årbæ k Strandvej 43, Tårbæk.
Firm a: Emil Nielsen, T årbæ k S trandvej 43, 

Tårbæk.
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Nielsen, Erik, d irektør; f. 27/12 1901 i Kbhvn., 
søn af frug thand le r C hristian Nielsen; udd. i 
detailhandelen  sam t v. kontorvirksom hed, di
m ittend fra  Niels B rock’s H andelsskole i K bhvn. 
1929, H.D. i regnskabsvæ sen 1933, handelsfaglæ 
re r  v. Niels Brock’s Handelsskole og K øbm ands
skolen i Kbhvn. 1932, ad junk t 1934, lektor 1947, 
d irek tør f. T ietgenskolen i Odense s. 1954; medl. 
af eksam enskom m issionen f. handelsskolerne og 
af eksam enskomm issionen f. handelsfaglæ rere 
sam t af censorudvalget f. handelsm edhjæ lper- 
eksm., beskikket censor v. handelsm edhjæ lper- 
eksm., handelseksm . og hø jere  handelseksm . 
sam t handelsfaglæ rereksm .

Adr. Odense.
Institu tion: Tietgenskolen, N onnebakken, 

Odense.

Nielsen, Erik, købm and; f. 27/8 1904 i St. H ed
dinge, søn af g rosserer L aurids Nielsen; g. 7/5 
1933 m. E lsebeth N., f. Jensen; beståe t realeksm . 
1920, udi. h. købm and Bøgh, T åstrup  1920-24 og 
h erunder bestået handelsskoleeksm . fra  T åstrup 
Handelsskole 1922, kommis h. købm and H. F. 
Thomsen, H illerød 1924-26 og b esty re r af fo rre t
ningen 1926-33, overtaget samme — der om fatter 
kolonial, korn og foderstoffer, kunstgødning og 
bræ ndsel — og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1933; medl. af best. f. H illerød H andelsforening 
s. 1950 og f. H illerød og Omegns K øbm andsfor
ening s. 1951, formd. f. K reditvæ rnsforeningen i 
H illerød 1953 og medl. af best. f. I.O.O.F., H ille
rød 1938-46.

Adr. H elsingørgade 15, H illerød.
F irm a: E rik  Nielsen, Helsingørgade 15, H ille

rød.

Nielsen, E rik C hristian, købm and; f. 3/8 1906 i 
Skårup, Svendborg amt, søn af cykelhandler 
Niels C hristian N ielsen; g. 12/11 1929 m. M arie 
N., f. Nielsen; udi. h. købm and E jn a r Pedersen, 
Skårup 1920-23, komm is h. samme 1923-24 og i 
O llerup 1924-29, etabi. sig s. selvstæ ndig køb
m and m. forretn ing  i U llerslev 1929; medl. af 
best. f. Nyborg og Omegns K øbm andsforening 
sam t kom m unalrevisor i U llerslev, genn. 8 å r 
till. formd. f. næ vningetinget i N yborg retskreds.

Adr. U llerslev.
F irm a: E rik  Nielsen, U llerslev.

Nielsen, Erling Strange, brygger; f. 22/7 1899 i 
Skive, søn af brygger E rik Nielsen; g. 29/4 1931 
m. M aria S. N., f. Preiss; udd. s. brygger dels i 
D anm ark og dels i B ayern 1916-32 og herunder 
frekven tere t bl. a. Den jydske Handelshøjskole 
i Å rhus 1918-19, overtaget B ryggeriet »Thordal«, 
Skive og etabi. sig s. selvstændig brygger 1933, 
optaget fabrikation  af bajerskøl 1935 sam t påbe
gyndt opførelsen af en ny tappeafdeling m. en 
kapacite t af 6000 flasker pr. tim e og m. autom a
tisk tappeanlæ g — alle m askiner af dansk fa 
b rika t — 1954.

Adr. Jyllandsgade 11, Skive.
Firm a: B ryggeriet »Thordal«, Skive.

Nielsen, Ernst, købm and; f. 1/5 1888 i Ønslev, 
M aribo am t; udd. i firm aet F. K ryger & Co., Ny
købing F. og sen. etabi. sig s. selvstændig køb
m and m. fo rretn ing  i K raghave pr. Nykøbing F.; 
formd. f. K øbm andsforeningen f. F als ter s. 1947 
sam t leder af De lo lland-falsterske K øbm ands
foreningers Fæ llesreklam e.

Adr. K raghave pr. Nykøbing F.
F irm a: E rnst Nielsen, K raghave pr. Nykøbing 

F.

Nielsen, E rnst Egholm, købm and; f. 5/8 1922 i 
Rønne; g. 14/10 1945 m. V era E. N., f. Paulsen; 
udi. h. købm and Kaj Larsen, Rønne 1937-41, 
kommis h. samme 1941-46 og h. købm and Jacob 
A. Lund, Rønne 1946-53, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. fo rretn ing  — om fattende kolonial, 
delikatesser og vinhandel — i Rønne 1953.

Adr. Rømersgade 9, Rønne.
F irm a: G artnervangens K olonial v. E rnst Eg

holm  Nielsen, G artnervangen 18, Rønne.

Nielsen, E rnst R ichard, købmand; f. 27/4 1916 i 
Nr. Sandager, Odense amt, søn af købm and P. 
M. N ielsen; g. 31/8 1945 m. Else N., f. Nielsen; 
udi. h. faderen  1932-36, derefter kommis bl. a. h. 
købm and Chr. K ragh, A rup sam t i Langeskov 
Handelshus, disponent h. faderen  1940-47, etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and m. forretn ing  — om
fattende kolonial, isenkram , m anufaktur, korn 
og îoderstoffer, frø, bygningsm aterialer og 
bræ ndsel sam t skalleeksport — i Roerslev pr. 
K appendrup 1947.

Adr. Roerslev pr. K appendrup St.
F irm a: Roerslev Købm andsgård, Roerslev pr. 

K appendrup St.

Nielsen, Esther, købm and; f. 22/8 1906 i Kbhvn., 
da tte r af bagerm ester Hans W allind; ansat i fo r
skellige fo rre tn inger i Kbhvn. — i en periode 
bl. a. s. fo rre tn ingsbestyrer — s. 1910, genn. 
ægteskab m. købm and Sv. N ielsen ind tråd t s. 
m edarbejder i dennes købm andsforretning Set. 
N ikolaj Vej 1, Kbhvn. V. 1945, e fter æ gtefæ llens 
død 1953 overtaget og v iderefø rt samme s. selv
stændig købmand.

Adr. Set. Nikolaj Vej 1, Kbhvn. V.
F irm a: Sv. Nielsen, Set. Nikolaj Vej 1, Kbhvn. 

V.

Nielsen, Ferdinand, købm and; f. 5/10 1900 i 
Agerskov, H aderslev am t, søn af m aler H einrich 
N ielsen; g. 11/5 1930 m. K aren N., f. W ittorff; 
udi. h. købm and Th. Jessen, F lensburg 1914-18, 
frekven te re t K ertem inde Højskole 1919, g rund
lagt nuvæ rende kolonialforretning i Å benrå og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1926; medl. af 
best. f. Å benrå og Omegns Købm andsforening.

Adr. H aderslevvej 19, Åbenrå.
F irm a: F erdinand Nielsen, H aderslevvej 19, 

Å benrå.

Nielsen, Folm er Tofte, købmand; f. 13/6 1926 i 
V issenbjerg, Odense amt, søn af revisor A nthon

826



E. Nielsen F. Nielsen
købm and købm and

F. Nielsen 
grosserer
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Nielsen; g. 22/3 1949 m. Inger T. N., f. Nielsen; 
udd. og v irke t s. m ejerist, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. fo rretn ing  — om fattende 
kolonial, isenkram , m anufaktur, trikotage, frø, 
bygningsm aterialer og bræ ndsel — i Ø rsted pr. 
Rørmosehus 1949.

Adr. Ø rsted pr. Rørmosehus.
Firm a: Folm er Tofte Nielsen, Ø rsted pr. R ør

mosehus.

Nielsen, Frede, grosserer; f. 20/3 1909 i Orms
lev, Sorø am t, søn af gårdejer Niels N ielsen; g. 
4/12 1934 m. Ingeborg N., f. A rentoft; udi. h. 
købm and H ans K litgaard, Slagelse 1923-27 og 
herunder bestået handelsm edhjæ lpereksm . fra 
Slagelse Handelsskole 1926, komm is h. samme 
1927-28, komm is og sen. disponent i A/S Niels 
Jensen, Kbhvn. 1928-38, g rundlagt nuvæ rende en 
gros virksom hed i fødevarebranchen — m. kon
serves, sm ør og æg s. specialiteter — i Kbhvn. 
og etabi. sig s. selvstændig grosserer 1938, iøv- 
rig t H .D.er m. udenrigshandel, salgsorganisa
tion og forretningsøkonom i s. speciale.

Adr. Dr. A bildgårds Alle 10, Kbhvn. V.
Firm a: Frede Nielsen, S lagterboderne 7-9, 

Kødbyen, Kbhvn. V.

Nielsen, Frede, købm and; f. 18/4 1911 i Sorø, 
søn af gårdskarl F rederik  Nielsen; g. 4/3 1945 m. 
Ane M argrethe N., f. Hemmingsen; udd. i kolo
n ial sam t korn  og foderstoffer h. købm and Sø
ren  Christensen, Sorø 1925-29 og herunder be
stået handelsskoleeksm . fra  Sorø Handelsskole 
1928, kommis h. samme 1929-30 og i A/S Chr. 
A ndersen, Gørlev 1931-32, frekven tere t H andels
højskolen »Købmandshvile« i R ungsted 1930-31, 
bogholder h. købm and Søren Christensen, Sorø 
1932-50, selvstæ ndig købm and og m edindehaver 
af I/S Søren C hristensen’s Eftf. — der om fatter 
kolonial, v inhandel, kafferisteri, korn  og foder
stoffer, gødning og bræ ndsel — s. 1950; medl. af 
best. f. K øbm andsforeningen f. Sorø og Omegn.

Adr. Storegade 14, Sorø.
F irm a: Søren C hristensen’s Eftf. I/S, S tore

gade 14, Sorø.

Nielsen, F rede H ebsgaard, købm and; f. 24/3 
1909 i Hovsør, Thisted amt, søn af læ rer N. M. 
Nielsen; g. 25/10 1936 m. B etty  N., f. Nielsen; 
udi. dels h. købm and Meelsen, Bonderup og dels
h. købm and J. Lindstrøm , F jerritslev  1923-26, 
frekven te re t Ju s titsråd  M øller’s H andelshøjsko
le i Ålborg 1926-27, overtaget nuvæ rende kolo
n ialforretn ing i Sminge og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1936.

A dr. Sminge.
F irm a: F. H ebsgaard Nielsen, Sminge.

Nielsen, F rede W odstrup, købm and; f. 29/11 
1887 i Ødsted sogn, Vejle amt, søn af landm and 
Jens Nielsen; g. 6/11 1915 m. Nina W. N., f. Sø
rensen; udd. i firm aet B rdr. Sørensen, Vejle 
1902-06, d erefter kommis og sen. bogholder og 
rep ræ sen tan t i samme firm a, overtaget fo rre t
ning i Stovby og etabi. sig s. selvstæ ndig køb
m and 1917, afs tåe t samme og overtaget nuvæ 
rende forretn ing  i Vejle 1923; medl. af best. f. 
Vejle H andelsforening af 1897 s. 1935, kasserer i 
sam me s. 1942.

Adr. G rejsdalsvej 59, Vejle.
F irm a: F. W odstrup Nielsen, G rejsdalsvej 59, 

Vejle.

Nielsen, Georg, købm and; f. 16/11 1901 i Jyd- 
strup, Sorø amt, søn af fo rpag ter Niels P e te r 
Nielsen; g. 28/5 1933 m. P e tra  N., f. Hansen; udd. 
i kolonial sam t korn  og foderstoffer h. købm and
O. H. Olsen, Skee 1916-20, kommis h. samme 
1920-21 og i Undløse B rugsforening 1921-22, af
tjen t væ rneplig t 1922, kommis i Mørkøv B rugs
forening 1922-23 og h. købm and Dam gaard, Fak
se 1923-25, fo rre tn ingsfører h. købm and V. H an
sen, B jernede og sen. h. købm and Petersen , 
»Casino«, R ingsted 1925-26 sam t h. købm and M. 
Jacobsen, Sorø 1926-31, komm is h. købm and Sø
ren  Christensen, Sorø 1931-50, selvstændig køb
m and og m edindehaver af I/S Søren C hristen
sen’s Eftf. — der om fatter kolonial, vinhandel, 
kafferisteri, korn og foderstoffer, gødning og 
bræ ndsel — s. 1950.

Adr. Storegade 14, Sorø.
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Firm a: Søren C hristensen’s E ftf. I/S, S tore- 
gade 14, Sorø.

Nielsen, G erhard, købm and; f. 24/9 1907 i K ir
keby, Svendborg amt.

Adr. Skårup St.
Firm a: Gerh. Nielsen, Købmand, Skårup St.

Nielsen, G udm und Eigil, købm and; f. 21/9 1920 
i Lunde, Ribe amt, søn af gårdejer U lrik  Adolf 
N ielsen; g. 24/11 1945 m. Ingeborg N., f. Holm 
Jensen; udi. i B røndum  B rugsforening pr. G uld
ager, indkaldt t. hæ ren  og fo rre tte t tjeneste s. 
korporal 1942-43 og 1945, overtaget nuvæ rende 
forretn ing  i Søndervig pr. Ringkøbing og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1943.

Adr. Søndervig pr. Ringkøbing.
F irm a: G. E. Nielsen, Købmand, Søndervig pr. 

Ringkøbing.

Nielsen, G unnar, depotindehaver; f. 22/8 1900 i 
Maribo, søn af købm and F. G. Nielsen; g. 11/10 
1932 m. Edith N., f. Hudlebusch; udd. v. land
væsen, bestyrer af faderens bryggeri og m ine
ralvandsfabrik  i M aribo 1927-40, overtaget A/S 
Tuborgs B ryggerier’s depot i M aribo efter fa 
deren og etabi. sig s. selvstændig depotindehaver 
1940.

Adr. Østergade 32, Maribo.
Firm a: Tuborg’s Depot, Maribo.

Nielsen, G unnar, købm and; f. 17/1 1917 i L un
de, Ribe amt, søn af købm and Niels N ielsen; g. 
3/1 1947 m. Eline N., f. Jepsen; udi. i faderens 
forretn ing  i Lunde 1931-35, frekven tere t H an
delshøjskolen »Købmandshvile« i Rungsted 1936, 
kom m is h. købm and N. Nielsen, Rågeleje 1936- 
37, i faderens forretn ing i Lunde 1937-38 sam t 
1940-42 og h. købm and S. B irkedahl, Esbjerg 
1938-40, bestyrer h. købm and A. P. Fuglsang’s 
Enke, Lydum Mølle pr. T istrup 1942-47, over
taget nuvæ rende forretn ing — der om fatter ko
lonial og køkkenudstyr — i Vejen og etabi. sig 
s. selvstændig købm and 1947; kasserer i Vejen 
H andelsstandsforening og medl. af best. f. Vejen

Borgerforening, lægdom m er i B oligretten f. 
R etskreds 88.

Adr. N ørregade 108, Vejen.
Firm a: G unnar Nielsen, K olonial & K økken

udstyr, N ørregade 108, Vejen.

Nielsen, G unnar B jørn, købm and; f. 26/12 1917 
i Rørbæk, M aribo amt, søn af gårdejer M artin 
N ielsen; g. 2/4 1944 m. Else N., f. Bonde; udi. i 
S kjellerup B rugsforening 1936-39, kommis i fo r
skellige brugsforeninger — bl. a. i Enslev, V ant- 
ore, Søborg, H orreby og K arleby — 1939-44, 
overtaget nuvæ rende forretn ing  — der om fatter 
kolonial, delikatesser, vinhandel, isenkram , køk
kenudstyr, glas og porcelæn, trikotage og b ræ nd
sel — i K arleby og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1944, till. fo rhandler f. A/S Dansk Tips
tjeneste; kasserer i K øbm andsforeningen f. F al
ste r s. 1947.

Adr. K arleby.
Firm a: G. B jørn Nielsen, K arleby.

Nielsen, H. E., købm and; f. 28/3 1911 i Snarup, 
K rarup  sogn, Svendborg amt, søn af købm and P. 
Nielsen; g. 11/1 1942 m. Ellen N., f. H ansen; udi. 
h. købm and Chr. Rasmussen, Ryslinge 1926-30, 
komm is h. købm and A. Chr. Hansen, Eskilstrup
1930-33, frekven te re t Den fynske H andelsdag
skole i Odense 1933-34, kommis h. købm and K arl 
V. Sølling, A llested 1934-36, overtaget faderens 
fo rre tn ing  — om fattende kolonial og isenkram  — 
i Snarup og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1936, d river sideløbende handels- og fab rika
tionsvirksom hed m. tilskudsfoder t. svin og høns 
sam t en om fattende frugteksport.

Adr. Snarup pr. K væ rndrup St.
F irm a: H. E. Nielsen, Snarup pr. K væ rndrup 

St.

Nielsen, Hans, købm and; f. 19/1 1891 i Dysted, 
P ræ stø  amt, søn af arbejdsm and Jens Nielsen; 
v irke t s. selvstændig slagter og landm and, selv
stændig købm and i D ysted og Sørup 1938-47, 
overtaget købm and F ritz N ielsen’s fo rretn ing — 
om fattende kolonial, isenkram , trikotage, b ræ nd
sel og benzin — og etabi. sig s. selvstændig køb-
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m and i A m m endrup pr. A llerslev 1947, till. fo r
hand ler f. A/S D ansk T ipstjeneste.

Adr. A m m endrup pr. A llerslev.
Firm a: Hans Nielsen, A m m endrup pr. A llers

lev.

Nielsen, Hans, købmand; f. 5/6 1891 i H und
strup, Svendborg amt, søn af købm and Mads 
Hansen Nielsen; g. 5/6 1927 m. Sigrid N., f. H an
sen; udd. i kolonial dels h. købmand Rich. H an
sen og dels h. dennes efterfølger købm and D it- 
lefsen, H aderslev 1906-10 og herunder bestået 
handelsskoleeksm . fra  H aderslev Handelsskole, 
derefter disponent h. faderen, af tjen t væ rne
pligt 1911-12 og indkaldt t. sikringsstyrken 1914- 
15, kommis h. købm and H ans Jørgensen, Bagen
kop 1912-14 og 1915-16 sam t h. købm and Jens 
Jensen, B jæ rge v. K alundborg 1916-19, dispo
nen t h. faderen  1919-21 og 1923-27 sam t kommis 
h. købm and Rasmus Hoffmann, V. Skerninge 
1921-23, overtaget nuvæ rende forretn ing  i Gald- 
b jerg  og etabi. sig s. selvstændig købm and 1927, 
fly tte t forretn ingen — der om fatter kolonial, 
isenkram , cem ent sam t hønse- og kyllingefoder 
— t. nuvæ rende moderne lokaler i egen nybyg
get ejendom  i G aldbjerg 1946; medl. af best. f. 
og sekretæ r i Østfyns K øbm andsforening sam t 
medl. af best. f. Gudme Forsam lingshus.

Adr. G aldbjerg pr. Gudme.
Firm a: H ans Nielsen, G aldbjerg pr. Gudme.

Nielsen, Hans, købm and; f. 21/12 1900 i Hegns
vig, Ribe amt, søn af gårdejer Jens A ndreas 
Nielsen; g. 8/12 1930 m. A ndrea Marie N., f. Søn
der; udd. s. m ejerist 1915-19 og sen. v irke t s. 
sådan v. forskellige m ejerier t. 1928, frekvente
re t Ladelund M ejeriskole 1924-25, lagerform and 
h. grosserer E rik  Plum  (Nestlé), Kbhvn. 1928-30 
og h. grosserer L. E. Brun, Kbhvn. 1930-40, stu
die- og arbejdsophold i Santander, Spanien 1932 
og 1933, etabi. sig s. selvstændig købm and m. 
fo rretn ing Em drupvej 14, Kbhvn. 0 . 1935, af
hæ ndet samme og grundlag t nuvæ rende fo rre t
ning — der om fatter finere kolonial, vine og to
bakker m. v. — Em drupvej 87, Kbhvn. 0 . 1942; 
medl. af fo ræ ld rerådet f. Lundehus Spejdertrop.

Adr. Em drup Vænge 3, K bhvn. 0 .
F irm a: Hans Nielsen, Em drupvej 87, Kbhvn. 0 .

Nielsen, Hans, købmand; f. 23/3 1913 i Tornved 
pr. Jyderup, Holbæk amt, søn af købm and Jo 
hannes N ielsen; g. 21/11 1937 m. K etty  N., f. 
Jensen; udi. h. købm and Jørgen  A ndersen, Hol
bæ k 1928-31 og herunder bestået handelsskole
eksm. fra  H olbæk Handelsskole 1931, derefter 
kommis h. købm and P. M. Hansen, Orø, kommis 
og sen. disponent f. m oderen i faderens fo rre t
ning i T ornved 1931-37, overtaget samme — der 
om fatter kolonial, delikatesser, vinhandel, isen
kram , korn og foderstoffer sam t bræ ndsel — og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1937; medl. af 
best. f. K øbm andsforeningen f. Jyderup  s. 1942 
sam t kasserer i H olm strup-Jyderup Jagtforening.

Adr. T ornved pr. Jyderup.
Firm a: Hans Nielsen, T ornved pr. Jyderup.

Nielsen, Hans Andreas, købm and; f. 4/7 1903 i 
Meløse, F rederiksborg  amt, søn af landm and 
L ars Hansen Nielsen; g. 17/5 1931 m. M athilde 
N., f. Thomsen; udi. h. købm and Aage C hristen
sen, F rederiksvæ rk  1917-20, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. forretn ing  — om fattende 
kolonial og vine m. v. — i Kbhvn. 1929.

Adr. S teen Billes Gade 7, Kbhvn. 0 .
Firm a: A ndreas Nielsen, Holsteinsgade 56, 

K bhvn. 0 .

Nielsen, Hans Bolding, købm and; f. 22/10 1925 i 
V ester Starup, Ribe amt, søn af købm and Niels 
Jensen  N ielsen; g. 7/3 1954 m. Assy B. N., f. 
Greve Jensen; udi. i faderens forretn ing i Tofte- 
rup  og sen. komm is h. købmand' A rendtorp, Brø
rup  sam t h. købm and Pallesen, Fredericia, 
grundlagt nuvæ rende fo rre tn ing  i ny ejendom  i 
Vejle og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and og 
m ateria list 1950.

Adr. V esterbrogade 61, Vejle.
F irm a: Bolding Nielsen, V esterbrogade 61, 

Vejle.
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H. Nielsen 
skibshandler

H. F. Nielsen 
købm and

H. C. Nielsen 
købm and

H. C. Nielsen 
købm and

Nielsen, Hans Børge, købm and; f. 12/3 1921 i 
N ielstrup, P ræ stø  amt.

Adr. H vidovregade 45, Kbhvn. Vby.
Firm a: H. B. Nielsen, Købmand, H vidovregade 

45, Kbhvn. Vby.

Nielsen, Hans C hristian, købm and; f. 7/3 1916 
i Vef linge, Odense amt, søn af gårdejer L ars 
Jørgen Nielsen; g. 30/9 1942 m. Ingrid  N., f. H an
sen; udi. h. købm and H. I. Pedersen, Veflinge
1931-35, derefter kommis i forskellige fo rre tn in 
ger, etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo rre t
ning — om fattende kolonial, isenkram , m anu
fak tur, frø, bygningsm aterialer og bræ ndsel — i 
Uggerslev 1950.

Adr. Uggerslev St.
F irm a: H ans Chr. Nielsen, Uggerslev St.

Nielsen, Hans Frede, købm and; f. 17/7 1901 i 
Ulfborg, R ingkøbing amt, søn af sm edem ester 
K resten  Nielsen; g. 14/1 1934 m. Sonja N., f. 
Schultz; udi. h. købm and H. H. D am gaard, U lf
borg 1917-20, lagerforvalter i kolonial en gros 
firm aet Oscar Christensen, K olding 1921-31, d re
vet tobaksforretning i Ringkøbing 1931-33, over
taget nuvæ rende forretn ing  — der om fatter ko
lonial, vin og konserves — i Bram m inge og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1933; medl. af best,
f. Syd- og Vestjysk H andelsforening f. L andkøb
mænd.

Adr. Storegade 13, Bramm inge.
Firm a: Frede Nielsen, Storegade 13, B ram 

minge.

Nielsen, Hans Hollen, købm and; f. 18/4 1923 i 
Brovst, H jørring amt, søn af sognefoged H enry 
M athias N ielsen; g. 7/7 1947 m. Anne K athrine
H. N., f. Pedersen; etabi. sig s. selvstændig køb
m and m. forretn ing — om fattende kolonial og 
isenkram  sam t sæ rsk ilt afdeling f. frugt, grønt 
og konserves — i Ålborg 1948.

Adr. Ø rsteds P lads 3, Ålborg.
Firm a: Hollen Nielsen, Ø rsteds Plads 3, Ål

borg.

Nielsen, H ans Peter, skibshandler; f. 24/9 1886 
i Rolsø sogn, R anders amt, søn af gårdejer M ar- 
th inus N ielsen; g. 28/2 1949 m. M ary N., f. C hri
stiansen; udi. h. sk ibshandler P eder Lassen, F re 
derikshavn 1901-05, kommis h. skibshandler Carl 
Feerup, E sbjerg 1907-10 og w aterc lerk  i Mithle, 
England 1910-11, overtaget nuvæ rende forretn ing  
— der om fatter sk ibsproviantering — i Esbjerg 
og etabi. sig s. selvstæ ndig skibshandler 1911.

Adr. Strandbygade 60, Esbjerg.
F irm a: H. P. Nielsen, Skibshandler, Havnegade 

73, Esbjerg.

Nielsen, Hans P eter, købmand; f. 9/9 1911 i 
Venslev, F rederiksborg  amt, søn af købm and 
Hans C hristian N ielsen; udi. i faderens fo rre t
ning i Venslev 1925-29, komm is i samme 1929-38, 
overtaget forretn ingen  — der om fatter kolonial 
og b landet handel, ko rn - og foderstoffer, kunst
gødning, bygningsm aterialer, støbegods og 
bræ ndsel — og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1938.

Adr. Venslev pr. Skibby.
F irm a: H. Chr. N ielsen’s Købm andshandel, 

Venslev pr. Skibby.

Nielsen, Hans Poul, købm and; f. 21/1 1913 på 
Frdbg., søn af købm and Carl A ugust Nielsen; g. 
18/12 1939 m. Gunni N., f. Holm; bestået rea l- 
eksm. fra  H illerødgades Skole i Kbhvn. 1929, 
udi. h. købm and Ejn. Rasmussen, Ø sterbrogade 
124, Kbhvn. 0 . 1929-31 og herunder bestået 
handelsm edhjæ lpereksm . — m. udm æ rkelse og 
æ respræ m ie — fra  Købm andsskolen 1931, der
efter kommis h. samme og sen. m edhjæ lper i 
faderens forretn ing  V estergårdsvej 32, Kbhvn. 
NV., overtaget sidstnæ vnte og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1937, g rundlagt nuvæ rende 
forretn ing  Borups Alle 242, Kbhvn. NV. 1942 og 
afhæ ndet forretn ingen  på V estergårdsvej 1945, 
udnæ vnt t. lø jtnan t af reserven 1939.

Adr. Godthåbsvej 91, Kbhvn. F.
F irm a: Bellahøj K olonial v. H. Poul Nielsen, 

Borups Alle 242, Kbhvn. NV.
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Nielsen, H ans Preben Falkenberg, købm and; f. 
8/1 1920 i Holte, søn af m ejerist H enry Falken
berg Nielsen; g. 3/9 1944 m. M ary N., f. Petersen; 
udd. i kolonial, kom  og foderstoffer sam t grov
v a re r h. købm and Chr. Toft, Hørsholm 1935-39 
og herunder bestået handel'sskoleeksm. 1938, 
kommis h. samme 1939-42, d erefter ansa t i to
baksfirm a i Kbhvn., overtaget købm and Viggo 
A agaard’s fo rretn ing  i N æ rum  og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1944.

Adr. N ærum vej 83, N ærum .
Firm a: »Købmandsgården«, N ærum vej 83, Næ

rum.

Nielsen, H arald, skibshandler; f. 28/6 1899 i 
Hadsund, Å lborg amt, søn af husm and Jens Chri
stian  Nielsen; g. 27/6 1923 m. F rida A ugusta Eli
sabeth N., f. Vogt; udd. i skibsproviantering  i 
firm ae t B erthelsen & Larsen, Å lborg 1914-18, 
frekven tere t Ju s titsråd  M øller’s Handelshøjskole 
i Ålborg 1918, e fter a t have aftjen t væ rneplig t 
ansat h. sk ibsprovianteringshandler Chr. M. Jen 
sen, Kbhvn. 1920-21, w aterc lerk  i H am burg, A nt
w erpen og Liverpool 1921-37 og i A/S Jens With, 
K bhvn. 1937-43, overtaget E sbjerg Skibshandel 
— der er g rundlagt 1933 — og etabi. sig s. selv
stændig skibshandler 1943.

Adr. Nyhavnsgade 17, Esbjerg.
Firm a: Esbjerg Skibshandel v. H arald  Nielsen, 

Nyhavnsgade 17, Esbjerg.

Nielsen, H arald, købm and; f. 8/8 1899 i Løsning, 
Vejle am, søn af lagerekspedient Søren Nielsen;
g. 20/11 1927 m. Emilie N., f. Omann; overtaget 
forretn ing  — en tidl. brugsforening — i Træ den 
og etabi. sig s. selvstæ ndig købmand1 1927, af
stået samme 1950 og overtaget købm and Varde 
M adsen’s fo rre tn ing  i H orsens 1951.

Adr. Vestergade 99, Horsens.
Firm a: Harald: Nielsen, V estergade 99, Horsens.

Nielsen, H arald, købm and; f. 2/11 1902 i Hol
stebro, søn af købm and K jeld  B jerg N ielsen; g. 
12/4 1936 m. Ella N., f. G roth; udi. h. købm and 
N. A. Bro, Holstebro, overtaget nuvæ rende for
retn ing  i H olstebro og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1936.

Adr. Sønderlandsgade 44, Holstebro.
Firm a: H arald  Nielsen, Sønderlandsgade 44, 

Holstebro.

Nielsen, H arald, købm and; f. 7/10 1904 i Ød- 
sted, Vejle am t; g. 12/1 1934 m. K aren N., f. P e
dersen; udi. h. købm and Aage K yster, Vonsild 
1920-24, studie- og arbejdsophold i Canada 1925- 
31, overtaget nuvæ rende forretn ing  i Vinding og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1934.

Adr. Vinding pr. Vejle.
F irm a: H arald  Nielsen, V inding pr. Vejle.

Nielsen, H arald  Christian, købm and; f. 23/2 
1906 i Århus, søn af sm edem ester A. C. Nielsen; 
g. 1/10 1929 m. Ellen A nine N., f. K ragelund; udi.

dels h. købm and Hans Christensen, Å rhus og 
dels h. købm and Chr. M. Jensen, Å rhus 1920-24, 
dere fte r — genn. 4 å r  — komm is i samme for
re tn ing  u. henholdsvis købm ændene S. Larsen 
og K nud H ansen og sen. i købm and O scar B ruun 
senior’s v in- og konservesafdeling i Skander
borg, g rundlagt S aralyst K øbm andsforretning og 
fo rre tn ingsfører f. samme 1929, overtaget fo rre t
ningen f. egen regning og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1934; tidl. medl. af best. f. Å rhus 
Omegns K øbm andsforening sam t i 2 perioder 
medl. af H olm e-Tranbjerg komm unes sogneråd.

Adr. Rosenvangs Alle 213, Saralyst pr. H øj
bjerg.

F irm a: Saralyst K øbm andsforretning, Saralyst 
pr. H øjbjerg.

Nielsen, Harald Claudius, købm and; f. 1/11 
1914 i B rørup sogn, Ribe amt, søn af ren tie r P e
der L. Nielsen; g. 18/11 1950 m. Ella M argrethe 
N., f. M orthorst; ansat i faderens m ølleri og fo
derstofhandel 1929-40, filia lbestyrer f. B rørup 
F oderstofforening 1940-45, overtaget nuvæ rende 
kolonial- og isenkram forretn ing i Holsted og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1945.

Adr. Storegade 64, Holsted St.
Firm a: H arald  Nielsen, Kolonial & Isenkram , 

H olsted St.

Nielsen, H arald  Johannes Friis, købm and; f. 
27/11 1909 i Kbhvn., søn af fo rretn ingsfører O. V. 
N ielsen; g. 20/5 1933 m. K aren F. N., f. Reim er 
H ansen; udd. v. handel en gros og en detail h. 
købm and M orten Christensen, F arre  1924-27, fo r
v a lte r v. H enry L arsen’s kemiske F abrik  i 
K bhvn. 1927-29, kommis i Ørholm og sen. i 0 . 
U lslev på Lolland 1929-32, rep ræ sen tan t i A/S 
Johan  & A ksel Hornbech, H adsund 1932-34, selv
stændig købm and i Nykøbing F. 1934-39, derefter 
disponent h. faderen  t. 1945, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. fo rretn ing  — en udpræ get 
købm andsvirksom hed m. frug t og konserves s. 
speciale — i V irum  1945, opført egen ejendom  m. 
forretn ing  i V irum  1950; k irkevæ rge f. V irum  
K irke 1944-50, derefter formd. f. V irum  menig
hedsråd, till. kasserer i Sorgenfri K irkesag sam t 
tropsrådsform d. f. K .F.U.K .-Spejderne.

Adr. V irum vej 88, Virum.
Firm a: F riis Nielsen, V irum vej 88, Virum.

Nielsen, H arald  Kousgaard, købm and; f. 30/5 
1906 i Klovby, Holbæk amt.

Adr. Sæ rslev pr. Snertinge.
F irm a: K øbm andsforretningen »Trekanten« v. 

H arald  K ousgaard, Sæ rslev pr. Snertinge.

Nielsen, H arrie t, købmand; f. 23/10 1908 i R an
ders, da tter af bødker Carl Nielsen; udi. i mo
derens kolonialforretning i R anders, m edinde
haver af sam me 1940, eneindehaver s. 1950.

Adr. Lorentsgade 4, Randers.
F irm a: H. Nielsen, Kolonial, Lorentsgade 4, 

Randers.
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H. J. F. Nielsen 
købm and

H. K. Nielsen 
købm and

H. F. P. Nielsen 
købm and

H. Nielsen 
købm and

Nielsen, H arry, købm and; f. 29/1 1913 i Lange
skov, Odense amt, søn af m ejeribesty rer Niels 
P e te r Nielsen; g. 18/1 1942 m. Thyra N., f. C hri
stiansen; udi. h. købm and K. Frandsen, Lange
skov 1927-31, kommis h. købm and Poul Bendtsen, 
Ruds-Vedby 1931-34 og disponent h. samme 1935- 
36, frekven te re t Fyns H andelsdagsskole i Odense 
1934-35, bogholder og disponent i firm ae t C. D. 
P e te rsen ’s Eftf., Svinninge 1936-41, forpag ter af 
firm ae t Fr. R eim er’s kolonialafd. i Nivå 1941-51, 
overtaget samme — der om fatter kolonial, isen
k ram  og v ik tualier — og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1951.

Adr. GI. S trandvej, Nivå.
F irm a: H arry  Nielsen, GI. S trandvej, Nivå.

Nielsen, H arry  Frode Pontoppidan, købm and;
f. 28/12 1908 i Silkeborg, søn af tøm rer A nders 
P eder Nielsen; g. 6/11 1938 m. Johanne M ar
grethe N., f. K ristensen; udi. i Silkeborg B rugs
forening og h e runder bestået handelsm edhjæ l- 
pereksm . fra  Silkeborg Handelsskole, derefter 
— genn. 5 å r — kommis i Ikast B rugsforening 
og sen. h. købm and Jaques le Fevre, Århus, 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. fo rretn ing  
i O dder 1936, afs tåe t samme og overtaget nu 
væ rende forretn ing  i Ikast 1940; medl. af best. f. 
Ikast K olonialhandlerforening.

Adr. Vestergade 9, Ikast.
F irm a: Frode Nielsen, Vestergade 9, Ikast.

Nielsen, H arry  Johannes, købm and; f. 10/8 1900 
i Nyborg, søn af købm and Johannes Nielsen; g. 
29/6 1930 m. Else N., f. Hansen; udd. h. cand. 
pharm . Bøving, Nyborg 1920-25, kommis h. køb
m and M arius Rasmussen, Bogense 1925-27, der
efter kommis og sen. fo rretn ingsfører h. cand. 
pharm . Bøving, Nyborg, overtaget faderens fo r
retn ing  i Nyborg og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1929; genn. ca. 20 å r medl. af best. f. Ny
borg og Omegns Købm andsforening, p. t. formd.
f. samme, kasserer i N.G.I.F. sam t medl. af Odd 
Fellow  Ordenen.

Adr. Svanedam sgade 1, Nyborg.
F irm a: H. Johs. Nielsen, Svanedam sgade 1, Ny

borg.

Nielsen, H artvig, købm and; f. 20/11 1911 i 
Kbhvn., søn af skom agerm ester M artin N ielsen;
g. 28/7 1937 m. Else N., f. Pedersen; udi. h. køb
m and V. Herss, Frdbg. 1926-30, selvstændig køb
m and på Frdbg. 1934-41, g rundlagt nuvæ rende 
fo rretn ing  i T årnby og påny etabi. sig s. selv
stæ ndig købm and 1945.

Adr. Præ stefæ lledvej 111, T årnby pr. K astrup.
F irm a: H artvig Nielsen, P ræ stefæ lledvej 111, 

T årnby pr. K astrup.

Nielsen, Helge, købm and; f. 7/5 1918 i Slagelse, 
søn af skom ager Ju liu s  Nielsen; g. 11/1 1942 m. 
Else N., f. Pedersen; udi. dels h. købm and V ejs
ager, Bregninge og dels h. købm and Jans, H a- 
ra ldsted  1932-36 og herunder bestået handelssko- 
leeksm. 1936, kom m is h. købm and H enriksen, 
Høng og sen. h. købm and Rørbæk, Jerslev  1936- 
41, selvstæ ndig købm and i Slagelse 1941-49, etabi. 
sig s. selvstændig købm and m. forretn ing  — om
fattende kolonial, delikatesser og v inhandel sam t 
køkkenudstyr og bræ ndsel — i K orsør 1949; 
medl. af best. f. A/S Parakom pagniet, Korsør.

Adr. Algade 6, Korsør.
F irm a: K orsør Købm andsgård, Algade 6, K or

sør.

Nielsen, H elm er Hein, købmand; f. 27/10 1909 i 
Lundby, Tåsinge, søn af skræ dderm ester Jens 
C hristian Nielsen; g. 9/12 1941 m. K aren H. N.,
f. K ristensen; udi. i Serritslev  Brugsforening
1932-36, derefter komm is i forskellige fo rre tn in 
ger, etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo rre t
ning — om fattende kolonial og isenkram  — i 
Ebberup 1941; medl. af best. f. Sydvestfyn H an
delsforening og f. K æ rum  Sogns Sygekasse.

Adr. E bberup St.
F irm a: H. Hein Nielsen, Ebberup St.

Nielsen, Henning Juu l, købm and; f. 22/2 1923 i 
K ærby, R anders amt, søn af arbejdsm and A lfred 
Nielsen; g. 18/11 1950 m. G udrun N., f. Toft; udi.
h. købm and Chr. Houtved, Solbjerg 1937-41, 
kommis h. samme 1941-44, frekven te re t Ju s tits
råd  M øller’s H andelshøjskole i Ålborg 1944-45, 
derefter kommis i forskellige forretn inger sam t
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H. J. Nielsen H. Nielsen H. Nielsen H. Nielsen
købm and købm and købm and købm and

bl. a. kontorassistent i A/S Ålborg V ærft, over
taget nuvæ rende forretn ing  — der om fatter ko
lonial, isenkram  og grovvarer — i H adsund og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1954.

Adr. Ø stergade 6, H adsund.
Firm a: H. Juu l Nielsen, Købmand, Ø stergade 

6, Hadsund.

Nielsen, H enning Raahauge, købm and; f. 12/9 
1924 i St. Heddinge landsogn, P ræ stø  amt, søn af 
gårdejer N iels F rederik  Nielsen; g. 17/7 1954 m. 
K irsten  N., f. W indum; udd. i kolonial h. køb
m and Chr. R ichter, St. Heddinge 1939-42, der
e fte r kommis i forskellige fo rre tn inger bl. a. i 
A/S Povl Bendtsen, Ruds Vedby og i firm aet 
W illiam Rasmussen, Slagelse sam t i I/S L inde
skov, H illerød, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
m. fo rretn ing  i Nyborg 1954.

Adr. D ronningensvej 10, Nyborg.
Firm a: H enning Raahauge Nielsen, Korsgade 

16, Nyborg.

Nielsen, H erm an, købm and; f. 11/6 1896 i
Kbhvn., søn af res tau ra tø r A. N ielsen; g. 23/7 
1922 m. E lisabeth N., f. K ristensen; udd. i handel 
i firm aet H olstebroe & Co., Kbhvn. 1910-14, der
e fter af tjen t væ rneplig t v. kystartillerie t, ansat 
i A/S B øgelund-Jensen, Kbhvn. og sen. i f ir 
m aet Emil K ronm ann, Kbhvn. 1918-22, etabi. sig 
s. selvstændig købm and m. forretn ing  Tagensvej, 
Kbhvn. N. 1922, afstået samme og grundlagt nu
væ rende forretn ing  — der om fatter kolonial 
sam t sæ rsk ilt afdeling f. glas og porcelæ n — 
H arrestrupvang  26-28, Kbhvn. Vby.

Adr. H arrestrupvang  26-28, Kbhvn. Vby.
Firm a: Herrn. Nielsen, H arrestrupvang  26-28, 

Kbhvn. Vby.

Nielsen, H erm ann, købm and; f. 10/1 1908 i Ør
ting, Skanderborg amt, søn af gasvæ rksarbejder 
K arl M artin  Nielsen; g. 2/9 1936 m. K ristine N.,
f. A ndreasen; k ø rt m. forretningsvogn f. bager
m ester Christiansen, Søborg 1928-42 og beskæ f
tiget i tørveindustrien  1942-46, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. forretn ing  — om fattende 
kolonial og isenkram  — i D ronningm ølle 1946;

formd. f. D ronningm ølle og Omegns B orger- og 
Turistforening 1947-52 og s. 1954.

Adr. S trandvejen , Dronningmølle.
Firm a: D ronningm ølle K øbm andshandel, D ron

ningmølle.

Nielsen, Hermod, købm and; f. 2/7 1908 i Ege
bjerg, H olbæk amt, søn af købm and P e te r N iel
sen; g. 24/12 1939 m. Lydia N., f. C hristopher
sen; udd. i kolonial h. købm and Holger Larsen, 
Jyderup  1922-25 og h erun der bestået handels- 
skoleeksm. fra  Jyderup  H andelsskole 1925, kom
m is h. købm and H ans M øller, GI. Svebølle 1925- 
28 og h erunder frekven te re t H andelshøjskolen 
»Købmandshvile« i R ungsted 1926-27, disponent i 
faderens fo rretn ing  i A bildøre 1928-32, overtaget 
samme — der e r  g rundlagt af bedstefaderen 1880 
og om fatter kolonial, delikatesser, vinhandel, 
isenkram , køkkenudstyr, korn  og foderstoffer, 
træ last, bræ ndsel og benzin — og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1932; revisor i N ordvest- 
sjæ llands K øbm andsforening 1940-52, derefter 
medl. af best. f. samme, till. formd. f. Egebjerg 
Skytteforening (10. kreds).

Adr. A bildøre pr. Bråde.
F irm a: H erm od Nielsen, Abildøre pr. Bråde.

Nielsen, Heron, købm and; f. 20/12 1921 i P ind
strup, R anders amt, søn af en trep renør H arry  
Nielsen; g. 1/9 1947 m. K am m a N., f. A ndersen; 
udi. h. købm and J. A. B randt, Ryom gård 1937-40, 
overtaget købm and1 le F evre’s fo rretn ing  i Å rhus 
og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1946.

Adr. Ny M unkegade 1, Århus.
F irm a: K olonial-Im porten, N ørre Alle 33, Å r

hus.

Nielsen, Holger, købm and; f. 28/5 1906 i Ruds 
Vedby, Holbæk amt, søn af købm and Jens P e te r 
Nielsen; g. 14/4 1933 m. Ingeborg E lisabeth N., 
f. Nielsen; udd. i kolonial og b landet handel h. 
faderen, overtaget nuvæ rende forretn ing  — der 
om fatter kolonial, vin, delikatesser, isenkram , 
køkkenudstyr, m anufaktur, k o m  og foderstoffer, 
b ræ ndsel og benzin — i K lovby pr. Forsinge og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1932; medl. af
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Ubby sogneråd s. 1943, formd. f. Indre Missions 
Sam fund’s m issionshus i Ubby og medl. af best, 
f. Ubby K.F.U.M. s. 1951.

Adr. Klovby pr. Forsinge.
F irm a: Klovby K øbm andshandel, Klovby pr. 

Forsinge.

Nielsen, Holger, købm and; f. 6/10 1907 i Åle- 
strup, Viborg amt, søn af karetm ager N. A. 
N ielsen; g. 2/7 1938 m. Olga N., f. Schou; udi. h. 
købm and S. Roose, Å lestrup 1924-28, kommis h. 
samme 1928-29 og h. kgl. hofleverandør P. A. 
B uchtrup, Å rhus 1929-33, etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and m. forretn ing  Niels Ebbesens Vej 
23, Kbhvn. V. 1933, afstået samme og grundlagt 
nuvæ rende forretn ing W ilkensvej 18, Kbhvn. F. 
1937.

Adr. W ilkensvej 18, Kbhvn. F.
Firm a: Holger Nielsen, W ilkensvej 18, K bhvn. 

F.

Nielsen, Holger, købmand; f. 2/4 1910 i Låsby, 
Skanderborg amt, søn af sadelm agerm ester Sø
ren  P e te r Nielsen; g. 2/5 1937 m. G erda N., f. 
P iil; udd. og v irket v. landvæ sen 1924-26 og v. 
gartneri 1926-30, udd. i handel h. købm and Tage 
Nielsen, Colbjørnsensgade 15, Kbhvn. V. 1930-34, 
kommis h. købm and C. A. Christensen, B orger
gade 15, Kbhvn. K. og bestyrer af sammes filial 
Ryesgade 90, Kbhvn. 0 . 1936-38, overtaget sidst
næ vnte forretn ing  — der om fatter finere kolo
nial, vine og konserves m. v. — og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1938.

Adr. Em drupgårdsvej 5, K bhvn. NV.
Firm a: »Koloniallageret« v. Holger Nielsen, 

Ryesgade 90, K bhvn. 0 .

Nielsen, Holger, købm and; f. 3/4 1923 i Snøde, 
Langeland.

Adr. Smedegade 81, Horsens.
F irm a: A/S M ichael1 H ansen’s Eftf. v. H olger 

Nielsen, Smedegade 81, Horsens.

Nielsen, H olger Frost, købmand; f. 6/10 1904 i 
Gudumholm, Ålborg amt, søn af tøm rerm ester 
Niels Nielsen; g. 5/12 1948 m. Else F. N., f. Je n 

sen; udi. h. købm and Chr. Petersen , Gudumholm 
1919-23, frekven tere t Ju s titsråd  M øller’s H andels
højskole i Ålborg 1923-24, fo rvalte r i Skyum ’s 
Træ lasthandel, H adsund 1926-36, overtaget køb
mand A. Lørup’s fo rretn ing  i N ørre Sundby og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1938.

Adr. Teisensvej 8, N ørre Sundby.
F irm a: H. F rost Nielsen, Vestergade 2, N ørre 

Sundby.

Nielsen, Hugo Eugen V estergaard, købmand; 
f. 8/2 1904 i Gudumholm, Ålborg amt.

Adr. F jellerad.
Firm a: Hugo E. Nielsen, F jellerad .

Nielsen, Ib  Ove, købm and; f. 13/1 1911 i Kbhvn., 
søn af vognm and M. Nielsen; g. 24/6 1934 m. 
E sther Agnete N., f. Pedersen; udi. h. købm and 
Linderskov, H illerød 1927-31, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. fo rretn ing  Vangedevej 80, 
G entofte 1932, afstået samme 1947 og overtaget 
nuvæ rende forretn ing  — en udpræ get købm ands
virksom hed m. finere kolonial og koncentrerede 
næ ringsm idler s. speciale — i Lyngby 1948; genn. 
en årræ kke medl. af best. f. Gentofte H andels
forening og i perioder medl. af best. f. Foren in
gen af faglæ rte Købm ænd i D anm ark sam t f. 
N ordre B irks K ulhandlerforening.

Adr. Søndersøvej 28, Gentofte.
F irm a: Lyngby M el- & G rynforretning, Lyng

by Hovedgade 77, Lyngby.

Nielsen, Iv a rt Schmidt, købmand; f. 10/3 1901 i 
F redericia, søn af ka lkbræ nder Iv e r Nielsen; g. 
13/11 1932 m. Else S. N., f. N yborg Pedersen; 
g rundlagt købm andsforretning Nyborgvej 48, 
Odense og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1935, 
afhæ ndet samme 1939 og overtaget nuvæ rende 
forretn ing  — der om fatter kolonial, delikatesser, 
vinhandel og frug t — Frederiksgade 24, Odense 
1940.

Adr. Frederiksgade 24, Odense.
F irm a: I. Schm idt Nielsen, F rederiksgade 24, 

Odense.

Nielsen, Jacob, købmand; f. 30/3 1886 i Au- 
lum, Ringkøbing amt, søn af m øller Niels Niel-
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sen; g. 23/5 1919 m. Bodil K irstine N., f. Jensen; 
udi. h. købm and M arinus Petersen, Nybro Mølle, 
overtaget nuvæ rende fo rretn ing  i A ulum  og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1912; medl. af 
A ulum -H orsager sogneråd sam t formd. f. Aulum  
E lektricitetsvæ rk.

Adr. Aulum.
Firm a: Jacob Nielsen, K olonial-K orn-Foder- 

stoffer, Aulum.

Nielsen, Jacob Hans, købmand; f. 7/6 1906 i 
H optrup sogn, H aderslev amt, søn af landm and 
M athias N ielsen; g. 13/10 1935 m. A nna Johanne 
N., f. Jensen; e fter — genn. 4 å r  — a t have v ir
ket s. salgschauffør f. et bageri etabi. sig s. 
selvstændig købm and m. forretn ing  — om fatten
de kolonial, delikatesser, vinhandel, isenkram , 
m anufaktur, flaskegas og hønsefoder — i R inds- 
holm  1935; lægdom m er i B oligretten i Politikreds 
58.

Adr. R indsholm.
Firm a: Jacob Nielsen, Rindsholm.

Nielsen, Jenny, købm and; f. 8/3 1903 i Ribe, 
d a tte r af købm and Niels Nielsen; udd. i kolonial 
i faderens forretn ing  i Ribe, overtaget samme 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1934.

Adr. Hundegade 25, Ribe.
F irm a: Jenny  Nielsen, H undegade 25, Ribe.

Nielsen, Jens, købm and; f. 26/10 1885 i Lime, 
V iborg amt, søn af boelsm and Niels F rederiksen;
g. 4/10 1910 m. A nna N., f. K arner; udi. h. køb
m and P. Pedersen, E gebjerg og heru n d er bestået 
handelsm edhjæ lpereksm . fra  V inderup H andels
skole, derefter førstekom m is h. købm and C. Bal
lund, Roslev og sen. besty rer h. købm and P. 
Pedersen, E gebjerg sam t — genn. 3 å r — kon
torassistent og lagerekspedient i V inderup T ræ 
lasthandel, overtaget nuvæ rende fo rretn ing  i E j
sing pr. V inderup og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1910; medl. af best. f. V inderup og Om
egns H andelsforening s. 1929, formd. f. samme s. 
1930, till. medl. af bankrådet f. A/S V inderup 
Bank.

Adr. Ejsing pr. V inderup.
F irm a: Jens Nielsen, Ejsing pr. V inderup.

Nielsen, Jens, købm and; f. 19/7 1899 i Ulfborg, 
Ringkøbing amt, søn af sm edem ester C hristian 
Nielsen; g. 28/2 1926 m. E lvira N., f. N iederm ann 
Feddersen; udi. h. købm and Simon Christensen, 
Ulfborg, dere fte r — genn. 8 å r — førstekom m is 
h. købm and M arius Petersen , Ringkøbing og sen. 
— genn. 5 å r  — uddeler i Møborg B rugsforening, 
overtaget nuvæ rende fo rre tn ing  i R ingkøbing og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1931; formd. f. 
Ringkøbing og Omegns K olonialhandlerforening 
1948-50 sam t medl. af best. f. Ringkøbing G rund
ejerforening.

Adr. Nygade 39, Ringkøbing.
F irm a: Jens Nielsen, Nygade 39, Ringkøbing.

Nielsen, Jens, købm and; f. 29/10 1905 i Skæring, 
R anders amt, søn af købm and N. P. N ielsen; g. 
17/1 1937 m. Rise N., f. Løvschall; udi. i faderens 
fo rretn ing  i Skæ ring 1919-23, overtaget samme 
og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1945.

Adr. Skæ ring pr. H jortshøj.
F irm a: Jens Nielsen, Skæ ring pr. H jortshøj.

Nielsen, Jens, købm and; f. 29/1 1913 i Ødsted, 
Vejle amt, søn af sm edem ester Anton Nielsen;
g. m. K aren N., f. Siddelm ann Nicolaj sen; udi.
h. købm and A. Jessen, Kolding, overtaget nu
væ rende forretn ing  i A m mitsbøl og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1939.

Adr. Ammitsbøl pr. Vejle.
F irm a: Jens Nielsen, Ammitsbøl pr. Vejle.

Nielsen, Jens, købmand; f. 4/6 1916 i H jørring, 
søn af købm and Aksel Nielsen; g. 19/9 1943 m. 
M arie Louise N., f. Jørgensen; udd. dels i kolo
nial en gros og dels i bankvæsen, frekven tere t 
Den jydske Handelshøjskole i Å rhus 1935-36, an
sat i Fyens Discontokasse A/S, Odense og sen. 
i A /S  Folkebanken, F rederikshavn 1936-45, over
taget faderens forretn ing  — om fattende kolonial, 
delikatesser, vinhandel og bræ ndsel sam t d ritte l
m ateria ler en gros — i H jørring  og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1945.
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Adr. Børsen 12, H jørring.
Firm a: Aksel N ielsen’s Eftf., Børsen 12, H jør

ring.

Nielsen, Jens, købm and; f. 4/10 1925 i F inne- 
rup, Ringkøbing amt, søn af m urerm ester K nud 
Nielsen; udi. i Ferring  Brugsforening 1945-48, i 
kom pagni m. købm and E rnst P ilgaard  grundlagt 
nuvæ rende forretn ing i Åbyhøj og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1952.

Adr. Silkeborgvej 520, Åbyhøj.
F irm a: C hristianshøj Kolonial v. P ilgaard  & 

Nielsen, Silkeborgvej 520, Åbyhøj.

Nielsen, Jens Asger, købm and; f. 29/7 1894 i 
K alundborg, søn af postbud Jens Nielsen; g. 15/4 
1922 m. Eleonora N., C hristensen; udi. h. køb
m and N. Poul Nielsen, K alundborg, grundlagt 
nuvæ rende kolonialforretning i V am drup og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1923; medl. af 
best. f. Vam drup H andelsforening og f. V am drup 
Handelsskole, till. medl. af H andelsretten  f. 
R etskreds 45.

Adr. Østergade 50, Vamdrup.
F irm a: Asger Nielsen, Ø stergade 50, Vamdrup.

Nielsen, Jens C hristian, købmand, depotinde
haver; f. 5/6 1888 i Ørslev, Sorø amt.

Adr. Gørslev pr. Ø stervang.
Firm a: C arlsberg-D epotet & A/S De forenede 

B ryggerier’s Depot v. I. C. Nielsen, Gørslev pr. 
Ø stervang.

Nielsen, Jens Christian, købm and; f. 23/11 1898 
i H ærup, K lejtrup  sogn, Viborg amt.

Adr. Skelhøje St.
F irm a: I. C. Nielsen, Kolonial & Isenkram , 

Skelhøje St.

Nielsen, Jens C hristian, købm and; f. 6/6 1911 
i Århus.

Adr. D anm arksvej 35, Viborg.
Firm a: G othersgades K olonialhandel v. J. C. 

Nielsen, Viborg.

Nielsen, Jens K ristian , købm and; f. 20/11 1909 
i S tedstrup, Holbæk amt, søn af gårdejer Niels 
F rederik  Nielsen; g. 8/3 1942 m. G udrun N., f. 
Jensen ; udd. v. landvæsen, etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and m. fo rretn ing  — om fattende ren  
kolonial — i Holbæk 1942.

Adr. K alundborgvej 209, Holbæk.
F irm a: J. K. Nielsen, K alundborgvej 209, Hol

bæk.

Nielsen, Jens Mølhede, købm and; f. 19/8 1906 i 
Lunde, Ribe amt, søn af købm and Niels Nielsen;
g. 27/11 1928 m. Louise Augusta Frederikke N.,
f. Sørensen; udi. h. købm and C. F. Gerstrøm , 
Auning, overtaget nuvæ rende forretn ing i H er
borg og etabi. sig s. selvstændig købm and 1928; 
medl. af best. f. M idtjydsk Handelsforening.

Adr. Herborg.
Firm a: J. Mølhede Nielsen, H erborg.

Nielsen, Jens Oluf, købm and; f. 13/2 1926 i 
T ulstrup  pr. Rye, Skanderborg amt, søn af ren 
tie r Niels Nielsen; g. 21/12 1947 m. Anna M arie 
N., f. M eilholm; udi. h. købm and Clausen, Ho
vedgård, førstekom m is h. købm and K nud 
Schmidt, F asterho lt 1946 og sen. ansat i firm aet 
C hristensen & Merril'd (kolonial en gros), H er
ning sam t i firm ae t Th. P. Thom sen (frugt en 
gros), Herning, opført nuvæ rende ejendom  m. 
fo rre tn ing  i H erning og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1951; medl. af best. f. O plysningsfor
eningen f. H erning og Omegn (»Silkeborg-Syste
met«).

Adr. GI. K irkevej 35 A., H erning.
F irm aet: J. O. Nielsen, GI. K irkevej 35 A., 

Herning.

Nielsen, Jens P eder Michael, overlæ rer, han 
delsskoleforstander; f. 29/9 1892 i Nakskov land
sogn, M aribo amt, søn af sm edem ester Hans 
C hristian Nielsen; overlæ rer v. P ræ stø  kom m u
nale skolevæsen, læ re r v. P ræ stø  H andelsskole 
s. 1929, fo rstander f. samme s. 1931; formd. f. 
læ re rråd e t i P ræ stø  sam t kasserer i P ræ stø 
H åndvæ rker- og Borgerforening.
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Adr. Adelgade 154, Præ stø.
Institu tion: Præ stø Handelsskole, Præ stø.

Nielsen, Johan  H artvig, købm and; f. 1/5 1923 i 
Herning, søn af s trikker M artin  N ielsen; g. 3/4 
1952 m. F rida N., f. Dam H olbæk; bestået m el- 
lemskoleeksm., derefter udi. h. købm and A. P. 
Jørgensen, H erning — herunder bestået handels- 
m edhjæ lpereksm . fra  H erning H andelsskole — 
og sen. kommis h. samme, overtaget fo rre tn in 
gen og etabi. sig s. selvstændig købm and 1947.

Adr. Smedegade 13, Herning.
Firm a: Johan  Nielsen, Hj. af Smedegade og 

G rønnegade, H erning.

Nielsen, Johanne, købm and; f. 2/2 1889 i Buse- 
m arke, P ræ stø  am t; e fter æ gtefæ llen købm and 
M arius N ielsens død 1939 overtaget og v idereført 
dennes forretn ing  — der oprindelig blev overta
get af købm and M arius N ielsen 1920 og om fatter 
kolonial, delikatesser, vinhandel, køkkenudstyr, 
benzin og bladhandel, till. fo rhandler f. A/S 
D ansk T ipstjeneste; medl. af best. f. Møns Køb
m andsforening s. 1951.

Adr. Holme pr. Borre.
Firm a: M arius Nielsen, Holme pr. Borre.

Nielsen, Johannes, købmand, grosserer; f. 16/11 
1889 i Køge, søn af teglm ester Jens P e te r N iel
sen; g. 6/12 1914 m. C arla N., f. L arsen; udi. h. 
købm and P e te r Madsen, GI. Kongevej, Kbhvn. 
V. 1904-08, etabi. sig s. selvstændig købm and m. 
fo rretn ing  H. C. Ørsteds Vej 21, Kbhvn. V. 1913, 
afstået samme og overtaget nuvæ rende fo rre t
ning F rid tjo f Nansens P lads 5, Kbhvn. 0 . 1924, 
till. g rosserer og vin im portør; næ stform d. i 
Kbhvn.s K øbm andsforening sam t kasserer i 
Ø sterbro’s H andelsforening 1928-53, medl. af 
Kbhvn.s borgerrepræ sentation  1943-45 og medl. 
af rep ræ sentan tskabet f. A/S K øbm andsbanken i 
Kbhvn. s. 1948.

Adr. F rid tjo f Nansens Plads 3, Kbhvn. 0 .
F irm a: Johs. Nielsen, F rid tjo f Nansens Plads 

5, Kbhvn. 0 .

Nielsen, Johannes, købm and; f. 23/8 1890 på 
Thurø, Svendborg amt, søn af skibsfører Rasmus 
Nielsen; g. 10/5 1918 m. Inger K irstine N., f. 
Fahnøe; udd. i Th. M adsen’s K øbm andsgård i 
Svendborg 1905-09 og herun der bestået handels- 
skoleeksm. fra  Svendborg Handelsskole 1908, 
kommis h. købm and Chr. Sørensen, Odense 1909- 
10 og h. sk ibsprovianteringshandler B jørch-Jen
sen & Co., Holbergsgade 24, Kbhvn. K. 1910-14 
sam t i firm ae t N. J. Hammerich, Holbæk 1914-19, 
overtaget Frdbg. M aterialhandel, Sm allegade 30, 
K bhvn. F. — der e r grundlagt af købm and P eter 
A ndersen 1886 — og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1919.

Adr. Stæ gers Alle 15, Kbhvn. F.
Firm a: Frdbg. M aterialhandel, Sm allegade 30, 

Kbhvn. F.

Nielsen, Johannes, købm and; f. 17/1 1899 i Stou- 
hy, Vejle amt, søn af husm and Jens P eter N iel
sen; g. 28/10 1927 m. H ansine N., f. C hristiansen; 
udd. i kolonialbranchen h. købm and H arald  W in
ther, Belle pr. D augård 1913-17, kommis h. køb
m and Chr. Hansen, H ejis 1919-21 og h. købmand 
Johann  Sørensen, Øsby 1922-25, overtaget kolo
n ialforretn ing  i St. Jynderup  og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1925, afstået samme og 
overtaget enkefru  B ierm ann’s kolonialforretning 
i Vojens 1931, ombygget og m oderniseret fo rre t
ningen 1942; medl. af best. f. A/S H.O.K.I., Ha
derslev sam t medl. af V ojens sogneråd 1946-50.

Adr. Østergade 20, Vojens.
F irm a: Johannes Nielsen, Østergade 20, Vojens.

Nielsen, Johannes, depotindehaver; f. 29/11 1906 
på Sejrø, søn af skibsfører P e te r N ielsen; g. 18/8 
1934 m. Ingeborg N., f. Larsen; udi. h. købm and 
Kn. Larsen, Jerslev  1920-24, kommis i firm aet 
H ansen & Larsen, Slagelse 1924-25 og h. køb
m and J. M. H enriksen, S jæ llands Odde 1925-31, 
overtaget sidstnæ vntes fo rretn ing  og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1931, afstået forretn ingen 
1946 og drevet vognm andsforretning (fragtrute) 
i Hvalsø 1947-48 sam t v irk e t s. leverandør af 
frug t og grønsager t. købm æ nd 1948-50, overtaget
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A/S Tuborgs B ryggerier’s depot f. Stenlille og 
omegn og etabi. sig s. selvstæ ndig depotinde
haver 1950.

Adr. Sorøvej 10, Stenlille.
F irm a: Tuborg’s Depot, Stenlille.

Nielsen, Johannes, købm and; f. 12/9 1921 i 
N ordenbro, Svendborg amt, søn af snedkerm e
ster Axel Nielsen; udd. i kolonialbranchen h. 
købm and E rnst Kock, Humble 1936-40, kommis
h. samme 1940-45, h. købm and Nielsen, Solbjerg 
v. Å rhus 1945-46 og i P lum ’s K øbm andsgård i 
Assens 1946-50, derefter disponent h. købm and 
E rnst Kock, Humble, overtaget sammes fo rre t
ning — om fattende kolonial, delikatesser og v in 
handel sam t isenkram  og køkkenudstyr — og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1955.

Adr. Humble St.
F irm a: Kock’s Eftf. v. Johs. Nielsen, Humble 

St.

Nielsen, Johannes, købm and; f. 12/2 1929 i 
Fredsø, Thisted amt, søn af købm and Niels C hri
stian  Nielsen; g. 5/4 1952 m. Stella N., f. F lade
land; købm andslæ rling h. købm and Bang’s Eftf., 
Nykøbing M. 1946-47, derefter — grundet fade
rens død — m edhjæ lper i m oderens købm ands
fo rre tn ing  i Nykøbing M., overtaget samme og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1952; medl. af 
best. f. Nykøbing M. K olonialhandlerforening s. 
1954.

Adr. Frueled, Nykøbing M.
F irm a: Johs. Nielsen, Frueled, Nykøbing M.

Nielsen, Johannes Bech, købm and; f. 27/8 1926 
i Vorgod sogn, R ingkøbing amt, søn af gårdejer 
Niels P eder Bech N ielsen; g. 16/2 1952 m. A strid
B. N., f. Jensen; udi. h. købm and M errild, H er
ning, overtaget nuvæ rende forretn ing  i V idebæk 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1951.

Adr. Videbæk.
F irm a: Johs. Bech Nielsen, K olonial-V in-To- 

bak, Videbæk.

Nielsen, Johannes Dandanell, købm and; f. 27/1 
1890 i Eskebjerg, Holbæk amt, søn af landpost
bud H ans Nielsen; g. 18/7 1914 m. K ristine D. N., 
f. P edersen; etabi. sig s. selvstæ ndig købmand 
m. fo rretn ing  — om fattende kolonial, delikates
ser, vinhandel, isenkram , sølvvarer og bræ ndsel 
— i Eskebjerg 1928; medl. af best. f. E skebjerg 
V andværk.

Adr. Eskebjerg.
F irm a: Johs. D andanell Nielsen, Eskebjerg.

Nielsen, Jørgen Jessen, købm and; f. 21/12 1925 
i Borup, Roskilde amt, søn af købm and Niels 
Jessen Nielsen; g. 3/5 1947 m. Eva J. N., f. P e
dersen; udi. h. købmand! Chr. Pedersen, Borup 
1940-44 og herunder bestået handelsskoleeksm . 
1944, kommis h. samme 1944-45 og h. købm and 
H am m erich’s Eftf., H olbæk 1946-47, af tjen t v æ r
nepligt 1945-46, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
m. fo rretn ing  — om fattende kolonial, køkkenud
sty r og vinhandel sam t bræ ndsel — i Hedehusene 
1947.

Adr. Skolevej 16, Hedehusene.
F irm a: J. Jessen  Nielsen, Skolevej 16, H ede

husene.

Nielsen, Jørgen Pinholt, m aterialist, købmand; 
f. 8/10 1926 i T ranbjerg, Å rhus amt, søn af sta
tionsforstander H agbart Nielsen; g. 4/10 1952 m. 
Edith P. N., f. L indgren Nielsen; udd. i m aterial
h. m ateria list Johan Christensen, Odder M ate
ria lhandel 1942-46, kommis h. samme 1946-47, 
d erefter af tjen t væ rneplig t og sen. kommis h. 
farvehandler W erner Harbo, Å lborg 1948-53, 
etabi. sig s. selvstændig m ateria list og købm and 
m. forretn ing — om fattende m aterial, kolonial, 
delikatesser og vine sam t kem ikalier, sygepleje
a rtik le r og parfum eri — i Fåborg 1953.

Adr. Fåborg.
Firm a: M aterialhandelen »M aterialisten« v. J. 

P inholt Nielsen, Torvegade 10, Fåborg.

Nielsen, Kai, købm and; f. 18/11 1910 i Kbhvn., 
søn af blikkenslager N. T. Nielsen; g. 7/7 1937 m. 
Inga N., f. A ndreasen; udi. h. købm and Hørskov,
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Ø resundsvej 62, Kbhvn. S. 1925-29 og herunder 
bestået handelsm edhjæ lpereksm . fra  Købm ands
skolen, kom m is h. købm and Jørgen Nielsen, Bo
rups Alle 116, Kbhvn. N. 1929-32 og h. købmand 
Hørskov, Øresundsvej 62, K bhvn S. 1932-34, 
etabi. sig s. selvstændig købm and m. forretn ing  
Hveensvej 17, Kbhvn. S. 1934, afstået samme og 
overtaget nuvæ rende virksom hed — der om fat
te r  kolonial, delikatesser, vine og tobakker m. v. 
— Ø resundsvej 82, Kbhvn. S. 1938; medl. af 
D ruideordenen i D anm ark.

Adr. Hessensgade 32, K bhvn. S.
F irm a: K ai Nielsen, Ø resundsvej 82, K bhvn. S.

Nielsen, K aj, d irektør; f. 27/5 1918 i Århus, 
søn af d irek tø r Oscar N ielsen; g. 21/9 1947 m. 
G rethe N., f. Larsen; bestået realeksm . fra  M ar- 
selisborg Skole i Å rhus 1935, udd. i en gros f ir
m aet Kæld Wiehe, Å rhus 1935-38, derefter kon
to ris t og sen. bogholder sam t rep ræ sen tan t i 
Esbjerg F arve- & L akfabrik  A/S, d irek tø r f. 
samme s. 1953.

Adr. H araidsgade 60 A., Esbjerg.
F irm a: E sbjerg Farve- & L akfabrik  A/S, Es

bjerg.

Nielsen, K aj Arnold Grøn, købm and; f. 5/6 
1899 i Kbhvn., søn af træ lastfo rva lte r Niels P e
te r  Nielsen; g. 29/11 1925 m. Inger V alborg Lydia
G. N., f. Bechm ann; udd. t. søs 1913-19, derefter 
ansat i det kinesiske toldvæ sen t. 1924, træ las t
fo rvalte r i firm ae t Fenger’s Eftf., Kbhvn. 1924-25 
og i firm aet Emil C. M ottlau, Kbhvn. 1925-40, 
grundlagt nuvæ rende fo rretn ing  — der om fatter 
kolonial og b landet handel — i Tårnby og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1938.

Adr. Ole K lokkers Vej 14, Tårnby pr. K astrup.
Firm a: G røn Nielsen, Ole K lokkers Vej 14, 

T årnby pr. K astrup.

Nielsen, K aj Egon, købm and; f. 2/1 1912 i 
Kbhvn., søn af købm and L. P. Nielsen; g. 1/9 
1935 m. Inger N., f. M adsen; udi. h. købmand 
Aage Kliim, Kbhvn., g rundlagt nuvæ rende kolo-

niai- og delikatesseforretning i Søborg og etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and 1935.

Adr. Buddinge Hovedgade 156, Søborg.
Firm a: Kaj Nielsen, Buddinge Hovedgade 156, 

Søborg.

Nielsen, K aj Smedegaard, købm and; f. 6/5 1913 
i Malling, Å rhus amt, søn af tøm m erhandler S. 
Sm edegaard N ielsen; g. 3/7 1938 m. M ary S. N.,
f. Ovesen; udd. v. detailhandel 1927-31, derefter 
kommis i forskellige forretn inger, overtaget køb
m and A dam sen’s fo rretn ing  i Å rhus og etabi. sig 
s. selvstæ ndig købm and 1938; revisor i Å rhus 
H andelsstandsforening af 1887 sam t formd. f. re 
præ sen tan tskabe t f. Danske K øbmænds H andels- 
A ktieselskab f. Jylland.

Adr. K astaniebakken 6, Risskov.
F irm a: Sm edegaard Nielsen, Sjæ llandsgade 

103, Århus.

Nielsen, K arl Christian, handelsskoleforstan
der; f. 22/4 1892 i Sindal, H jørring  amt, søn af 
gårdejer M artin  N ielsen; g. 10/8 1926 m. Anna 
N., f. Pedersen; bestået realeksm . 1909 og læ rer- 
eksm. 1913, frekven tere t Statens Læ rerhøjskole 
1919-20 sam t iøvrig t H andelshøjskolen i Kbhvn. 
og Jen a  U niversitet, læ rer v. Esbjerg kom m u
nale skolevæsen 1914-43, tim elæ rer v. Esbjerg 
H andelsskole s. 1920, fo rstander f. samme s. 1933, 
fast ansat s. fo rstander s. 1943.

Adr. K irkegade 74, Esbjerg.
Institu tion: Esbjerg Handelsskole, Esbjerg.

Nielsen, K arl F., købm and; f. 21/1 1915 i Ged
ser, M aribo amt, søn af overportør Carl Nielsen;
g. 10/4 1941 m. P e tra  N., f. Frederiksen; udi. h. 
købm and Chr. J. Christensen, H aderslev 1930-34, 
kommis h. købm and Laur. Lauritzen, H ejsager 
1934-35 og h. købm and Hans H. Nielsen, H aders
lev 1935-37, ansat h. grosserer H enrik Ohlsen, 
H aderslev 1937-43 og i firm aet C. A. P etersen  
(jern og stål), H aderslev 1943-46, derefter rep ræ 
sentant, overtaget købm and A. Ju n k er’s kolonial
forretn ing i H aderslev og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1946.
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Adr. Allégade 9, Haderslev.
F irm a: K arl F. Nielsen, A llégade 9, Haderslev.

Nielsen, K jeld, købm and; f. 4/3 1921 i Gislev, 
Svendborg amt, søn af købm and Rasmus N iel
sen; g. 22/3 1947 m. Inger N., f. Larsen; udi. dels
h. købm and H. C. Petersen, B rendekilde 1935-37 
og dels i faderens forretn ing i Gudme 1937-39, 
kommis h. købm and A. Fredholm , Lundeborg 
1939-45 og i faderens forretn ing i Gudme 1945- 
47, etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo rre t
ning — om fattende kolonial, isenkram , tr iko ta 
ge, sk ibsproviantering og bræ ndsel — i Lunde
borg 1947.

Adr. Lundeborg pr. Svendborg.
Firm a: K jeld Nielsen, Lundeborg pr. Svend

borg.

Nielsen, Knud, købmand; f. 19/12 1909 i L in- 
delse, Svendborg amt, søn af skræ dderm ester 
N. H. Nielsen; g. 1/2 1931 m. Edith N., f. M ad
sen; udi. h. købm and B. C hristiansen, Lindelse 
1924-28, kommis h. købm and Føns Petersen, K æ 
deby 1928-30 og h. købm and Hansen, H årby 
1930-31, i kom pagni m. faderen  etabi. sig s. selv
stændig købm and m. forretn ing  i Lindelse 1931, 
afs tået samme og etabi. sig s. selvstændig køb
m and m. forretn ing  — om fattende kolonial, 
isenkram  og m anufak tur — i Brandsby pr. 
Humble 1948.

Adr. B randsby pr. Humble.
Firm a: K nud Nielsen, Købmand, B randsby pr. 

Humble.

Nielsen, Knud, købm and; f. 22/9 1914 i R an
ders, søn af købm and Thorvald Nielsen; g. 24/10 
1937 m. Ulla N., f. B randt; udi. h. købm and S.
H. Bager, Grenå, disponent i faderens forretn ing  
i R anders 1934-41, m edindehaver af samme s. 
1941.

Adr. Ø stergrave 26, Randers.
F irm a: I/S Thorvald Nielsen, Ø stergrave 26, 

Randers.

Nielsen, Knud, købm and; f. 12/2 1918 i Slem - 
minge, M aribo amt, søn af parcellist L aurits 
Nielsen; g. 14/11 1948 m. Inger N., f. H ansen; 
udi. i F jelde B rugsforening 1932-36, derefter 
kommis og re jsev ikar i forskellige brugsforenin
ger bl. a. i T irsted  B rugsforening 1939-47, etabi. 
sig s. selvstændig købm and m. fo rretn ing  — om
fattende kolonial, delikatesser, vinhandel, isen
kram , glas og porcelæn, korn og foderstoffer, 
b ræ ndsel og benzin — i Tingsted 1947, till. fo r
hand ler f. A/S D ansk T ipstjeneste; næstform d. 
i K øbm andsforeningen f. F als ter s. 1952.

Adr. Tingsted.
F irm a: Tingsted K øbm andshandel, Tingsted.

Nielsen, Knud, købm and; f. 20/11 1926 i Vens
lev, Sorø amt, søn af gårdejer Anton N ielsen; 
g. 15/3 1952 m. Tove N., f. H ansen; udi. i Spjelle- 
rup  B rugsforening 1941-45, derefter kommis i 
forskellige brugsforeninger — bl. a. i Stigsnæs, 
V allekilde og Vejlø, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. fo rretn ing  — om fattende kolonial 
og b landet handel sam t bræ ndsel — i Slagelse 
1952.

Adr. Elmevej 4, Slagelse.
F irm a: Kn. Nielsen, Elmevej 4, Slagelse.

Nielsen, K nud Aage, depotindehaver; f. 27/8 
1907 i Nykøbing S., søn af ho telejer Vilhelm 
N ielsen; g. 1/9 1934 m. Edith N., f. F rank  Møl
ler; udd. s. boghandler, inspektør i Det kgl. octr. 
aim. B randassurance-C om pagni A/S 1937-45, in
dehaver af Vilhelm Nielsen’s H otel i Nykøbing 
S. 1945-49, overtaget I/S Faxe B ryggeri’s depot
f. H ornsherred, O dsherred og Holbæk sam t det 
sydlige opland og etabi. sig s. selvstæ ndig depot
indehaver 1949.

Adr. R iffelhavevej 31, Holbæk.
F irm a:' I/S Faxe B ryggeri’s Depot, Holbæk.

Nielsen, Knud E jler, købmand; f. 22/3 1907 i 
Sneslev, Sorø amt.

Adr. Set. Jø rgens Gade 17, Slagelse.
F irm a: K nud E. Nielsen, Set. Jørgens Gade 

17, Slagelse.
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Nielsen, K nud Emil, købm and; f. 28/1 1917 i 
Svaneke, søn af fisker Carl N ielsen; g. 22/4 1943 
m. K irsten N., f. Mogensen; udi. i Svaneke 
B rugsforening 1932-36, kommis i Rø B rugsfor
ening 1936-38, af tjen t væ rneplig t v. L ivgarden 
1938-41, kommis i Å kirkeby Brugsforening 1941- 
43, ansat i rigspolitiet 1943-46, overtaget nuvæ 
rende forretn ing  — der er ca. 80 år gammel 
sam t iøvrigt genopført og nym onteret e fter bom
bardem entet af Rønne 1945 og som om fatter ko
lonial, delikatesser og vinhandel sam t grøntsa
ger — i Rønne og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1946; medl. af best. f. Rønne Købm ands
forening sam t kasserer i Bornholm s G arderfor
ening.

Adr. K irkepladsen, Rønne.
Firm a: K nud E. Nielsen, K irkepladsen, Rønne.

Nielsen, K nud Fritz, købm and; f. 15/10 1912 i 
Kbhvn., søn af købm and F ritz Nielsen; g. 1935 
m. K aren M argrethe N., f. Rasmussen; udd. i 
kolonial i faderens forretn ing  Tingvej 30, Kbhvn. 
S. 1927-31, selvstæ ndig købm and m. forretn ing 
Oxford Alle 14, Kbhvn. S. 1935-37, overtaget fa 
derens forretn ing  Tingvej 30, Kbhvn. S. og påny 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1952.

Adr. Englandsvej 12 C., K bhvn. S.
Firm a: F ritz Nielsen, Tingvej 30, Kbhvn. S.

Nielsen, K nud Tovgaard, købmand; f. 8/5 1928 
i B jerregrav, Viborg amt, søn af gårdejer Mag
nus Tovgaard Nielsen; g. 29/12 1949 m. P e tra  N., 
f. K lit Jensen; bestået realeksm . fra  Randers 
Realskole 1944, udi. i B jerreg rav  Brugsforening 
1944-47, overtaget nuvæ rende kolonial- og isen- 
kram forretn ing  i N imtofte og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1950; medl. af best. f. Nimtofte 
H andels-, H åndvæ rker- og Borgerforening.

Adr. Nimtofte.
F irm a: K. Tovgaard Nielsen, Kolonial & Isen

kram , Nimtofte.

Nielsen, K ristian  Jensen, købm and; f. 21/1 1918 
i Henne, Ribe amt, søn af gårdejer Bollerup 
N ielsen; g. 16/7 1950 m. Elly N., f. Thomsen; udi.

dels h. købm and Carl Christensen, O utrup og 
dels h. købm and D arw in Hansen, O utrup, over
taget nuvæ rende kolonialforretning i Ølgod og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1947.

Adr. Vestergade 41, Ølgod.
Firm a: Kr. Nielsen, Kolonial, Ølgod.

Nielsen, L. Chr., grosserer; f. 21/2 1873 i Kbhvn., 
søn af landhandler L auritz Chr. Nielsen; g. 2/5 
1897 m. A nna Sofia N., f. H åkansson; udi. h. 
købm and Carl G. Hansen, Slagelsegade 14, 
Kbhvn. 0 . 1888-92, besty rer h. grosserer G. An- 
dreasson, Ø sterbrogade 128, Kbhvn. 0 . 1895-99, 
overtaget sam mes forretn ing  — der om fatter vin 
en gros og en detail — og etabi. s-ig s. selvstæ n
dig grosserer 1899; genn. en årræ kke formd. f. 
Ø sterbro H andelsforening sam t f. Indkøbsfor
eningen »Concordia«.

Adr. K irsteinsgade 6, Kbhvn. 0 .
F irm a: G. Andreasson, Ø sterbrogade 128, 

Kbhvn. 0 .

Nielsen, Lars K urt, købm and; f. 15/11 1920 i 
N æstved, søn af bagerm ester Jens P e te r Nielsen; 
g. 10/11 1951 m. Ines L ilian N., f. W arner; udd. 
i handel h. købm and Jørgen  P etersen ’s Eftf., 
H årlev 1936-40, derefter kommis h. købm and 
Hasdahl, Vanløse t. 1943 og sen. v irke t s. rep ræ 
sen tan t t. 1945, af tjen t væ rneplig t 1945-46, kom 
m is h. købm and G rentzm ann, C harlottenlund 
1946-47 og h. købm and Peetz, P e te r Bangs Vej, 
Kbhvn. F. 1947-49, studie- og arbejdsophold i 
England og sen. kommis h. købm and Jørgen 
Nielsen, H ørsholm  1949-50, fo rretn ingsbestyrer i 
V ridsløselille 1950-51, overtaget nuvæ rende fo r
re tn ing  — en udpræ get købm andsvirksom hed m. 
bl. a. the s. speciale sam t m. sæ rlig  afdeling f. 
bræ ndsel — i Jæ gersborg  og etabi. sig s. selv
stæ ndig købm and 1951.

Adr. Lyngbygårdsvej 77, Lyngby.
F irm a: K urt Nielsen, Erm elundsvej 103, J æ 

gersborg pr. G entofte.

Nielsen, Laur. A., købmand; f. 15/8 1896 i V ej
rum , Ringkøbing amt, søn af sadelm agerm ester
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Laur. Nielsen; g. 5/10 1923 m. Botella C athrine 
N., f. Eriksen; udd. s. m ejerist v. V ejrum  A n
delsm ejeri 1912-16, ansat v. g ræ nsegendarm eriet 
1919-29, g rundlagt nuvæ rende forretn ing  — der 
om fatter b landet landhandel — i egen nybygget 
ejendom  i Sofiedal og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1929; medl. af best. f. Tinglev Sogns 
Sygekasse s. 1937 og kasserer i Sofiedal og Om
egns H usflidsforening s. 1938, revisor f. Sofiedal 
og Omegns Forsam lingshus s. 1932, fl. a. tillids
hverv.

Adr. Sofiedal pr. Fårhus.
F irm a: Laur. A. Nielsen, Sofiedal pr. Fårhus.

Nielsen, Laurids H ykkelbjerg, købm and; f. 12/6 
1921 i Tim, Ringkøbing amt, søn af gårdejer 
A rnold Nielsen; udi. h. købm and Jens T rillings- 
gaard, Staby 1937-41 og herunder bestået han- 
delsskoleeksm. 1941, kommis h. samme 1941-42 
og h. købm and E jnar Nielsen, G ræ sted 1943 sam t
h. købm and K nud Petersen, Å lsgårde 1944-45, 
salgsleder f. E llekilde Hage F rugtplantage 1945- 
48, disponent h. købm and K nud Petersen, Å ls- 
gårde 1948-50, etabi. sig s. selvstændig købm and 
m. fo rretn ing — om fattende finere kolonial og 
v inhandel — i Køge 1950.

Adr. N ørregade 114, Køge.
F irm a: K olonial-C entralen v. Laur. Nielsen, 

N ørregade 114, Køge.

Nielsen, Laurids Jens, købm and; f. 23/7 1898 i 
Tveje Merløse, H olbæk amt, søn af chauffør 
L ars P eter N ielsen; g. 5/2 1928 m. Helga N., f. 
Olsen; udi. h. købm and Tinghuus, Søndersted 
1914-18, derefter kommis t. 1926, etabi. sig s. 
selvstændig købm and m. forretn ing  i Undløse 
1926, afstået samme og overtaget nuvæ rende fo r
re tn ing  — der om fatter kolonial, delikatesser, 
vinhandel, isenkram , køkkenudstyr, korn og fo
derstoffer, støbegods og bræ ndsel — i Viskinge 
1944; kasserer i Viskinge Vandværk.

Adr. Viskinge pr. Svebølle.
F irm a: Laur. J. Nielsen, Viskinge pr. Svebølle.

Nielsen, L aurits Carl, grosserer, borgm ester;
f. 31/10 1892 i Ribe, søn af købm and Niels N iel
sen; g. 1920 m. Anne Marie N., f. Petersen; be
stået realeksm . fra  Ribe K atedralskole 1909, udd. 
i firm ae t H. A. Hansen, Sorø 1910-14, fo rre tte t 
tjeneste i hæ ren  bl. a. s. lø jtnan t af reserven 
1914-18, overtaget grosserer H. K aalhauge’s v irk 
somhed — om fattende kolonial en gros sam t op
lag f. A/S C. W. Obel, Ålborg og f. A/S De dan
ske Spritfabrikker, Kbhvn. — i Ribe og etabi. 
sig s. selvstændig grosserer 1918; formd. f. Ribe 
H andelsstandsforening sam t medl. af best. f. A/S 
Sydjydsk Landm andsbank i Ribe, borgm ester i 
Ribe, fl. a. tillidshverv.

Adr. Rosen Alle 3, Ribe.
Firm a: L. C. Nielsen, Colonial en gros, Ribe.

Nielsen, Lauritz, købm and; f. 6/6 1892 i Bråde, 
Holbæk amt, søn af købm and P e te r Nielsen; g. 
21/10 1923 m. Jenny  N., f. Olsen; udd. i kolonial 
i Nykøbing S., overtaget faderens forretn ing  — 
om fattende finere kolonial, delikatesser, v in 
handel og bræ ndsel sam t håndkøbsudsalg f. Ny
købing S. Apotek — i Vig og etabi. sig s. selv
stæ ndig købm and 1923; næ stform d. i N ordvest- 
sjæ llands K øbm andsforening 1927-52 sam t medl. 
af Vig sogneråd s. 1954.

Adr. Vig.
F irm a: Lauritz Nielsen, Vig.

Nielsen, Leo, købm and; f. 6/9 1901 i F rederiks
havn, søn af skibsfører C hristian Nielsen; g. 
20/10 1940 m. G erda N., f. H øjgaard; udi. i Es
b jerg  M ateria lhandel 1914-18 og herunder be
stået handelsm edhjælpereksm . fra  Esbjerg H an
delsskole 1917, kommis i samme 1918-19 og sen. 
i forskellige andre forre tn inger t. 1927, fo rre t
n ingsbestyrer i Esbjerg f. Sym askine-A ktiesel- 
skabet Singer Co., Kbhvn. 1927-37, etabi. sig s. 
selvstændig købm and m. fo rretn ing  GI. F æ rge
vej 20, E sbjerg 1937, afhæ ndet samme og g rund
lag t ny forretn ing  Ribegade 136, Esbjerg 1949, 
e fter a t have afhæ ndet samme nyopført og 
grundlagt nuvæ rende kolonialforretning i Es
b jerg  1954.
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Adr. S trandby K irkevej 143, Esbjerg.
F irm a: Leo Nielsen, Kolonial, S trandby K irke

vej 143, Esbjerg.

Nielsen, Leo, købm and; f. 23/11 1914 i S tor- 
vorde, Ålborg amt, søn af vognm and M arius 
Nielsen; g. 3/12 1945 m. Sofie N., f. Pedersen; 
udi. dels h. købm and Carl Nielsen, B irsted og 
dels h. købm and K nud Holst, Års 1928-32, fø rste
kommis i A/S Th. Thellufsen’s Eftf., Pandrup  
1932-38, frekven tere t Ju s titsråd  M øller’s H an
delshøjskole i Å lborg 1938-39, førstekom m is h. 
købm and Johs. Bøgh, Å lborg 1939-40, etabi. sig 
s. selvstændig købm and m. forretn ing  — om fat
tende kolonial og bladforhandling — i Ålborg 
1940.

Adr. S jæ llandsgade 48, Ålborg.
F irm a: Leo Nielsen, Købmand, Langelandsgade 

13, Ålborg.

Nielsen, Leo, købmand; f. 14/7 1921 i Listed, 
Bornholm , søn af uddeler Niels Nielsen; g. 14/11 
1946 m. G erda N., f. Jensen; udi. i L isted B rugs
forening 1936-40, kommis i samme 1940-41, 1942- 
43 og 1944-45 sam t frekven tere t Den danske A n
delsskole i M iddelfart 1941-42, iøvrig t komm is i 
K øbm andsgården i G udhjem  1943-44 og i B orger
gades K oloniallager i Kbhvn. 1945-46, etabi. sig 
s. selvstændig købm and m. forretn ing  — om fat
tende kolonial, isenkram  og køkkenudstyr — i 
Åløse pr. Ø sterm arie 1946.

Adr. Åløse pr. Ø sterm arie.
Firm a: Åløse K øbm andshandel v. Leo Nielsen, 

Åløse pr. Ø sterm arie.

Nielsen, Leon Zeeberg, købm and; f. 7/2 1918 i 
Udby, Holbæk amt, søn af snedkerm ester M. 
C hristian N ielsen; g. 16/10 1940 m. Ellen N., f. 
Grønning; udd. i kolonial h. købm and Carl Jen 
sen, Slagelse 1933-37, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. fo rretn ing — om fattende kolonial, 
delikatesser, vine og tobakker — i Kbhvn. 1939.

Adr. Fruevej 42, Søborg.
Firm a: Leon Zeeberg Nielsen, Vognmands

m arken 1, Kbhvn. 0 .

Nielsen, Leonhard Sonnich, købmand; f. 15/9 
1903 i Sønderho, Fanø, søn af styrm and Niels 
Nissen Nielsen; g. 28/9 1947 m. Minna S. N., f. 
H auge-Petersen; udd. og v irke t s. m ejerist v. 
forskellige m ejerier 1917-33 og herunder fre 
kven te re t Ladelund M ejeriskole 1926, indehaver 
af m ejerie t W illemoesgade 85, Kbhvn. 0 . 1933- 
47, etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo rre t
ning — om fattende kolonial, delikatesser, vine 
og tobakker m. v. — Ryesgade 6, Kbhvn. 0 . 1947.

Adr. Ryesgade 6, Kbhvn. 0 .
Firm a: L. Sonnich Nielsen, Ryesgade 6, 

Kbhvn. 0 .

Nielsen, Ludvig, købm and; f. 4/3 1893 i Boes- 
lunde, Sorø amt, søn af ku n sttræ d re je r Jens 
C hristian N ielsen; g. 10/5 1923 m. Ingeborg N., 
f. H ansen; overtaget hustruens forretn ing — der 
er g rundlagt 1920 og om fatter kolonial, delika
tesser, vinhandel, m arkfrø  og benzin sam t h a r 
forhandling f. A/S Dansk T ipstjeneste — i Boes- 
lunde og etabi. sig s. selvstændig købm and 1923; 
medl. af best. f. Skæ lskør og Omegns K øbm ands
forening s. 1953.

Adr. Boeslunde.
F irm a: Boeslunde Købmandshandel, Boeslunde.

Nielsen, Magnus, købm and; f. 28/11 1909 i F å 
borg v. Varde, Ribe amt, søn af gårdejer Iver 
Jepsen Nielsen; g. 27/8 1939 m. Anna K ristine
N., f. Olesen; bestået mellem skoleeksm. fra  
G rindsted Realskole 1924, udi. i Tebstrup B rugs
forening pr. Skanderborg 1924-27, kommis i sam 
me 1927-28 og sen. i forskellige andre fo rre t
n inger — bl. a. h. købm and Pors, V inderup — t. 
1947, frekv en te re t U ddelerskolen i Støvring 1930, 
overtaget nuvæ rende forretn ing  — der om fatter 
kolonial og isenkram  — i Esbjerg og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1947.

Adr. Exnergade 49, Esbjerg.
F irm a: Magnus Nielsen, E xnergade 49, Esbjerg.

Nielsen, M andiks, købm and; f. 29/5 1904 i Sand
by, H olbæk amt, søn af købm and Lars C hristian 
N ielsen; g. m. Elly N., f. H ovdrup; udi. i fade
rens forretn ing  i Gislinge 1918-22, kommis i sam -
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me 1922-27 og disponent 1927-30, overtaget fo r
retn ingen  — der om fatter kolonial, isenkram  og 
bræ ndsel — og etabl. sig s. selvstæ ndig købm and 
1930, till. fo rhandler f. A/S D ansk Tipstjeneste; 
medl. af best. f. N ordvestsjæ llands K øbm ands
forening s. 1938, formd. f. samme s. 1952.

Adr. Gislinge.
Firm a: L. C. Nielsen v. M andiks Nielsen, Gis

linge.

Nielsen, M arinus, fhv. overlæ rer, handelssko
leforstander; f. 25/11 1888 i Tøjstrup, R anders 
amt, søn af gårdejer Rasmus C hristian Nielsen;
g. 12/8 1917 m. Anna K irstine N., f. M adsen; be
stået læ rereksm . fra  Silkeborg Sem inarium  1909, 
ko rnet i fodfolket 1911, sekondløjtnant 1914, læ 
re r  v. R anders kom m unale skolevæsen s. 1912, 
overlæ rer 1946-53, læ rer v. Randers H andels
skole s. 1918, forstander f. samme s. 1941; fo r
md. f. Randers L æ rerforening 1924-40 og medl. 
af hovedbest. f. D anm arks L æ rerforening 1935- 
40, medl. af P rovinshandelskam m eret’s skoleud
valg.

Adr. M ariagervej 53, Randers.
Institu tion: R anders Handelsskole, R anders.

Nielsen, M artin  Emil, købm and; f. 7/10 1912 
i Hundborg, T histed amt, søn af herregårdsm is
sionæ r Otto C hristian N ielsen; g. 8/12 1934 m. 
Anna N., f. Nielsen; udi. i Koldby Brugsforening 
1927-31, derefter kommis i samme brugsforening 
og sen. i No B rugsforening sam t i Snested B rugs
forening, overtaget nuvæ rende kolonialforretning 
i Thisted og etabl. sig s. selvstæ ndig købm and 
1934; medl. af best. f. Thisted K olonialhandler
forening s. 1938, formd. f. samme s. 1946, till. 
kasserer i Landsforeningen »Dansk Arbejde«s 
Thisted afd. og vurderingsm d. f. Ny Jydsk  Køb
stadskreditforening s. 1948.

Adr. N ørre Allé 1, Thisted.
F irm a: M. E. Nielsen, N ørre Allé 1, Thisted.

Nielsen, M athias Sangild, købm and; f. 3/8 1922 
i S im m elkjæ r, R ingkøbing amt, søn af gårdejer 
Niels C hristian Sangild N ielsen; g. 10/12 1944 m.

R ita S. N., f. G regersen; v irket v. landvæ sen t. 
1939 og sen. udd. i handel h. købm and Chr. Ras
mussen, S tudsgård  1939-42, etabl. sig s. selvstæ n
dig købm and m. fo rretn ing  — om fattende kolo
n ial og vine m. v. — i Kbhvn. 1945.

Adr. H araldsgade 22, Kbhvn. N.
F irm a: K oloniallageret »Ago« v. M. Sangild 

Nielsen, H araldsgade 107, Kbhvn. 0 .

Nielsen, M athilde Bang, købm and; f. 8/10 1905 
i Slagelse, da tter af snedkerm ester C hristian 
N ielsen; udd. i kolonial en gros i A/S Axelsen & 
Thomsen, Slagelse 1920-23 og herunder bestået 
handelsskoleeksm . fra  Slagelse Handelsskole, 
udd. i husvæ sen 1923-24, ansat i faderens v irk 
somhed i Slagelse 1924-28 og i F.D.B.s Slagelse 
afd. 1928-44, overtaget nuvæ rende forretn ing — 
der er grundlagt 1936 og om fatter kolonial, de
likatesser og v inhandel m. v. — Blegdamsvej 88, 
Kbhvn. 0 . og etabl. sig s. selvstændig købm and 
1945.

Adr. Frim estervej 28, K bhvn. NV.
Firm a: Bang’s Kolonial v. M. Bang Nielsen. 

Blegdamsvej 88, Kbhvn. 0 .

Nielsen, M ichael Brask, d irektør; f. 24/5 1904 
i Skive, søn af d irek tør M ichael N ielsen; g. 1934 
m. Else N., f. Tomm erup; bestået realeksm . fra  
Sorø Akademi 1920, udd. i handel i firm ae t P. 
Dige’s Eftf., Skive 1920-23, frekven tere t Den 
jydske Handelshøjskole i A rhus 1923-24, studie- 
og arbejdsophold i H am burg 1924-25, rep ræ sen
tan t i A/S Michael Nielsen, Skive 1926-36 sam t 
drevet selvstændig virksom hed i H aderslev 1936- 
44, d irek tør i A/S M ichael Nielsen, Skive s. 1944; 
medl. af best. f. Skive H andelsstandsforening.

Adr. Aage Nielsens Vej 26, Skive.
Firm a: M ichael Nielsen A/S, N ørregade 29, 

Skive.

Nielsen, Niels, købm and; f. 20/7 1889 i Hessel- 
bjerg, F rederiksborg amt, søn af gårdejer A nders 
N ielsen; g. 25/6 1930 m. M eta N., f. Pedersen; 
udi. h. købm and W inther, G ræ sted 1905-09 og 
sen. kommis h. samme t. 1910, frekven tere t
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H andelshøjskolen »Købmandshvile« i Rungsted
1910- 11, kommis i A/S Christensen, Helsinge
1911- 16, overtaget købm and H ansen’s fo rretn ing 
— om fattende kolonial, isenkram  og bræ ndsel — 
i Rågeleje og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1916; medl. af B listrup komm unes sogneråd s. 
1937, sognerådsform and s. 1943, till. formd. f. re 
p ræ sentan tskabe t f. A/S N ordsjæ llands Bank.

Adr. Rågeleje pr. Vejby.
F irm a: N. Nielsen, Rågeleje pr. Vejby.

Nielsen, Niels, købmand; f. 23/8 1889 i Bøvling, 
Ringkøbing amt, søn af gårde je r Niels Skadhede 
N ielsen; g. 8/12 1912 m. K atrine N., f. Jensen 
(død 1954); udi. i G jellerup B rugsforening 1907- 
10, derefter ekspedient i V ejen B rugsforening og 
sen. i G edvad B rugsforening sam t uddeler i 
Sneum  B rugsforening 1912-13, derefter selvstæ n
dig købm and i S tenderup pr. Holsted og sen. i 
Årgab, Ørnhøj og Lem, overtaget nuvæ rende 
forretn ing  og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
i Skanderborg  1939, genn. en årræ kke medl. af 
best. f. Ringkøbing H andelsforening og kasserer 
i Lem E lektricitetsvæ rk.

Adr. B anegårdsvej 43, Skanderborg.
F irm a: Niels Nielsen, B anegårdsvej 43, Skan

derborg.

Nielsen, Niels, købmand; f. 19/12 1908 i Børg
lum, H jørring  amt, søn af købm and Carl S. N iel
sen; g. 30/9 1934 m. Agnes N., f. A ndersen; udd. 
i kolonial og grovvarer i faderens forretn ing  i 
M ølholt 1923-27, kommis h. købm and Th. P eder
sen, M ølholt 1927-29, frekven tere t Justitsråd  
M øller’s Handelshøjskole i Å lborg 1929-30, kom 
mis h. købm and Terkelsen, H avris pr. Viborg 
1930-32 og h. købm and Johs. Nielsen, G andrup 
1932-34, overtaget nuvæ rende forretn ing  — der 
om fatter kolonial, isenkram , korn  og foderstof
fer, gødning og cement — i G andrup og etabi. 
sig s. selvstændig købmand 1934, ombygget og 
m oderniseret fo rretn ingen 1939 sam t udvidet 
samme 1950; medl. af V. Hassing-Ø. Hassing 
sogneråd.

Adr. G andrup St.
F irm a: Niels Nielsen, G andrup St.

Nielsen, Niels Anton, købm and; f. 6/1 1886 i 
H orsens sogn, Å lborg amt, søn af købm and M or
ten  N ielsen; g. 25/12 1910 m. K irstine N., f. Lund 
(død); udi. dels i faderens forretn ing i Horsens 
pr. L angholt og dels h. købm and Jonstrup, F re 
derikshavn 1900-04, derefter kommis bl. a. h. 
købm and Dige’s Eftf., Skive, overtaget nuvæ ren
de kolonialforretning i N ørre Sundby og etabi. 
sig s. selvstændig købmand 1910, fly tte t fo rre t
ningen t. nuvæ rende lokaler i egen ejendom  i 
N ørre Sundby 1926; medl. af best. f. H andelsfor
eningen af 1906, N ørre Sundby s. 1911, næ st- 
formd. og kasserer i samme s. 1927, medl. af 
N ørre Sundby byråd 1929-33 og af N ørre Sundby 
ligningskomm ission 1937-43.

Adr. Østergade 18, N ørre Sundby.
F irm a: N. A. Nielsen, Østergade 18, N ørre 

Sundby.

Nielsen, Niels Bro, købm and; f. 20/5 1910 i 
U lfborg, R ingkøbing amt, søn af købm and Val
dem ar Nielsen; udi. i faderens forretn ing  i U lf
borg, overtaget samme — der om fatter kolonial 
og foderstoffer — og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1947.

Adr. Ulfborg.
F irm a: V aldem ar Nielsen, Ulfborg.

Nielsen, Niels Clemmensen, købmand; f. 3/8 
1921 i Sinding, Ringkøbing amt, søn af købm and 
Niels Nielsen; g. 5/3 1944 m. G rethe N., f. N iel
sen; udi. h. købm and E jnar A ndreasen, L ind og 
herunder bestået handelsskoleeksm . fra  H erning 
H andelsskole, derefter førstekom m is h. købm and 
N. C. Lund’s Enke, H am m erum , optaget s. kom 
pagnon i faderens forretn ing  i Vorgod 1954.

Adr. Vorgod pr. Herning.
F irm a: N. N ielsen & Søn, Vorgod pr. H erning.

Nielsen, Niels Cornelius, købm and; f. 5/2 1894 
i A strup, Å lborg amt.

Adr. T ustrup pr. U lstrup.
F irm a: N. C. Nielsen, T ustrup pr. U lstrup.

Nielsen, Niels Erik, købm and; f. 12/6 1922 i 
Frederikshavn, søn af tøm rer M. F. Nielsen; g. 
7/7 1946 m. G erda N., f. Fredborg; udi. h. køb
m and Houmann, F rederikshavn 1936-40 og h e r
under bestået handelsskoleeksm . fra  F rederiks
havn H andelsskole 1939, kommis h. købm and 
E inar A ndersen, F rederikshavn  1940-44 og h. 
købm and J. Fredborg, F rederikshavn 1944-46, 
disponent h. sidstnæ vnte 1946-54, overtaget sam 
mes forretn ing  — om fattende finere kolonial, 
delikatesser og v inhandel sam t sydfrugt — og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1954.

Adr. B arfredsvej 80, F rederikshavn.
Firm a: Jens F redborg’s Eftf., B arfredsvej 80, 

F rederikshavn.

Nielsen, Niels Ferdinand, købmand; f. 16/1 1912 
i Skelhøje, Viborg amt, søn af gårdejer Svend 
N ielsen; g. 1934 m. Dagny N., f. Thorup; udi. h. 
købm and Holger Nielsen, Skelhøje 1927-31, der
efter kommis i Højslev, Skern og Viborg, etabi. 
sig s. selvstændig købm and i Viborg 1934 og s. 
sådan d revet fo rretn ing på Nyvej 1934-37 og i 
Spidstoften 1937-53, indehaver af nuvæ rende 
forretn ing  i Viborg s. 1953.

Adr. Å lborgvej 19, Viborg.
Firm a: N. F. Nielsen, V estergade 3, Viborg.

Nielsen, Niels Lassen, købm and; f. 3/7 1916 i 
Vorning, Viborg amt, søn af købm and Anton 
N ielsen; g. 29/11 1953 m. M argit N., f. L auritzen; 
udi. i faderens forretn ing  i Vorning 1931-35, fre 
kven tere t Den jydske Handelshøjskole i Å rhus 
1939, overtaget faderens forretn ing  og etabi. sig 
s. selvstæ ndig købm and i V orning 1954; medl. 
af best. f. R anders Omegns Købm andsforening.

Adr. Vorning pr. Ham m ershøj.
F irm a: Niels Nielsen, Vorning pr. H am m ers

høj.
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Nielsen, Niels Laurids, købm and; f. 3/8 1894 i 
T istrup, Ribe amt, søn af gårdejer Ole Nielsen;
g. 3/9 1922 m. E lisabeth N., f. Nielsen; udi. h. 
købm and Nicolai Knudsen, Ølgod, overtaget nu 
væ rende kolonial- og isenkram forretn ing i V ar
de og etabi. sig s. selvstændig købm and 1922; 
formd. f. Varde K olonialhandlerforening, fl. a. 
tillidshverv.

Adr. Søndergade 29, Varde.
Firm a: N. Nielsen, Varde.

Nielsen, Niels M arius, købm and; f. 1890 i Va- 
dum, H jørring  amt, søn af tøm rerm ester A nders 
N ielsen; g. 1950 m. Anna N., f. Poulsen; etabi. 
sig s. selvstændig købm and m. fo rretn ing  i Hald 
Ege pr. Viborg 1924.

Adr. Hald Ege pr. Viborg.
F irm a: N. M. Nielsen, K olonialhandel, Hald 

Ege pr. Viborg.

Nielsen, Niels N edergaard, købmand; f. 29/11 
1928 i Janderup , Ribe amt, søn af læ re r Niels 
C hristian Nielsen; g. 10/10 1953 m. K arla N. N., f. 
Lott; udi. i O rten  B rugsforening 1944-48, der
e fte r kommis i forskellige fo rre tn inger bl. a i 
Janderup  B rugsforening, overtaget nuvæ rende 
kolonialforretning i Esbjerg og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1954.

Adr. Grønnegade 25, Esbjerg.
F irm a: N. N edergaard Nielsen, Grønnegade 25, 

Esbjerg.

Nielsen, Niels Peder, købm and; f. 30/7 1923 i 
Borbjerg, R ingkøbing amt, søn af husm and P e 
der Nielsen; g. 19/7 1953 m. Inger M argrethe N.,
f. S torm -C hristensen; udi. h. købm and V ester- 
gaard, H ogager 1938-42, komm is h. købm and 
Jensen, Sahl 1942-45 og i R årup K øbm andsgård 
1945-47, frekven te re t Den jydske H andelshøj
skole i Å rhus 1947-48, ansat i firm aet Elias B. 
Muus, Odense 1948-49 og besty re r i A/S Carl 
A agaard, Flemløse 1949-53, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. fo rretn ing  — om fattende 
kolonial, isenkram  og m anufak tu r — i Flemløse 
1953.

Adr. Flemløse.
F irm a: N. P. Nielsen, Flemløse.

Nielsen, Niels Peter, købm and; f. 3/7 1883 i 
H arre, Viborg amt, søn af landm and Niels C hri
stian  Nielsen; g. 29/6 1915 m. L aura N., f. N iel
sen; udd. v. landvæ sen og sen. — efter a t have 
af tjen t væ rneplig t — udi. som m urer sam t a r 
bejdet s. svend dels i Skive og Å rhus og dels i 
Tyskland, drevet frug tfo rretn ing  — dels i J e rn 
banegade og dels i Vestergade — i Thisted 1913- 
16, overtaget nuvæ rende kolonialforretn ing — 
Vestergade 47 — og etabi. sig s. selvstæ ndig køb
m and i Thisted 1916, sideløbende drevet frug t 
en gros fo rretn ing  i Thisted s. 1917, optaget en 
søn s. kom pagnon i frug tforretn ingen  1940 og 
datteren  Dagny N ielsen s. kompagnon i kolonial
forretn ingen 1949; genn. 17 å r medl. af best. f. 
Thisted K olonialhandlerforening — herunder 
genn. 6 å r  næ stform d. f. samme, æresm edl. af 
foreningen s. 1952, genn. 14 å r medl. af best. f. 
Thisted H andelsstandsforening — herunder genn. 
3 å r  formd. f. samme, formd. f. Thisted1 erhvervs
råd  s. 1943.

Adr. Thisted.
F irm a: N. P. Nielsen, Købmand, Vestergade 

47, Thisted.

Nielsen, Niels Poul, købm and; f. 1/9 1893 i 
Gentofte, Kbhvn.s amt, søn af gårdejer Niels 
N ielsen; g. 7/5 1921 m. Hedvig N., f. Nielsen 
(død 1928); udd. h. isenkræ m m er Viggo Børge- 
sen, Ø sterbrogade 62, Kbhvn. 0 . 1908-12, der
efter frekven tere t Købm andsskolen’s dagskole 
sam t iøvrigt kommis h. købm ændene Seiden
faden, Helsingør og L. V. Erichsen, G odthåbsvej, 
K bhvn. F. t. 1915, kommis i firm aet Carl L arsen 
& Sønner, H avnegade 11-13, Kbhvn. K. 1915-25, 
overtaget nuvæ rende forretn ing  — der om fatter 
kolonial og vine sam t h a r sæ rlig  afd. f. isen
kram  og fa rv er — i H ellerup og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1925, optaget sønnen — 
købm and Svend H øjsgaard Nielsen — s. m ed
indehaver af firm aet 1947.

Adr. Lyngbyvej 233, Hellerup.
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købm and
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købm and
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købmand

Firm a: Poul Nielsen & Søn, Lyngbyvej 233, 
H ellerup.

Nielsen, Niels Rasmus, viceskoleinspektør, 
handelsskoleforstander; f. 24/2 1901 i Horreby, 
M aribo amt, søn af savvæ rksform and Jens C hri
stian Nielsen; g. 9/8 1925 m. M argrethe N., f. 
W ith; bestået læ rereksm . 1922, ansat v. Maribo 
p rivate  Realskole 1923-32 og v. Sakskøbing kom 
m unale skolevæsen s. 1932, viceskoleinspektør i 
Sakskøbing s. 1955, læ rer v. Sakskøbing H an
delsskole s. 1932, forstander f. samme s. 1936; 
formd. f. Sakskøbing og Omegns Bibliotek.

Adr. Nystedvej 15, Sakskøbing.
Institu tion: Sakskøbing Handelsskole, Sakskø

bing.

Nielsen, Niels Thorvald, købmand; f. 6/1 1898 
i R anders, søn af skom agerm ester Frantz Jesper 
Nielsen; g. 5/11 1920 m. E tla N., f. Olsen; udi. h. 
købm and V aldem ar Mogensen, R anders 1912-16 
og herunder bestået handelsm edhjælpereksm . 
fra  Randers Handelsskole 1915, kommis h. sam 
me 1916-17 og i forskellige andre forretn inger 
1917-21, overtaget nuvæ rende kolonialforretning 
i Randers og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1921.

Adr. N ørrebrogade 37, R anders.

Firm a: T horvald Nielsen, N ørrebrogade 37, 
R anders.

Nielsen, Nis, købmand, forretn ingsfører; f. 
22/1 1891 i S illerup, H aderslev amt, søn af slag
te r  N. P. Nielsen; g. 3/10 1919 m. Anna C hristine 
M argrethe N., f. M ünkel (død 1936), g. 26/12 1940 
m. K arin  N., f. G ram  Jensen; udd. i B rødrem e
nighedens Handelshus, Spielw erg & Co. (grund
lagt 1774), C hristiansfeld 1906-10, derefter v ir
ket i samme t. verdenskrig l ’s udbrud og sen. — 
efter at chefen v ar faldet i krigen — af m enig
heden udnæ vnt t. leder af virksom heden, efter 
genforeningen — og m. A/S Crome & Gold
schm idt s. fo rpag ter — fo rtsa t ledelsen af han
delshuset t. 1924, d revet selvstændig købm ands
virksom hed i C hristiansfeld 1924-42 og i Hasle 
v. Å rhus 1943-48, studieophold i Canada og U.S.A. 
1948, fo rre tn ingsfører f. Landsforeningen »Dansk 
Arbejde« i Å rhus s. 1949; leder af H aderslev 
A m ts Sparekasse’s C hristiansfeld afd. 1935-43, 
genn. 15 å r formd. f. og sek re tæ r i C hristians
feld H andelsforening og genn. en lang årræ kke 
medl. af best. f. T uristforeningen f. C hristians
feld og Omegn sam t tildelt sammes diplom.

Adr. V. Kongevej 20, Viby, Jylland.
F irm a: L andsforeningen »Dansk Arbejde« 

(»Arbejdsbørsen«), M ejlgade 8, Århus.

N. Nielsen
købm and, forretningsfører

O. Nielsen 
depotindehaver

O. G. Nielsen O. T. Nielsen
købm and købm and
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i

O. Nielsen 
købm and

O. J. Nielsen 
købm and

O. N. Nielsen 
købm and

O. M. Nielsen 
købm and

Nielsen, Ole, depotindehaver; f. 30/11 1908 i 
Hover, Vejle amt, søn af m askinpudser v. V ejle- 
V andel-G rindsted Jernbane Niels Jensen N iel
sen; g. 23/9 1934 m. M ary N., f. Pedersen; v irke t 
v. T uborg’s Depot i Vejle s. 1923, overtaget 
samme og etabi. sig s. selvstæ ndig depotinde
haver 1950.

Adr. Ø rstedsgade 17, Vejle.
F irm a: Tuborg’s og Kongens B ryghus’ Depot, 

Ø rstedsgade 17, Vejle.

Nielsen, Ole G unner, købm and; f. 11/6 1919 i 
Pedersborg, Sorø amt, søn af købm and Niels 
E rik  Nielsen; g. 28/11 1948 m. A nna N., f. Svend
sen; udi. i faderens forretn ing  i B røndbyvester 
og sen. kommis i samme 1933-40 sam t 1945-49, 
iøvrig t kommis h. fasteren  købm and K. J. Ibsen, 
Borups Allé, K bhvn. N. 1940-41 sam t h. købm and 
K nud Christensen, Ganløse 1941-42 og h. køb
m and H enrik Larsen, Skovlunde 1943-45, fo rre t
te t civilforsvarstjeneste 1942-43, grundlagt nu 
væ rende forretn ing  — der om fatter finere kolo
nial, vine og tobakker sam t nogen blandet han
del — i B røndbyøster og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1949.

Adr. Brøndby Parkvej 4, B røndbyøster pr. 
G lostrup.

F irm a: G unner Nielsen, B røndby Parkvej 4, 
B røndbyøster pr. G lostrup.

Nielsen, Osvald, købmand; f. 6/9 1904 i Skals, 
Viborg amt, søn af landm and Jens P e te r N iel
sen; g. 1928 m. Agnes N., f. Ø stergaard; udi. 
dels h. købm and Lund, Skals og dels h. køb
m and L. C. Nielsen, Viborg 1921-25, derefter af
tjen t væ rneplig t og sen. kommis i forskellige 
forretn inger, etabi. sig s. selvstændig købm and 
m. fo rretn ing  — om fattende kolonial, isenkram , 
m anufaktur, hønsefoder, flaskegas, bræ ndsel og 
benzin — i B ruunshåb pr. Viborg 1928; formd.
f. B jerringbro, K jellerup og Omegns K øbm ands
forening s. 1950, tidl. formd. f. B ruunshåb B or
gerforening og medl. af H andelsretten  f. R ets
kreds 78.

Adr. B ruunshåb pr. Viborg.
F irm a: Osvald Nielsen, B ruunshåb pr. Viborg.

Nielsen, Osvald Thiel, købm and; f. 25/7 1913 i 
Svostrup, Viborg am t, søn af am tsvejm and Jo 
hannes Nielsen; g. 8/11 1942 m. Sigrid N., f. Møl
ler A ndersen; udd. i kolonial og isenkram  h. 
købm and Niels A ndersen, Silkeborg 1930-33, 
overtaget sammes forretn ing  og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1947; formd. f. K olonial
handlerforeningen f. Silkeborg og Omegn s. 
1953 og medl. af best. f. Silkeborg H andels
standsforening s. 1952, medl. af Silkeborg byråd 
s. 1954 og af repræ sen tan tskabet f. A/S S ilke
borg Bank s. 1955.

Adr. Borgergade 8, Silkeborg.
Firm a: O. Thiel Nielsen, Borgergade 8, S ilke

borg.

Nielsen, Otto, depotindehaver; f. 17/4 1898 i 
Stege, søn af depotindehaver Carl Nielsen; g. m. 
M agnella N., f. B rinkm ann; udd. v. landvæ sen 
og sen. gårdejer i Ulse v. Haslev, i kompagni m. 
broderen  købm and E. Nielsen overtaget Tuborg’s 
D epot f. Møn og etabi. sig s. selvstæ ndig depot
indehaver 1926.

Adr. Storegade 75, Stege.
F irm a: Tuborg’s Depot, Stege.

Nielsen, Otto, købmand; f. 13/10 1905 i Sejs, 
Skanderborg am t, søn af træ skom and A nders 
N ielsen; g. 2/12 1934 m. Signe N., f. Sønder- 
gaard  P etersen; udd. i kolonial h. købm and 
Eskild Sørensen, Silkeborg 1919-23, kommis h. 
købm and N. Hoffm ann, Silkeborg 1923-26, h. 
købm and Eskild Sørensen, Silkeborg 1928-29 og
h. købm and N. J. Frost, Fårvang 1929-31, ansat 
i chokolade en gros firm aet Stam pe D anielsen, 
Horsens 1931-34, overtaget købm and W. P eiter- 
sen’s kolonial- og delikatesseforretning i Silke
borg og etabi. sig s. selvstændig købm and 1934.

Adr. Borgergade 67, Silkeborg.
F irm a: Otto Nielsen, Borgergade 67, S ilke

borg.

Nielsen, Otto Johannes, købmand; f. 8/5 1909 
i Fraugde, Odense amt, søn af tøm rerm ester N. 
F rederik  Nielsen; g. 30/5 1937 m. Nielsine K ir
stine N., f. N ielsen; udi. dels i Årslev 1931-33
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P. L. Nielsen P. S. Nielsen P. J. Nielsen P. L. Nielsen
købm and købm and købm and købm and

og dels h. købm and Spøhr, Tomm erup 1933-35, 
overtaget sidstnæ vntes forretn ing — om fattende 
kolonial, delikatesser, isenkram  og bræ ndsel — 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1936.

Adr. Stationsvej 8, Tomm erup.
F irm a: Spøhr’s Eftf. v. O. J. Nielsen, Tom

m erup.

Nielsen, Otto Nicolaj, købm and; f. 29/1 1911 i 
Kbhvn., søn af pan te låner Carl C hristian N iel
sen; g. 6/1 1935 m. Anny K irstine N., f. Nielsen; 
bestået m ellem skoleeksm. 1926, derefter udd. v. 
landvæ sen og gartneri og sen. ansat i forskellige 
handelsvirksom heder, grundlagt kolonialforret
ningen M aribovej 16, Kbhvn. Vby. og etabi. sig 
s. selvstændig købm and 1934.

Adr. M aribovej 16, Kbhvn. Vby.
Firm a: O. Nie. Nielsen, M aribovej 16, Kbhvn. 

Vby.

Nielsen, Ove Møller, købm and; f. 22/3 1916 i 
Husby, Odense amt, søn af skotøjshandler Ras
m us Nielsen; g. 27/12 1952 m. Poula M. N., f. 
Jensen; bestået præ lim inæ reksm . 1933, udd. i 
kolonial dels i Husby B rugsforening og dels i 
Nr. Åby B rugsforening 1934-37, kommis i fø rst
næ vnte brugsforening 1937-47 og i G rejsdalens 
B rugsforening 1948-52, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. forretn ing — om fattende kolonial, 
delikatesser og vinhandel sam t frug t — i 
Odense 1953.

Adr. Thuresensgade 14, Odense.
Firm a: O. M øller Nielsen, Thuresensgade 14, 

Odense.

Nielsen, Peder, købm and; f. 10/5 1912 i Egense, 
Svendborg amt, søn af tøm rerm ester N. P. N iel
sen; g. 13/5 1934 m. Inge N., f. H ansen; udi. h. 
købm and Mads Hansen, Egense 1926-30 og side
løbende frekven tere t Svendborg Købmandsskole, 
derefter kommis h. samme, etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and m. fo rretn ing — om fattende kolo
nial, isenkram  og trikotage — i Faldsled pr. 
S tensgård 1934; medl. af best. f. Fåborg og Om
egns K øbm andsforening.

Adr. Faldsled pr. Stensgård.

Firm a: P. Nielsen, Købmand, Faldsled pr. 
Stensgård.

Nielsen, Peder G rønlund, købmand, kgl. ve jer 
og m åler; f. 21/10 1899 i Ringkøbing, søn af køb
m and F rederik  Nikolai N ielsen; udi. i faderens 
fo rretn ing  i Ringkøbing, derefter førstekom m is
h. købm and S. Krag, Varde og sen. i Esbjerg 
M ateria lhandel sam t i Lemvig M aterialhandel, 
d revet agen turforretn ing  i R ingkøbing 1925-45, 
overtaget faderens forretn ing  i Ringkøbing og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1946.

Adr. Torvet 14, Ringkøbing.
F irm a: P. G rønlund Nielsen, Kolonial, Torvet 

14, Ringkøbing.

Nielsen, Peter, købmand, depotindehaver; f. 21/2 
1907 i Sahl sogn, Ringkøbing amt, søn af tøm rer
m ester H enrik N ygaard Nielsen; g. 4/12 1932 m. 
M arie N., f. Nielsen; udi. h. købm and P. Mik
kelsen, V inderup og sen. førstekom m is h. sam 
me sam t bogholder i Midtjyd'sk T ræ lasthandel, 
Silkeborg, overtaget nuvæ rende forretn ing  i 
V inderup og etabi. sig s. selvstæ ndig købmand 
1932, till. indehaver af C arlsberg B ryggerierne’s 
depot i V inderup s. 1941; medl. af best. f. V inde
rup og Omegns H andelsforening.

Adr. N ørregade 11, V inderup.
F irm a: Carlsberg-D epotet, Vinderup.

Nielsen, P e te r Ludvig, købm and; f. 8/2 1907 i 
Vejen, Ribe amt, søn af snedkerm ester Hans 
Jacob N ielsen; g. 1/12 1946 m. K irstine N., f. 
Nielsen; udi. h. købm and O. Timm, V ejen 1921- 
25 og herunder bestået handelsm edhjæ lpereksm . 
fra  Vejen H andelsskole 1924, førstekom m is h. 
købm and J. P. Simonsen, V ejen 1925-30 og be
sty re r af fru  købmand M. K. M adsen’s fo rre t
ning i B rørup 1930-32, overtaget nuvæ rende for
retn ing  — der om fatter kolonial, delikatesser og 
vinhandel — i Vejen og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1932; sognefoged f. V ejen sogns 
nordre d is trik t 1945-49 sam t medl. af V ejen m e
nighedsråd s. 1953.

Adr. N ørregade 49, Vejen.
F irm a: P. L. Nielsen, N ørregade 49, Vejen.
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Nielsen, P eter Sylvest, købm and; f. 26/6 1910 
i H illerød, søn af lokom otivfører K arl Nielsen;
g. 2/3 1934 m. Johanne N., f. A ndersen; udi. dels
h. købm and Vogel, Tisvildeleje 1924-27 og dels 
h. købm and F. A. Rasmussen, Asnæs 1927-28, 
kommis h. købm and Vogel, T isvildeleje 1928-31, 
selvstæ ndig handlende i Tisvilde 1931-50, over
taget købm and O. A ndersen’s forretn ing — om
fattende kolonial, v ik tualier og bræ ndsel sam t 
bladhandel — og etabi. sig s. selvstændig køb
m and i Tisvilde 1950.

Adr. Tisvilde pr. T isvildeleje.
Firm a: P. Sylvest Nielsen, Tisvilde pr. T isvil

deleje.

Nielsen, Poul, depotindehaver; f. 2/3 1920 i 
H erluf magie, P ræ stø  amt, søn af slagterm ester 
V aldem ar Nielsen; g. 25/5 1944 m. Inge N., f. 
Thygesen; udi. i G elsted B rugsforening 1934-38 
og herunder bestået handelsskoleeksm . fra  N æs
tved Handelsskole 1937, kommis i Skibbinge 
B rugsforening 1938-41 og i G elsted B rugsfor
ening 1941-42, rejse v ikar i forskellige brugsfor
eninger 1942-43, fo rvalte r i vognm andsforretn in
gen B rdr. Møller, V ordingborg 1943-53, overtaget 
C arlsberg B ryggerierne’s depot f. Køng og om
egn — distrik t: V. Egesborg—GI. Lundby—K lar
skov — og etabi. sig s. selvstæ ndig depotinde
haver 1953.

Adr. Køng pr. Lundby.
F irm a: C arlsberg-D epotet, Køng pr. Lundby.

Nielsen, Poul, købmand; f. 23/9 1922 i Sandby, 
Holbæk amt, søn af gårdejer Niels August N iel
sen; g. 31/7 1949 m. Gunhild N., f. Sørensen; udi. 
i K undby B rugsforening 1939-43, overtaget køb
m and Sv. Jørgensen’s forretn ing  i B rabrand og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1948, fly tte t 
forretn ingen  t. nuvæ rende m oderne lokaler i 
B rabrand  1953.

Adr. Stenbæksvej 11, B rabrand.
F irm a: Poul Nielsen, Stenbæ ksvej 11, B ra

brand.

Nielsen, Poul A nker, købmand; f. 14/6 1916 i 
Slagelse, søn af bogtrykker Søren Nielsen; g. 
18/5 1944 m. Else N., f. C hristensen; udd. i kolo
nial i A/S B. Bennetzen, Slagelse 1930-34 og h e r
under bestået handelsskoleeksm . fra  Slagelse 
H andelsskole 1933, kommis i firm ae t H ansen & 
Larsen, Slagelse 1934-36 og i A/S A xelsen & 
Thomsen, Slagelse 1936-37, af tjen t væ rneplig t v. 
L ivgarden 1937-38 og beskæ ftiget v. anden v irk 
somhed 1938-45, etabi. sig s. selvstændig køb
m and m. forretn ing  — om fattende kolonial, de
likatesser, vinhandel, isenkram , korn og foder
stoffer, bræ ndsel og selvstæ ndigt m ølleri i As
næ s Mølle — i A snæs 1945; næ stform d. i Asnæs 
H åndvæ rker- og B orgerforening sam t medl. af 
best. f. G arderforeningen f. O dsherred s. 1954, 
fl. a. tillidshverv.

Adr. V estervangen, Asnæs.
F irm a: Poul A. Nielsen, Asnæs.

Nielsen, Poul B erri, konsulent; f. 8/8 1921 i 
Næstved; g. 1946 m. Else M argrethe N., f. C hri
stensen; udi. h. købm and C. E. Johansen, Ros
kilde 1936-40, ekspedient i A/S H. Jessen, Tå
strup 1940-45 og forretn ingsbestyrer h. kgl. hof
leverandør W. 0 . Larsen, K bhvn. 1947-53, d er
efter konsulent i De sam virkende K øbm andsfor
eninger i D anm ark, bestået handelsskoleeksm . 
1938, sta tskontro lleret eksm. i bogføring 1949, 
sta tskontro lleret eksm. i engelsk handelskorre
spondance 1950 og sta tskontro lleret eksm. i tysk 
handelskorrespondance 1951, H.D. i salg og re 
klam e 1953.

Adr. Carlshøjvej 51, Kgs. Lyngby.
O rganisation: De sam virkende K øbm andsfor

eninger i D anm ark, K onsulenttjenesten, Set. P e
ders S træ de 34, K bhvn. K.

Nielsen, Poul Jørgen, købm and; f. 10/9 1925 i 
Roholte, Præ stø  amt, søn af købm and Rasmus 
Ju liu s N ielsen; g. 1947 m. Jy tte  N., f. Nielsen; 
udi. dels h. købm and H euckendorff, Fakse og 
dels i faderens forretn ing  i V indbyholt 1942-46 
og herunder bestået handelsskoleeksm . 1945, af
tjen t væ rneplig t 1946-47, disponent i faderens 
forretn ing  i V indbyholt — der om fatter kolonial, 
delikatesser, vinhandel, isenkram , køkkenudstyr, 
korn og foderstoffer sam t bræ ndsel og h a r fo r
handling f. A/S D ansk T ipstjeneste — s. 1947.

Adr. V indbyholt pr. Fakse.
F irm a: R. J. Nielsen, V indbyholt pr. Fakse.

Nielsen, Poul Lindorf, købm and; f. 20/7 1915 i 
Nyrup, Holbæk amt, søn af købm and Simon 
Nielsen; g. 23/4 1937 m. K etty  L. N., f. Jønsson; 
udi. i faderens forretn ing  i Nyrup, overtaget 
samme — der om fatter kolonial, delikatesser, 
vinhandel, trikotage, køkkenudstyr, flaskegas og 
bladudsalg — og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1945.

Adr. N yrup pr. Kalundborg.
F irm a: P. L indorf Nielsen, N yrup pr. K alund

borg.

Nielsen, Poul Peter, købmand; f. 4/3 1921 i Nr. 
N æ rå sogn, Odense amt, søn af gårdejer Ju lius 
Nielsen; g. 21/4 1946 m. Inger N., f. Olsen; udd. 
i kolonial h. sk ibsprovianteringshandler J. Ras
mussen, Bogense 1938-42, ansat i rigspolitiet 1943- 
46 og herunder fo rre tte t tjeneste v. den danske 
brigade i Sverige sam t hjem sendt s. sekondløjt
n an t fra  samme 1945, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. fo rretn ing  — om fattende kolonial, 
delikatesser og vinhandel sam t farver, tapet, 
voksdug og linoleum  — i Sakskøbing 1946.

Adr. Vestergade 17, Sakskøbing.
F irm a: P. P. Nielsen, V estergade 17, Sakskø

bing.

Nielsen, Povl, købm and; f. 20/2 1912 i Kbhvn.;
g. 24/10 1937 m. Dora N., f. Petersen ; udd. i kolo
n ialbranchen i Gundsømagle 1926-29, kommis i 
Snoldelev 1929-30, i A llindelille 1930-33, i Toks- 
væ rd  1933-34 og i Jyllinge 1934-37, etabi. sig s.
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P. F. Nielsen 
sekretæ r, cand. jur.

P. P. Nielsen 
købm and

P. Nielsen 
købm and

P. Nielsen 
købm and

selvstændig købm and m. fo rretn ing  H vidovrevej 
112, Kbhvn. Vby. 1937; tidl. medl. af best. f. 
Hvidovre H andelsforening.

Adr. H vidovrevej 112, Kbhvn. Vby.
F irm a: Povl Nielsen, H vidovrevej 112, Kbhvn. 

Vby.

Nielsen, Povl, købm and; f. 11/7 1928 i Nagelsti, 
Maribo amt, søn af b ræ ndselsim portør A lfred 
Nielsen; g. 14/10 1951 m. Lis N., f. Jensen; udi.
h. købm and E. C. Schultz, Nykøbing F. 1940-44 
og herunder bestået handelsskoleeksm . fra  Ny
købing F. H andelsskole 1943, ansat i A/S N ordisk 
K affekom pagni, Nykøbing F. 1944-45 og kommis 
h. købm and K re jl’s Eftf. Nykøbing F. 1945, dis
ponent i faderens forretn ing  — R ørbæ k Kolo
nialforretn ing  — i Sakskøbing 1945-51, overtaget 
samme — der om fatter kolonial, delikatesser, 
vinhandel, trikotage, køkkenudstyr og benzin — 
og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1951.

Adr. Guldborgvej 1, Rørbæk, Sakskøbing.
Firm a: Povl Nielsen, G uldborgvej 1, Rørbæk, 

Sakskøbing.

Nielsen, Preben, købm and; f. 20/12 1922 i 
Skovshoved, K bhvn.s amt, søn af m ontør E rhard  
Nielsen; g. 3/8 1947 m. G rethe N., f. Jørgensen; 
udd. i kolonial, isenkram  og m anufak tur h. køb
m and C. E. H enriksen, H orslunde 1936-40 og 
herunder bestået handelsskoleeksm . 1939, kom
mis h. samme 1940-41, af tjen t væ rneplig t i m a
rinen  1941-42, kommis h. købm and Svend Chri
stensen, H erlev 1942-45, fo rvalte r og sen. proku
ris t i A/S B. Blum -Hansen, Kbhvn. 1946-51, fo r
v a lte r i A/S H erlev G um m ifabrik 1951-54, etabi. 
sig s. selvstændig købm and m. fo rretn ing  — om
fattende kolonial, isenkram , m anufak tu r og 
bræ ndsel — i N iverød 1954.

Adr. N iverød pr. Nivå.
Firm a: N iverød Købmandshandel, N iverød pr. 

Nivå.

Nielsen, P reben Flem ming, sekretæ r, cand. 
ju r.; f. 28/5 1924 i Nyborg, søn af købm and Ove 
Nielsen; g. 5/6 1949 m. cand. ju r. Ella M arie N., 
f. A lexandersen; student 1943, cand. ju r. 1952,

derefter sagførerfuldm æ gtig h. landsretssagfører 
H. Kastel, Kbhvn., iøvrigt ansat i D irek toratet f. 
Kbhvn.s Skattevæ sen 1952 og i F inansm iniste
rie t 1952-54, sekretæ r i De sam virkende Køb
m andsforeninger i D anm ark s. 1952; medl. af 
B utikshandelens Responsaudvalg.

Adr. Ej gårdsvej 19, C harlottenlund.
O rganisation: De sam virkende K øbm andsfor

eninger i D anm ark, R ådhuspladsen 16, Kbhvn. 
V.

Nielsen, P reben Ø stergaard, købmand; f. 19/12 
1919 i H illerød.

Adr. L undtofteparken 12, Lyngby.
F irm a: O stergaard’s K olonial v. P. Ø stergaard 

Nielsen, Tomsgårdsvej 75, Kbhvn. NV.

Nielsen, Rasmus, købm and; f. 16/1 1899 på 
Thurø, Svendborg amt, søn af gårdejer C hri
stian  Jensen Nielsen; g. 23/5 1926 m. C arla N., 
f. P etersen; overtaget nuvæ rende forretn ing  i 
Tved pr. Svendborg og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1926.

Adr. Tved pr. Svendborg.
Firm a: Rs. Nielsen, Tved pr. Svendborg.

Nielsen, R ichard, købm and; f. 9/8 1913 i N ør
ager, R anders amt.

Adr. Poppelvej 5, Hasseris pr. Ålborg.
F irm a: R ichard Nielsen, Hasserisgade 142, Ål

borg.

Nielsen, R ichard B ernhard, købm and; f. 8/7 
1906 i Flejsborg, Å lborg amt, søn af stations
m ester Søren Laurids N ielsen; g. 8/12 1929 m. 
K irstine N., f. H olt Jensen; udi. h. købm and 
Visti Bech, Viborg 1920-24, grundlagt nuvæ rende 
kolonialforretning i E sbjerg og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1930.

Adr. Sjæ llandsgade 22, Esbjerg.
F irm a: B ernhard  Nielsen, S jæ llandsgade 22, 

Esbjerg.

Nielsen, R ikard, købm and; f. 9/9 1910 i Råsted, 
Ringkøbing amt, søn af læ re r Anton Nielsen; g. 
7/4 1940 m. Ellen N., f. Ø rnstrup; udi. h. køb-
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R. Nielsen 
købm and

R. B. Nielsen 
købm and

R. A. Nielsen 
købm and

S. K. Nielsen 
købm and

m and A. G røngaard, T istrup 1926-31, derefter 
kommis og sen. bogholder på Jorgensen’s Hotel i 
Horsens, grundlagt nuvæ rende forretn ing  i 
Skanderborg og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1939; medl. af best. f. Skanderborg K øb
m andsforening s. 1946.

Adr. Skanderborg.
F irm a: R ikard  Nielsen, Skanderborg.

Nielsen, R obert A ugustinus, købm and; f. 22/4 
1903 i Ålborg, søn af nattevag t M arinus Nielsen; 
g. 8/3 1941 m. Ellen Marie N., f. Nielsen; udi. h. 
købm and Chr. Møller, Veddum 1917-21, kom 
mis i Als Brugsforening, Ø stjylland 1921-25 og 
lagerekspedient i A/S Ålborg Foderstof Im port 
1925-29, forretn ingsbestyrer i Øster H urup 1929- 
41 og selvstændig købm and i H vorvarp pr. H ör
num  1941-42, overtaget nuvæ rende forretn ing  
— der om fatter kolonial, delikatesser og v in 
handel — og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
i Ålborg 1942; medl. af best. f. og sekretæ r i 
Å lborg H andelsforening af 1879 s. 1947.

Adr. H erluf Trolles Gade 15, Ålborg.
F irm a: Robert Nielsen, Hj. af H erluf Trolles 

Gade og Willemoesgade, Ålborg.

Nielsen, Samuel K irkegaard, købmand; f. 7/12 
1907 i Ikast, Ringkøbing amt, søn af købm and 
Søren Lægsgaard Nielsen; g. 23/4 1933 m. Agnes 
K. N., f. Jensen; udi. h. købm and M ortensen, 
H erning og herunder bestået handelsm edhjæ l- 
pereksm . fra  H erning Handelsskole, overtaget 
faderens forretn ing  i Ikast og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1928; m edstifter af Ikast Kolo
n ialhandlerforening og af Ikast H andelsstands
forening.

Adr. Bredgade 46, Ikast.
F irm a: S. K irkegaard  Nielsen, Kolonialhandel, 

Ikast.

Nielsen, Stanley R ichard, købm and; f. 2/8 1916 
i Århus, søn af rem isearbejder v. D.S.B. B. P. 
Nielsen; g. 17/12 1939 m. Inger N., f. Jørgensen; 
udd. i handel i firm ae t R. G. F rier, Å rhus 1930- 
34, d erefter a ftjen t væ rneplig t og sen. ansat på 
A/S Britgoods’ kontor i Å rhus t. 1937, ansat i

K oloniallageret »Vime«, Kbhvn. 1937-40 og i Ko
loniallageret »Iso«, Kbhvn. 1940-44, etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and m. forretn ing  F rederiks- 
borgvej 222, Kbhvn. NV. 1944, afstået samme og 
grundlagt nuvæ rende forretn ing  — en udpræ get 
købm andsvirksom hed m. vine og konserves s. 
speciale og till. om fattende speciel isenkram - og 
bræ ndselsforretn ing — i Søborg 1947; medl. af 
best. f. Foreningen af faglæ rte Købm ænd i D an
m ark s. 1954.

Adr. Buddinge Hovedgade 229, Søborg.
F irm a: R ichard Nielsen, Buddinge Hovedgade 

229, Søborg.

Nielsen, Svend, købmand; f. 21/9 1913 i Åby 
sogn, Å lborg amt, søn af gårdejer P eter Nielsen; 
g. 9/11 1941 m. E sther N., f. M ortensen; bestået 
realeksm . fra Åbybro Realskole 1929, udi. h. 
købm and Chr. E. Larsen, H alvrim m en 1929-33, 
frekven tere t Ju s titsråd  M øller’s H andelshøjskole 
i Å lborg 1933-34, førstekom m is h. købm and E. 
E bbensgaard, B rovst 1934-41, overtaget nuvæ 
rende kolonialforretning i H adsund og etabi. sig 
s. selvstændig købm and 1941; medl. af best. f. 
og næstform d. i Hadsund H andelsforening s. 
1952.

Adr. Storegade 26, Hadsund.
F irm a: Svend Nielsen, Torvet, Hadsund.

Nielsen, Svend, købmand; f. 27/2 1915 i T run- 
derup pr. H årby, Svendborg amt, søn af gård 
e je r L aurits N ielsen; etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. forretn ing  — om fattende kolonial, 
isenkram , m anufaktur, trikotage og bræ ndsel — 
i T runderup pr. H årby 1942.

Adr. T runderup pr. Hårby.
F irm a: Svend Nielsen, T runderup pr. Hårby.

Nielsen, Svend Aage, købmand; f. 19/10 1920 i 
Å rhus; g. 12/5 1946 m. G udrun N., f. Jakobsen; 
udi. i C en tra lvæ rkstede ts Brugsforening, Å rhus 
1935-39, grundlagt nuvæ rende forretn ing  i Å rhus 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1949.

Adr. K ålundsvej 3, Århus.
F irm a: Svend Nielsen, K ålundsvej 1, Århus.
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S. Aa. Nielsen S. Aa. E. Nielsen S. Nielsen V. D. Nielsen
købm and købm and købm and købm and

Nielsen, Svend Aage, købm and; f. 9/10 1921 i 
Vejlby, R anders amt, søn af landm and Niels 
C hristian Nielsen; g. 1/3 1947 m. K etty  N., f. 
P etersen; udd. i kolonialbranchen i firm ae t E rik
sen & W itting, Ø rsted v. R anders 1936-40 og sen. 
kommis i samme t. 1941, komm is h. købm and J.
D. B jerregaard , O rdrup 1942-43, besty rer af sam 
mes filial Frederikssundsvej 67, Kbhvn. NV. 1943- 
54, overtaget købm and Sørensen’s fo rretn ing  — 
om fattende kolonial, frug t og grøn t — i B allerup 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1954.

Adr. K ornvæ nget 68, Ballerup.
Firm a: Svend Nielsen, K ornvæ nget 68, Balle

rup.

Nielsen, Svend Aage Elgaard, købm and; f. 
31/8 1918 i H jørring, søn af købm and Lorents 
Lassen Nielsen; g. 23/1 1942 m. Ingeborg N., f. 
F ristrup ; udi. i faderens forretn ing  i Bøj den
1933-37 og sideløbende frekven tere t Fåborg H an
delsskole, derefter disponent i samme, overtaget 
forretn ingen  — der om fatter kolonial, isenkram , 
m anufak tur og trikotage sam t korn og foder
stoffer — og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1942.

Adr. Bøj den pr. Horne, Fyn.
Firm a: Bøj den K øbm andsforretning, Bøj den 

pr. Horne, Fyn.

Nielsen, Svend Aage K ronborg, købm and1; f. 
26/7 1911 i Tømmerby, H jørring  amt, søn af gård
e je r Claus Nielsen; g. 10/4 1941 m. Tove Inga 
K. N., f. Lilholm ; udi. h. købm and J. F. P e te r
sen, Holte 1926-30 og h erunder bestået handels- 
skoleeksm. fra  Holte Handelsskole, derefter kom
m is i Øverød og Lyngby og sen. kontorassistent i 
firm ae t G ram  & Laglie, Kbhvn., ansat i Kolo
n iallageret »Vime«, Kbhvn. bl. a. s. besty rer af 
sammes Godthåbsafd. 1939-45, rep ræ sen tan t h. 
broderen grosserer K ronborg Nielsen, Kbhvn. 
1945-46, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. 
fo rretn ing  — om fattende kolonial, vine og to
bakker — i H ellerup 1946.

Adr. Sdr. Fasanvej 59, Kbhvn. F.
Firm a: Sv. Aa. K ronborg Nielsen, S trand

parksvej 24, H ellerup.

Nielsen, Svend Bylov, købmand; f. 14/11 1905 
i Fredericia, søn af togfører Niels Carlsen Niel
sen; g. 25/10 1929 m. A nna N., f. M adsen; udd. i 
kolonial en gros firm aet Ivan Aggerbech, F re
dericia, g rundlagt nuvæ rende kolonial- og deli
katesseforretn ing i F redericia og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1927; medl. af fo rretn ings- 
udv. f. Indkøbsforeningen »F.K.I.«.

Adr. N ym arksvej 1, Fredericia.
F irm a: By lov Nielsen, N ym arksvej 1, F rederi

cia.

Nielsen, Svend Højsgaard, købm and; f. 2/7 1922 
i Kbhvn., søn af købm and Niels Poul Nielsen; 
udd. i Valby T apet- & Farvehandel, Toftegårds 
P lads 4, Kbhvn. Vby. 1936-40 og sideløbende 
frekven tere t Købm andsskolen i Kbhvn., kommis 
i samme 1940-41 og i firm ae t A. Stelling, GI. 
Torv 6, Kbhvn. K. 1941-45, derefter kommis i 
faderens fo rre tn ing  i H ellerup, m edindehaver af 
sam me — der om fatter kolonial og vine sam t 
h a r  sæ rlig  afd. f. isenkram  og fa rver — s. 1947.

Adr. Lyngbyvej 233, H ellerup.
F irm a: Poul Nielsen & Søn, Lyngbyvej 233, 

H ellerup.

Nielsen, Svend Møller, købm and; f. 11/7 1926 i 
Balle, Viborg amt, søn af m urerm ester Magnus 
N ielsen; g. 25/11 1950 m. V ita N., f. Sommer 
Sørensen; udi. h. købm and Svend Petersen , Sil
keborg, g rundlagt nuvæ rende kolonialforretning 
i Silkeborg og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1952.

Adr. H erningvej 22, Silkeborg.
Firm a: Svend M øller Nielsen, H erningvej 22, 

Silkeborg.

Nielsen, Svend Ove, købm and; f. 1/9 1919 i En
derslev, P ræ stø  amt, søn af arbejdsm and Johan
nes Nielsen; bestået realeksm . 1935, udd. i S tub
bekøbing M ateria lhandel 1935-39, kommis h. køb
m and O. Chr. Thomsen, Nakskov 1939-41 og h. 
købm and P. W. Wulff, Stubbekøbing 1945-51 
sam t fo rre tte t tjeneste v. civ ilforsvaret 1941-45, 
grundlagt nuvæ rende kolonialforretning i S tub
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bekøbing og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1951.

Adr. Stubbekøbing.
F irm a: K olonialforretningen »Østervang«,

Stubbekøbing.

Nielsen, Søren, købm and; f. 19/12 1903 i Ledøje, 
K bhvn.s amt, søn af købm and Ole P eter Nielsen; 
g. 15/11 1931 m. M arie N., f. C hristiansen; udd. i 
kolonial sam t korn og foderstoffer i faderens 
fo rretn ing  i T horkildstrup 1918-22, kommis og 
sen. disponent i samme forretn ing  1922-31 — h e r
under af tjen t væ rneplig t 1924, overtaget fo rre t
ningen — der om fatter kolonial, isenkram , korn 
og foderstoffer, kunstgødning, bygningsm ateria
le r og træ last sam t bræ ndsel og benzin — og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and i T horkildstrup 
1932, till. fo rhandler f. A/S D ansk T ipstjeneste.

Adr. T horkildstrup pr. K irke Såby.
F irm a: O. P. N ielsen’s Eftf., T horkildstrup pr. 

K irke Såby.

Nielsen, Tage Evald, depotindehaver; f. 9/11 
1906 i H avndal, R anders amt, søn af depotinde
haver Jens N ielsen; g. 17/7 1937 m. Ida N., f. 
B undgaard; udd. v. lagerarbejde i faderens de
pot og æ gforretning i H avndal, bestyrer af sam 
me f. m oderen 1947-52, overtaget virksom heden 
— der er grundlagt 1896 og om fatter depot f. 
A/S B ryggeriet »Thor«, R anders sam t opkøb af 
huder, skind og æg — og etabi. sig s. selvstæ n
dig depotindehaver 1952.

Adr. Havndal.
F irm a: Tage E. Nielsen, H avndal.

Nielsen, Tage H enrik  Schøtler, købmand; f. 
15/2 1907 i Hobro, søn af trikotagehandler A n
ders C hristian N ielsen; g. 12/5 1934 m. Ellen 
E lisabeth S. N., f. H aarsløv; bestået realeksm . 
fra  Hobro Realskole 1923, udi. h. købm and Mads 
U hrenfeldt, Hobro 1923-27 og herunder bestået 
handelsm edhjæ lpereksm . fra  Hobro H andels
skole 1925, kommis i firm aet R egnar Th. Genef- 
ke, Hobro 1927-34, overtaget nuvæ rende fo rre t
ning — der om fatter kolonial sam t kaffebræ n
deri — i G renå og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1934.

Adr. Storegade 18, Grenå.
Firm a: T. Schøtler Nielsen, Storegade 18, 

G renå.

Nielsen, Tage Næsted, købm and; f. 2/11 1905 i 
Skanderborg, søn af d re jerm ester N. S. Nielsen; 
g. 8/4 1928 m. A strid  N. N., f. Nielsen; udi. h. 
købm and Oscar B ruun, Skanderborg 1919-23, 
g rundlagt forretn ing i F ruering  og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1929, afs tåe t samme og 
overtaget nuvæ rende forretn ing  i G rum strup 
1936, ombygget og m oderniseret forretn ingen 
1946.

Adr. G rum strup pr. Hovedgård.
F irm a: N æsted Nielsen, G rum strup pr. Hoved

gård.

Nielsen, Thomas, købm and; f. 14/5 1930 i R and- 
bøldal, Vejle amt, søn af gårde je r Eli Nielsen; 
g. 20/5 1953 m. Aase N., f. K nudsen; udi. dels i 
Hem m et B rugsforening 1946-48 og dels i T rold
hede B rugsforening 1948-50, kommis i Egholt 
Brugsforening 1950-53, overtaget købmand J u 
lius Thielsen’s fo rretn ing  i Fovslet pr. Kolding 
og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1953.

Adr. Fovslet pr. Kolding.
F irm a: Th. Nielsen, Fovslet pr. Kolding.

Nielsen, Thorvald, købm and; f. 29/9 1886 i Je - 
bjerg, R anders amt, søn af husm and Søren N iel
sen; g. 11/9 1911 m. Elna N., f. Jensen; udi. h. 
købm and Laur. N ellem ann, R anders 1900-04, 
overtaget nuvæ rende kolonialforretning i R an
ders og etabi. sig s. selvstændig købm and 1910, 
om dannet samme t. in teressentskab m. sønnen 
s. m edindehaver 1941; formd. f. R anders og Om
egns K øbm andsforenings understøttelsesfond, 
revisor i R anders H andelsstandsforening og i 
R anders G rundejerforening, medl. af R anders 
by råd  1938-44, fl. a. tillidshverv.

Adr. P rins C hristians Gade 6, Randers.
Firm a: I/S T horvald Nielsen, Ø stergrave 26, 

Randers.

Nielsen, Vagn, købm and; f. 22/6 1923 i Lading, 
Å rhus amt, søn af uddeler A. Nielsen; g. 1949 
m. Rosa N., f. Pedersen; udi. i Levring B rugs
forening 1939-43, derefter kommis i brugsfor
eningerne i D em strup, Åle, B rande og Esbjerg 
sam t frekven te re t Den danske Andelsskole i 
M iddelfart 1947-48, overtaget købm and Ernst F ri- 
borg’s fo rretn ing i Viborg og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1954.

Adr. Set. Jørgens Vej 10, Viborg.
Firm a: Vagn Nielsen, Set. Jørgens Vej 22, Vi

borg.

Nielsen, Vagn A lfred, købm and; f. 7/4 1916 i 
Kbhvn., søn af form and v. Holmens K irkegård  
K. C. A. Nielsen; udi. h. købm and K ai S taffeldt, 
M ariendal'svej, Kbhvn. F. 1930-34, kommis h. 
samme 1934-35, h. købm and G reen, Falkoner Alle, 
K bhvn. F. 1935-36 og h. købm and Folm er Ma- 
thiassen, H ellerup 1936-38, etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and m. forretn ing  S trandvejen  63, 
K bhvn. 0 . 1938.

Adr. Å lstrupvej 15, Kbhvn. Vby.
Firm a: Vagn Nielsen, S trandvejen  63, Kbhvn.

0 .
Nielsen, Vagn D algaard, købm and; f. 9/12 1922 

i B jerringbro, V iborg amt, søn af gårdejer P eder 
N ielsen; g. 17/5 1947 m. Tove Aase D. N., f. 
Thomsen; bestået realeksm ., udi. h. købm and 
Poulsen, Hosby v. Juelsm inde og herunder be
stået handelsm edhjælpereksm ., derefter ansat i 
forskellige en gros virksom heder og sen. fø rste
kommis h. købm and Niels L auritsen, S tudsgård 
v. H erning, overtaget nuvæ rende forretn ing  i 
H erning og etabi. sig s. selvstændig købm and 
1947.

Adr. Dalgasgade 16, Herning.
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Firm a: V. D algaard Nielsen, B ethaniagade 19, 
Herning.

Nielsen, Valdemar, købm and; f. 6/10 1907 i 
Flensted, Skanderborg amt, søn af le rvare fab ri
kan t Jens Rasm us Nielsen; g. 19/3 1933 m. Elna 
K ristine N., f. M ikkelsen; udi. h. købm and og 
k roe je r L. Jørgensen, N ørre Vissing pr. Skan
derborg 1921-25, kommis i Låsby Brugsforening 
1926-28 og i Søften Brugsforening 1929-30 sam t i 
Lodderup B rugsforening 1932-33, frekven tere t 
Den jydske H andelshøjskole i Å rhus 1931-32, 
etabi. sig s. selvstændig købm and m. forretn ing  
i Risskov 1933; medl. af næ vninge- og doms
m andsgrundlisteudvalget i Vejlby-Risskov.

Adr. N ordre S trandvej 122, Risskov.
Firm a: V aldem ar Nielsen, N ordre Strandvej 

122, Risskov.

Nielsen, V aldem ar Emil, købm and; f. 2/10 1897 
i Tillitze, M aribo amt; udd. i kolonial h. køb
m and H. E. H enriksen, F årevejle og sen. m ed
h jæ lper h. købm and O. F. Steenstrup, Holbæk, 
etabi. sig s. selvstændig købmand i Roskilde 
1920; medl. af best. f. Roskilde og Omegns Køb
m andsforening s. 1927, formd. f. samme s. 1932, 
medl. af hovedbest. f. De sam virkende Køb
m andsforeninger i D anm ark s. 1935 og af best. f. 
C entral-O rganisationen af K øbm andsforeninger 
øst f. S torebæ lt s. 1936, næ stform d. f. sidst
næ vnte s. 1939, medl. af L andbrugsm in isterie ts 
ægudvalg, tidl. næ stform d. f. Landsforeningen 
af Benzinforhandlere, medl. af Roskilde byråd 
s. 1943 og folketingskandidat f. Det konservative 
Folkeparti i M aribo kredsen s. 1947, fl. a. til
lidshverv.

Adr. Jernbanegade 33, Roskilde.
F irm a: Vald. Nielsen, Jernbanegade 33, Ros

kilde.

Nielsen, V erner K jæ r, købm and; f. 26/4 1920 i 
Lindelse, Svendborg amt, søn af bagerm ester 
Hans Nielsen; g. 2/3 1941 m. Augusta N., f. Poul
sen; udi. h. købm and M arius Christensen, M ar
stal 1934-38, derefter kommis h. købm and Chri
stoffersen, Gudbjerg, etabi. sig s. selvstændig

købm and m. forretn ing  — om fattende kolonial, 
isenkram , køkkenudstyr, m anufak tur og b ræ nd
sel — i N ordenbro 1940, ombygget og m oderni
seret forretn ingen 1953; medl. af best. f. Lange
lands Handelsforening.

Adr. N ordenbro St.
F irm a: V erner Nielsen, Købmand, N ordenbro 

St.

Nielsen, Victor, købmand; f. 14/8 1911 i Søl- 
linge, Svendborg amt, søn af snedkerm ester 
Niels Nielsen; g. 25/9 1938 m. Inger N., f. Jø r
gensen; udi. h. købm and Svend Hansen, Søllin- 
ge 1926-30 og herunder frekven tere t Ringe H an
delsskole, derefter kommis i forskellige fo rre t
ninger, etabi. sig s. selvstændig købm and m. 
forretn ing  — om fattende kolonial, isenkram , m a
nufak tu r og trikotage — i M orud 1939.

Adr. Morud St.
Firm a: M orud K øbm andsforretning, M orud St.

Nielsen, Viggo, købm and; f. 4/10 1899 i Osted, 
Roskilde amt, søn af m alerm ester A nders P eter 
N ielsen; g. 7/2 1932 m. A nna Helene N., f. Heinzl; 
udi. i Jungshoved B rugsforening 1915-18, fre 
kven tere t H andelshøjskolen »Købmandshvile« i 
R ungsted 1918-19, ansat i frøvirksom hed 1920-21, 
kompagnon i keram ikervirksom hed i Lindelse, 
Langeland 1922-28, besty rer i firm aet Carl C. 
N ielsen’s Eftf., R ingsted 1928-31, selvstændig 
købm and i O sted 1931-42, etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and m. forretn ing  — om fattende kolo
nial og b landet handel — i Ny K rogstrup pr. 
K rogstrup 1942.

Adr. Ny K rogstrup pr. K rogstrup.
F irm a: Viggo Nielsen, Ny K rogstrup pr. K rog

strup.

Nielsen, Viggo, købm and; f. 27/3 1901 i H al- 
drup, Å rhus amt, søn af købm and H. P. Nielsen; 
g. 13/7 1924 m. M artha N., f. Petersen; udi. i 
H aldrup Brugsforening 1916-19 og sideløbende 
frekven tere t Østjydsk H andelsforening’s H an
delsskole i Horsens, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. forretn ing  i S tilling 1924; medl. af 
best. f. Å rhus Omegns K øbm andsforening s. 1950,
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W. Nielsen W. Nielsen C. J. Nilsson E. J. Nipper
købm and købm and købm and købm and

formd. f. samme s. 1951, till. medl. af best. f. 
A/S El-Selskabet »Øst-Jylland« i O dder s. 1944.

Adr. Stilling.
F irm a: Viggo Nielsen, Stilling.

Nielsen, Viggo, købmand, skibsprovianterings
handler; f. 1905 i Esbjerg, søn af fiskeskipper 
Niels Søren N ielsen; g. 26/11 1932 m. K ristine N.,
f. Pedersen; udi. h. købm and C arl H jortsø, Es
bjerg  1919-23 og h erunder bestået handelsm ed- 
hjæ lpereksm . fra  E sbjerg  Handelsskole 1922, la 
gerekspedient h. g rosserer Jørgen  Colding, Es
b jerg  1923-24, lagerfo rvalter v. Esbjerg H erm e
tik fab rik  1924-25, kommis i Th. Thøgersen’s 
Skibshandel, Esbjerg  1926-28, overtaget nuvæ ren
de forretn ing  — der om fatter kolonial og skibs^ 
proviantering  — i Esbjerg og etabi. sig s. selv
stæ ndig købm and 1928, ombygget og m odernise
re t forretn ingen  1949 og 1954; genn. 30 å r  medl. 
af best. f. Esbjerg A tletikforening, heraf genn. 
en årræ kke formd. f. samme, p. t. æresm edl. af 
foreningen.

Adr. S trandbygade 41, Esbjerg.
Firm a: Viggo Nielsen, Sjællandtsgade 4, Es

bjerg.

Nielsen, Villy, købmand; f. 13/10 1916 i Vide
bæk, Ringkøbing amt, søn af vognm and L aurids 
N ielsen; g. 31/5 1941 m. K am m a N., f. Pedersen; 
overtaget købm and H alfdan A ndersen’s fo rre t
ning i H ansted pr. Horsens og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1946.

Adr. H ansted pr. Horsens.
F irm a: Villy Nielsen, H ansted pr. Horsens.

Nielsen, W ilhelm, depotindehaver; f. 16/5 1902 
i Holbæk, søn af res tau ra tø r Hans N ielsen; g. 
4/8 1923 m. E llen N., f. Nielsen; udi. h. købm and 
V aldem ar Nielsen, V ellerup 1916-20, a ftjen t v æ r
nepligt 1921, chauffør i rutebilselskab 1921-33, 
overtaget A/S B ryggeriet S tje rnen ’s depot f. Hol
bæ k og omegn og etabi. sig s. selvstæ ndig depot
indehaver 1933; medl. af best. f. 8. Batl.s Sol
daterforening s. 1949.

Adr. Diget 8, Holbæk.
F irm a: S tjernen’s Depot, Holbæk.

Nielsen, W illiam, købm and; f. 9/11 1905 i 
S truer, søn af fak to r Niels C hristian Nielsen; g. 
15/6 1928 m. Irm a N., f. Ry vi; bestået realeksm . 
fra  Esbjerg  kom m unale M ellem - og Realskole, 
udd. i kolonial en gros i firm aet Jørgen Colding, 
Esbjerg 1922-26 og h erunder bestået handelsm ed- 
h jæ lpereksm . fra  Esbjerg H andelsskole 1925, 
kontorassistent i firm ae t F aarup  & Sønderby 
(kolonial en gros), Esbjerg 1926-28, g rundlagt nu 
væ rende fo rretn ing  — der om fatter kolonial og 
brødudsalg — i Esbjerg og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1928; medl. af best. f. E sbjerg H an
delsforening af 1898 1940-53 — herunder sek re tæ r 
i samme 1945-53.

Adr. Fynsgade 43, Esbjerg.
F irm a: W illiam Nielsen, Fynsgade 43, Esbjerg.

Nielsen, William, købm and; f. 25/9 1907 i Køge, 
søn af assurandør L ars P e te r Nielsen; g. 21/10 
1936 m. R uth E lisabeth N., f. N ielsen; udd. i ko
lonial i Køge 1921-25, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. fo rre tn ing  — om fattende kolonial, 
delikatesser og vinhandel — i M aribo 1936.

Adr. V esterbro 19, Maribo.
F irm a: W illiam Nielsen, V esterbro 19, Maribo.

Nielsen, W illiam Schack, d irektør, cand. ju r.;
f. 5/10 1913 i Århus, søn af m askinm ester W il
helm  Nielsen; g. 31/10 1940 m. G rethe S., f. 
E ngelbredt Nielsen; student fra  Å rhus K ated ra l
skole 1932, cand. ju r. 1940, fung. sek re tæ r i S ta
tens L igningsdirektorat s. å., sek re tæ r 1942, fu ld
m ægtig 1946, sideløbende sek re tæ r i Gentofte 
S katteråd  1940-45, udenfor num m er i Statens 
L igningsdirektorat og sek re tæ r i Tobaksindu
strien  1946, sek re tæ r i K ødindustriens F ab rikan t
forening 1949, d irek tø r s. 1951; viceform d. i Kød
konservesfabrikkernes Eksportsam m enslutning s. 
1952, medl. af S tudenterforeningen’s økonomiud
valg 1947-49 og formd. f. samme 1949, medl. af 
best. f. Den konservative V ælgerforening f. 
Kbhvn. og Frdbg., iøvrig t forskellige andre til
lidshverv.

Adr. F rederik  VI’s Alle 12, Kbhvn. F.
O rganisation: K ødindustriens Fabrikan tsam 

m enslutning, Skelbækgade 38, Kbhvn. V.
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O. M. Nis-Hanssen 
købm and

H. Nissen 
købm and

H. T. Nissen 
købm and

N. J. Nissen 
købm and

Niendahl, Viggo Villemoes, købmand; f. 7/6 
1911 i Kolding, søn af ve terinæ rinspektør Hans 
C hristian N iendahl; g. 1/7 1942 m. Lilli N., f. 
Pedersen; frekven tere t Kolding H andelsdagskole 
1928-29, udd. i kolonial h. købm and Oscar Chri
stensen, Kolding 1929-34, af tjen t væ rneplig t
1934-35, derefter studie- og arbejdsophold i Eng
land, ansat i C. Clausen’s D am pskibsrederi 1937- 
48, etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo rre t
ning — om fattende a lt indenfor kolonial — i 
Svendborg 1948.

Adr. S trandvej 11, Svendborg.
Firm a: V. N iendahl, S trandvej 11, Svendborg.

Nilsson, Carl Johan, købm and1; f. 25/3 1909 i 
Frederikshavn, søn af fab rik an t C arl Theodor 
Nilsson; g. 25/9 1932 m. A nna Marie N., f. Søren
sen; udi. h. købm and Johs. Petersen , Nykøbing
M., g rundlagt fo rretn ing  Høj gade 7, H erning og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1932, afstået 
samme og overtaget købm and J. Israelsen’s fo r
retn ing Østergade 52, H erning 1954.

Adr. Silkeborgvej 2, Herning.
F irm a: C. J. Nilsson, Ø stergade 52, H erning.

Nilsson, Charles H jalm ar, købm and; f. 24/9 
1898 i Stubbekøbing, søn af fo rvalte r Anders 
Nilsson; g. 8/8 1928 m. Cecilie N., f. K rom ann; 
udd. og v irket i kolonial en gros og en detail, 
overtaget nuvæ rende fo rre tn ing  — der om fatter 
kolonial, delikatesser og vinhandel — i Rudkø
bing og etabi. sig s. selvstændig købm and 1929.

Adr. Østergade 52, Rudkøbing.
Firm a: C. H. Nilsson, Østergade 52, Rudkø

bing.

Nipper, E rik  Jensen, købm and; f. 17/5 1917 i 
Skagen, H jørring  amt, søn af skibsbygm ester 
Sofus N ipper; g. 26/10 1946 m. Inge N., f. Lau- 
lund; bestået realeksm . 1933, udi. h. købmand 
C hristen Jensen, Skagen 1933-37 og herunder 
bestået handelsskoleeksm . 1935, aftjen t væ rne
p lig t og herunder fo rre tte t tjeneste s. sekond
lø jtnan t 1938-40, frekven tere t Den jydske H an

delshøjskole i Å rhus 1940-41, bestyrer af F rede
rikshavn Æ geksport 1941-48 og bogholder i A/S 
Skandinavisk Fiskekonservesfabrik, F rederiks
havn 1948-51, overtaget nuvæ rende forretn ing 
— der om fatter kolonial, delikatesser, vinhandel, 
isenkram , korn  og foderstoffer sam t bræ ndsel 
og benzin — i Uggerby og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1951; kasserer i Uggerby H usflids
forening.

Adr. Uggerby pr. H jørring.
F irm a: E rik  N ipper, Uggerby pr. H jørring.

N is-Hanssen, Ole M., købm and; f. 4/11 1929 i 
S truer, søn af typograf H ans N is-Hanssen; g. 7/6 
1954 m. Aase N.-H., f. Stephensen; udi. h. køb
m and1 N. M. Søderham n, Brønshøj 1944-48 og 
herunder bestået handelsskoleeksm . fra  Køb- 
mandsskolen 1947, kommis h. samme 1948-50, af
tje n t væ rneplig t v. 17. batl.s 4. kompagni 1950-51, 
kommis h. købm and N iels Koch, Holmbladsgade 
50, Kbhvn. S. og sen. h. købm and N. M. Søder
ham n, Brønshøj 1951-53, overtaget købm andsfor
retn ingen Bentzonsvej 22, Kbhvn. F. og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1953.

Adr. Sandbyvej 3, Herlev.
F irm a: Ole M. N is-Hanssen, Bentzonsvej 22, 

Kbhvn. F.

Nissen, Antoni, købmand; f. 31/10 1910 i Rise, 
Å benrå amt, søn af vognm and Nis Nissen; g. 
20/7 1940 m. H enny Louise N., f. P etersen; udi. i 
Sønderborg & Omegns B rugsforening 1926-30, 
komm is i samme 1930-31, i Nr. Løgum Sogns 
B rugsforening 1933-34, i K ollund & Omegns 
B rugsforening 1934-36, i 0 . Sottrup B rugsforening
1936- 37 og h. købm and H. Willesen, H øruphav
1937- 40, ansat i A/S S. Seidelin, Kbhvn. 1940-52, 
overtaget købm and H. W illesen’s fo rretn ing  — 
om fattende b landet landhandel — i H øruphav og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1952.

Adr. H øruphav pr. K irke Hørup.
F irm a: A. Nissen, H øruphav pr. K irke Hørup.

Nissen, Hans, grosserer; f. 21/4 1889 i B ram - 
minge, Ribe amt, søn af landm and Nis Hansen 
Nissen; g. 27/5 1911 m. Johanne N., f. Clausen;
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læ rling  h. købm and Johs. Søltoft, Esbjerg 1905, 
ansat i faderens virksom hed i Nørreby, Fyn 
1908-11, g rundlagt nuvæ rende virksom hed — der 
d river im port- og eksportvirksom hed sam t en 
gros handel m. sydfrugter, dansk frugt, g røn t
sager og karto fle r m. v. og har væ re t m edstifter 
af Sam m enslutningen »Banko« — i Esbjerg og 
etabi. sig s. selvstændig grosserer 1911, efter 
flere fly tn inger opført nuvæ rende lagerbygnin
ger m. bananm odneri og kølelagre i Esbjerg 
1949-50; genn. 12 å r formd. f. Foreningen af 
F rugtim portører i Provinsen, medl. af best. f. 
F rugtbranchens Tabsudligning og f. O rganisa
tionen af Im portører af F rug t fra  Italien  (O.I. 
F.I.) 1939-49, borgm ester i E sbjerg 1950-54 og 
form d. f. tilsynsrådet f. A/S Kbhvn.s H andels
b an k e  Esbjerg afd.

Adr. Jernbanegade 42, Esbjerg.
F irm a: Brdr. Nissen, F rug t en gros — Im port

— Eksport, Esbjerg.

Nissen, Hans, grosserer, depotindehaver; f. 13/5 
1904 i H aderslev, søn af re s tau ra tø r P e te r Nis
sen; g. 27/5 1932 m. Helga N., f. Johansen; udd. 
i isenkram branchen i H aderslev, overtaget fade
rens virksom hed — »Den gamle Gæstgivergård«
— i H aderslev og drevet samme t. 1938, derefter 
overtaget C arlsberg B ryggeriem e’s depot i H a
derslev og etabi. sig s. selvstæ ndig depotinde
haver.

Adr. Sohlsvej 13, Haderslev.
F irm a: C arlsberg-D epotet, Haderslev.

Nissen, Hans, købmand, sognefoged; f. 4/8 1916 
i Skive, søn af fab rikan t E rik  Nissen; g. 6/4 1944 
m. A ndrea D itte N., f. Thusing; udi. dels h. køb
m and A lbert Nielsen, G renå og dels h. købm and 
A lfred Mogensen, Viborg og herunder bestået 
handelsm edhjælpereksm . fra  G renå H andelssko
le, derefter førstekom m is h. købm and Jens Je n 
sen, V ildbjerg, overtaget nuvæ rende fo rre tn ing  i 
V ildbjerg og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1942; sognefoged f. V ildbjerg sogn.

Adr. Bredgade 15, Vildbjerg.
F irm a: Hans Nissen, Bredgade 15, V ildbjerg.

Nissen, Hans Thomas, købm and; f. 4/8 1888 i 
Ansager, Ribe am t, søn af købm and Hans Peder 
Nissen; g. 1913 m. K aren N., f. Nielsen; udi. 
dels i faderens forretn ing  i A nsager og dels h. 
købm and H artvig Christensen, Nr. Nebel 1902- 
06, bestyrer af førstnæ vnte 1907-12 og 1913-29, 
frekven tere t H andelshøjskolen »Købmandshvile« 
i R ungsted 1912-13, overtaget fo rretn ingen — der 
om fatter kolonial, isenkram , støbegods, træ last, 
gødning og m arkfrø  — og etabi. sig s. selvstæ n
dig købmand 1929; medl. af hovedbest. f. Cen
tral-O rganisationen af K øbm andsforeninger i 
Jy lland  s. 1937, medl. af best. f. Syd- og Vest- 
jydsk H andelsforening f. Landkøbm ænd s. 1930, 
formd. f. samme 1936-51; medl. af kontrolkom i
teen  og bankrådet f. A/S V arde Bank s. 1945, 
næ stform d. i A nsager sogneråd 1946-54, fl. a. 
tillidshverv; tilde lt De sam virkende K øbm ands

foreninger i D anm ark’s hæ derstegn i guld 1951; 
dekoration: R.

Adr. Ansager.
Firm a: H. Th. Nissen, Ansager.

Nissen, H einrich, købm and; f. 30/11 1915 i 
Vojens, H aderslev amt, søn af ølhandler Hans 
Nissen; g. 14/2 1947 m. K äte N., f. A ndresen; udi. 
h. købm and Mads Madsen, A rnum , forpagtet 
købm and Jes F rederiksen’s kolonialforretning i 
G uderup og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1951.

Adr. Guderup, Als.
Firm a: H einrich Nissen, G uderup, Als.

Nissen, N. Jørgen, købm and; f. 8/6 1921 i Fole, 
H aderslev amt, søn af købm and Nis Hansen Nis
sen; g. 27/9 1947 m. Rigm or N., f. Jensen; udd. i 
kolonial og isenkram  dels i faderens forretn ing  i 
Fole og dels h. købm and St. Simonsen, Ribe
1935-39, kommis h. købm and E jner Jensen, H jø r
ring  1945 sam t i faderens fo rre tn ing  i Fole 1942- 
45 og 1945-47, fo rpag tet samme — der om fatter 
kolonial og isenkram  — og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1948.

Adr. Fole.
Firm a: N. J. Nissen, Fole.

Nissen, Niels Jacobsen, b ryggeriejer; f. 23/12 
1885 i Silkeborg, søn af ø lhandler P eter Nissen;
g. 4/5 1914 m. M argrethe N., f. Schouenborg; 
udd. i kolonial, g rundlagt M ineralvandsfabrik
ken »Neptun«, Silkeborg 1907 sam t overtaget 
Silkeborg Bryghus 1933; kasserer i Jydsk Mine
ralvandsfabrikantforening s. 1934, medl. af best,
f. A/S H andels- og L andbrugsbanken, Silkeborg 
s. 1927.

Adr. Åhavevej 23, Silkeborg.
Firm a: Silkeborg Bryghus & M ineralvandsfa

brikken »Neptun«, Silkeborg.

Nissen, Nis, købm and; f. 6/10 1911 i M ikkel- 
borg, H aderslev amt, søn af købm and Claus Nis
sen; g. 8/9 1940 m. M eta N., f. W angsaae; udi. h. 
købm and Chr. Adolphsen, H aderslev 1926-30, 
kommis h. købm and Chr. Iversen, T yrstrup  1930- 
31, h. købm and J. P. Dahl, H aderslev 1931-36 og
h. købm and Chr. Adolphsen, H aderslev 1936-38, 
overtaget sidstnæ vntes fo rretn ing og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and i H aderslev 1938.

Adr. Sønderbro 31, Haderslev.
F irm a: Nis Nissen, Sønderbro 31, Haderslev.

Nissen, Nis Hansen, købmand; f. 25/5 1887 i 
Løgum kloster, Tønder amt, søn af landm and Nis 
Nissen; g. 20/5 1920 m. Hanne N., f. Jørgensen; 
udd. i kolonial og isenkram  i H øjer og sen. kom 
mis bl. a. i Løgum kloster, A rrild  og Bredebro, 
g rundlagt fo rretn ing — om fattende kolonial og 
isenkram  — i Fole og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1911, overdraget forretn ingen  i fo r
pagtning t. sønnen — købm and N. Jørgen Nissen 
— 1948; formd. f. Fole sogneråd 1946-50.

Adr. Fole.
F irm a: N. J. Nissen, Fole.
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N. Nissen 
købm and

N. H. Nissen 
købm and

A. K. Nordholt 
direktør

M. K. Norlyk 
grosserer

Nissen, Oluf, viceskoleinspektør, handelsskole
forstander; f. 30/9 1904 i Thorum, Viborg amt, 
søn af fø rste læ rer Nis N issen; g. 23/10 1938 m. 
Ellen N., f. Nicolaysen; bestået realeksm . 1919 
og læ rereksm . 1927, læ re r i Skive s. 1931, fo r
stander f. Skive H andelsskole s. 1954; medl. af 
Skive byråd 1933-54.

Adr. Fredensgade 30, Skive.
Institu tion: Skive Handelsskole, Skive.

Nissen, P e te r Rud Schouenborg, brygger; f. 
21/4 1917 i Silkeborg, søn af b ryggeriejer Niels 
Jacobsen Nissen; g. 17/9 1939 m. Poula N., f. 
Koch D anielsen; student fra  Th. Lang’s Skole 
i Silkeborg 1936, frekven tere t Niels B rock’s H an
delsskole i K bhvn. 1936-37, bestået brygm ester- 
eksm. 1940, brygm ester på Silkeborg Bryghus 
1941, optaget s. kompagnon i samme 1944; medl. 
af best. f. D ansk B rygm esterforening og f. Bryg
geriforeningen, fl. a. tillidshverv.

Adr. Søgade 21-23, Silkeborg.
F irm a: Silkeborg Bryghus & M ineralvandsfa

brikken »Neptun«, Silkeborg.

Nobel, K aj Frederik , købm and; f. 24/9 1908 i 
O rdrup, Kbhvn.s amt.

Adr. T årnblæ servej 5, Kbhvn. NV.
Firm a: K oloniallageret »Beva« v. K. Nobel, 

Frederiksborgvej 89, Kbhvn. NV.

Nordendahl, Jens, købmand; f. 7/8 1898 i B jerg
by, Thisted amt, søn af g årdejer Niels Jensen;
g. 30/11 1924 m. K irstine N., f. Jensen; udi. dels
h. købm and J. C. Jacobsen, O utrup og dels h. 
købm and M athiesen, Nykøbing M. 1915-19, over
taget forretn ing  i Feggesund og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1924, afstået samme og 
grundlagt nuvæ rende fo rretn ing  i Å rhus 1930.

Adr. Skovvangsvej 1, Århus.
F irm a: J. N ordendahl, Skovvangsvej 1, Århus.

N ordentoft, H enry, købm and; f. 9/11 1918 i 
G ettrup, Thisted amt, søn af købm and C hristian 
N ordentoft; g. 2/11 1946 m. M aria N., f. Jensen; 
udi. dels i b landet landhandel h. faderen  1933-35 
og dels i Thisted M ateria lhandel 1935-37 og h e r

under bestået handelsm edhjælpereksm . fra  Thi
sted Handelsskole, kommis i Thisted M ateria l
handel 1937-39 og sen. — efte r a t have af tjen t 
væ rneplig t — kommis dels i E sbjerg M ateria l
handel og dels — genn. 4 å r  — i V estergades 
M ateria lhandel i Vejle, d erefter disponent i Thi
sted M aterialhandel, besty re r af samme 1946-51, 
optaget s. kompagnon i firm ae t 1953; medl. af 
best. f. Thisted K olonialhandlerforening s. 1952.

Adr. Thisted.
F irm a: S. K rogh Nielsen, Thisted M ateria lhan

del, V estergade 16, Thisted.

Nordholt, A rne K nakkergaard, d irektør; f. 26/3 
1908 i Stadil, R ingkøbing amt, søn af m argarine
fab rikan t N iels C hristian Jensen N ordholt; g. 
7/11 1931 m. M inna N., f. Danielsen; udi. i Thor
strup  V areindkøbsforening, Sig 1924-28, derefter 
m argarinem ester i faderens virksom hed i V ar
de, p rokurist i samme 1941-53, efter v irksom he
dens omdannelse t. aktieselskab d irek tør f. sam 
me — der er g rundlagt af faderen  1928 og om
fa tte r  m argarinefabrikation  sam t ost en gros — 
s. 1953; medl. af M.I.F.U. og af Foreningen af 
danske M argarinefabriker.

Adr. Østervold 9, Varde.
Firm a: N ordholt’s M argarinefabrik  A/S, V ar

de.

Norlyk, Mads Knudsen, grosserer; f. 14/8 1927 
i Thyregod, Vejle amt, søn af gartner Ingv. N or
lyk; g. 23/5 1953 m. Edel N., f. Nielsen; udd. i 
kolonialbranchen i Thyregod B rugsforening 
1943-47, frekven tere t Den danske Andelsskole i 
M iddelfart 1950, derefter kommis dels i Gedved 
Brugsforening og dels i Lunderskov B rugsfor
ening, i kom pagni m. grosserer Aage Vester- 
gaard  overtaget grosserer Johs. Th. N ielsen’s ko
lonial en gros virksom hed — sam t v idereført 
samme m. specialartik ler og biscuits en gros — 
i Kolding og etabi. sig s. selvstændig grosserer 
1953.

Adr. Låsbygade 79, Kolding.
F irm a: Norlyk & V estergaard, Låsbygade 81, 

Kolding.
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P . C. Nygaard H. J. Nymann
købm and skoleinspektør

F. Novrup H. E. Nygaard
forstander købm and

Nors, Lars Grønborg, købm and; f. 25/4 1887 i 
Åbybro, Ålborg amt, søn af gårdejer Søren 
Nors; udi. h. købm and Chr. Fode, Å lborg 1901-05, 
overtaget nuvæ rende forretn ing  i H orsens og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1921; ti dl. 
næ stform d. i H orsens Købm andsforening, medl. 
af best. f. L andsforeningen »Dansk Arbejde«s 
H orsens afd. sam t medl. af repræ sen tan tskabet f. 
De danske Forsvarsbrødre’s afd. f. Horsens.

Ådr. Borgergade 25, Horsens.
F irm a: L. G. Nors, Borgergade 25, Horsens.

Norup, Jens P eder K ristensen, købm and; f. 
30/6 1925 i Tøndering pr. D urup, V iborg amt, søn 
af boelsm and Niels K ristensen N orup; g. 24/10 
1948 m. M ary N., f. R yttersgaard; udi. h. køb
m and Th. Bigum, Durup, derefter førstekom m is
h. købm and H aldor Christensen, Hvam og sen.
h. købm and P. Chr. Dahl, Skive sam t i firm aet 
Schou’s Eftf., Holstebro, overtaget nuvæ rende 
forretn ing  i B orbjerg  og etabi. sig s. selvstæ ndig 
købm and 1948, ombygget og m oderniseret fo rre t
ningen 1954.

Ådr. B orbjerg  pr. Holstebro.
F irm a: P eder Norup, B orbjerg  pr. Holstebro.

Novrup, Folm er, fo rstander; f. 19/8 1915 i H el
singe, Frederiksborg  amt, søn af am tsskolekon
sulent Hans P eder H ansen N ovrup; g. 15/10 1939 
m. Inger N., f. Jensen; bestået læ rereksm . fra  
Tønder Statssem inarium  1938, kom m unelæ rer i 
Sønderborg sam t læ re r — i regning og bogføring 
— v. Sønderborg H andelsskole 1939, fo rstander f. 
O plandsskolen 1947 og f. Sønderborg H andels
skole 1949; beskikket censor v. m ellem skole- og 
realeksm .; udgiver af »Skriftlig dansk f. A r
be jdsteknisk  Skole« (1942) og af »Taltræning f. 
Handelsskolen« (1950).

Ådr. Ringgade 43, Sønderborg.
Institu tion: Sønderborg Handelsskole, Sønder

borg.

Nyborg, Jens P e te r Johannes Therkelsen, køb
m and; f. 24/11 1888 i V irring, Å rhus amt, søn af 
vognm and Therkel Therkelsen; g. 1938 m. A nna 
M arie N., f. Jensen; udi. h. købm and R asm us

sen, Horsens 1902-06, kommis i Horsens B rugs
forening 1906-15 og lagerforvalter i Esbjerg 
B rugsforening 1915-17 sam t uddeler i G rum 
strup  Brugsforening 1917-22; overtaget købm and 
M arius Jensen’s fo rretn ing  i Søvind og etabi. sig 
s. selvstæ ndig købm and 1922; genn. 10 å r  medl. 
af best. f. Ø stjydsk H andelsforening.

Adr. Søvind.
Firm a: J. Th. Nyborg, Søvind.

Nygaard, Edvard, købm and; f. 21/5 1906 i Nr. 
K irkeby, M aribo amt, søn af g årdejer Vilhelm 
N ygaard; g. m. M agna N., f. A ndersen; udi. h. 
købm and K jørup, Nr. Alslev 1920-24, komm is h. 
købm and Madsen, Nr. Vedby 1924-30, etabi. sig 
s. selvstæ ndig købm and m. fo rretn ing  — om fat
tende kolonial, delikatesser og v inhandel — i 
Nykøbing F. 1931; medl. af best. f. Nykøbing F. 
K øbm andsforening.

Adr. From sgade, Nykøbing F.
F irm a: Edv. N ygaard1, From sgade, Nykøbing F.

Nygaard, Elvin Johannes, købmand; f. 24/2 
1905 i Lem, Ringkøbing amt, søn af tøm rerm e
ster Anton M. N ygaard; g. 28/4 1926 m. Tove N.,
f. Sørensen; udi. h. købm and N. Nielsen, Nr. 
Vium, etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo r
retn ing  i G rønbjerg 1926, afhæ ndet sam me og 
grundlag t nuvæ rende forretn ing  i Kvong 1939.

Adr. Kvong.
F irm a: Kvong K ontantforretn ing v. E. Ny

gaard, Kvong.

Nygaard, H arry  Elvin, købm and; f. 8/11 1917 i 
Vemb, Ringkøbing amt, søn af tøm m erhandler 
A ndreas C hristensen N ygaard; g. 10/6 1944 m. 
M etha N., f. Hesel; udi. h. uddeler Th. Hansen, 
Vemb, derefter — genn. 7 å r  — førstekom m is i 
H olstebro K olonial- & F oderstofforretn ing og 
sen. — genn. 4 å r  — h. købm and Børge M ikkel
sen, Holstebro, overtaget nuvæ rende forretn ing  i 
H olstebro og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1948.

Adr. V esterbrogade 16 B., Holstebro.
F irm a: N. A. B ro’s Eftf. v. H. E. Nygaard, 

Skolegade 7, Holstebro.
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Nygaard, H elm uth, købm and; f. 29/12 1886 i 
Mosbjerg, H jørring  amt, søn af landm and L. V. 
N ygaard; g. 9/1 1912 m. M argrethe N., f. Thom
sen; udi. h. købm and I. M. Bech, F rederikshavn 
1904-07 og herunder bestået handelsskoleeksm. 
fra  F rederikshavn Handelsskole 1907, kommis h. 
sam me 1907-09, af tjen t væ rneplig t 1909, ansat i 
kolonial en gros firm ae t J. P. Jensen, F rede
rikshavn 1909-12 og i kolonial en gros firm aet 
B rdr. Justesen, Å rhus 1912-15, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. fo rretn ing  i Å rhus 1915, 
afstået samme og overtaget købm and I. M. 
Bech’s forretn ing  — om fattende finere kolonial, 
delikatesser og vinhandel — i F rederikshavn 
1917.

Adr. D anm arksgade 48, Frederikshavn.
Firm a: N ygaard’s K olonialhandel, D anm arks

gade 48, Frederikshavn.

Nygaard, P eder C hristian, købm and; f. 11/8 
1917 i V ildbjerg, Ringkøbing amt, søn af gård
e jer M orten N ygaard; g. 21/3 1954 m. E lisabeth
N., f. Jørgensen; bestået præ lim inæ reksm ., udi. 
h. købm and R. Madsen, Aulum, overtaget nu
væ rende forretn ing  i H erning og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1947.

Adr. Skolegade 68, H erning.
Firm a: Peder Nygaard, Skolegade 68, Herning.

Nygaard, Peder K ristian, købmand, f. 24/3 1931 
i Sir, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Adolf Ny
gaard; g. 16/4 1954 m. Ing rid  N., f. Refsgaard; 
udi. h. købm and H arry  Petersen , H olstebro og 
herunder bestået handelsm edhjæ lpereksm . fra  
H olstebro Handelsskole, d erefter disponent h. 
købm and L. Rasmussen, Ballen, Samsø og sen. 
førstekom m is h. købm and Børge M ikkelsen, Hol
stebro, grundlagt nuvæ rende fo rretn ing  i Holste
bro og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1953; 
medl. af best. f. H olstebro Ungdom sforening s. 
1951.

Adr. R ingparken 13, Holstebro.
F irm a: R ingparken’s Købmand, K. Nygaard, 

R ingparken 13, Holstebro.

Nygaard, Poul, købm and; f. 23/12 1917 i F rede
rikshavn, søn af købm and H elm uth N ygaard; g. 
8/11 1942 m. Ellen M argrethe N., f. A ndersen; 
udi. i faderens forretn ing  i F rederikshavn  1932- 
35 og herunder bestået handelsskoleeksm . fra  
F rederikshavn  H andelsskole 1935, komm is i ko
lonial en gros firm aet J. P. Jensen, F rederiks
havn 1935-36 og i K olonialforretningen »Det blå 
Hjørne« i H jø rring  1936-38, a ftjen t væ rneplig t 
1938 sam t ansat i A/S K orsør M argarinefabrik
1938-41, d revet selvstændig agenturforretn ing 
1941-44, derefter m edindehaver af faderens fo r
retn ing  — der om fatter finere kolonial, delika
tesser og v inhandel — i Frederikshavn.

Adr. D anm arksgade 48, F rederikshavn.
F irm a: N ygaard’s Kolonialhandel, D anm arks

gade 48, F rederikshavn.

Nyholm, Friis, købm and; f. 13/8 1916 i H am 
mel, Å rhus amt, søn af m urerm ester N iels Ny

holm ; udi. h. købm and P. K. Gundlev, Sdr. 
K ongerslev 1930-34, kommis h. købm and A nker 
K aalund, Bælum  1934-37 og h. købm and Sigten
borg, K vissel 1937-38, selvstændig købm and i 
Stenum  1938-46, overtaget nuvæ rende forretn ing 
og etabi. sig s. selvstændig købm and i Torsted 
pr. Suldrup 1946.

Adr. Torsted pr. Suldrup.
F irm a: Friis Nyholm, Torsted pr. Suldrup.

Nyholm, Olav M anfred, købm and; f. 21/5 1912 i 
Ny Hasseris, Å lborg amt, søn af p lantør Joakim  
Nyholm; g. 30/5 1953 m. Jy tte  Solveig N., f. 
Lund; udd. h. købm and G. Hvorup, Ålborg 1926- 
30 og sideløbende frek ven te re t Ju s titsråd  Møl- 
le r ’s H andelshøjskole i Å lborg 1928-29, kommis 
i Å lborg og sen. disponent i firm aet Chr. F. Jen 
sen & Sønner, Jyderup  1930-37, selvstændig køb
m and i Jyderup  1937-39, derefter etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and i Kbhvn. og s. sådan dre
vet fo rretn ing  O rdrupvej 24, C harlottenlund, 
H im m erlandsvej 24, Kbhvn. F., H yltebjerg Allé 
69, Vanløse og Å lekistevej 143, Vanløse, indeha
v e r af nuvæ rende forretn ing  i Kbhvn. s. 1950.

Adr. Hasselvej 48, Vanløse.
F irm a: O. Nyholm, Finsensvej 115, Kbhvn. F.

Nymand, Frede, købm and; f. 11/5 1903 i
K lakring, Vejle amt, søn af læ re r N. P. Søren
sen; g. 1/5 1928 m. Agnete N., f. D am gaard; udd. 
i kolonialbranchen h. købm and Frederik  Jensen, 
H ornsyld 1919-23, kommis h. købm and N. A. 
Nielsen, B arrit 1923-28, g rundlagt nuvæ rende 
kolonial- og delikatesseforretning i egen ny
bygget ejendom  i Dagnæs og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1928; m edstifter af L andsfor
eningen H.O.K.I. 1933, medl. af forretn ingsud
valget og af hovedbest. f. samme 1945-55 sam t 
form d. f. landsforeningen 1950-55 og f. sammes 
lokalforening i Horsens 1946-53, till. medl. af 
best. f. A/S H.O.K.I. 1946-55.

Adr. Dagnæs pr. Horsens.
F irm a: Frede Nymand, Dagnæs pr. Horsens.

Nymann, H ans Jakob, skoleinspektør, handels
skoleforstander; f. 15/1 1897 i Rødding, Viborg 
amt, søn af gårdejer og sognefoged H ans C hri
stian  N ymann; g. 21/3 1921 m. Johanne K irstine 
N., f. Ottosen; bestået realeksm . fra  Viborg p ri
vate Realskole 1915 og læ rereksm . fra  Gj edved 
Sem inarium  1918, realsko le læ rer i V inderup og 
Viborg 1918-23, fø rste læ rer i Vammen pr. Viborg 
1923-28 og realsko le læ rer i V ejgård 1928-34, der
efter fø rste læ rer i Vam drup, skoleinspektør s. 
1940, till. fo rstander f. V am drup tekniske Skole 
og f. V am drup H andelsskole.

Adr. Vamdrup.
Institu tion: V am drup Handelsskole, Vam drup.

Nøhr, H. J., grosserer; f. 8/8 1893 i Holbæk, 
søn af fab rikan t Johannes Nøhr; g. 24/5 1933 m. 
Bodil N., f. Jacobsen; bestået realeksm . 1910, 
udd. i kolonial en gros i firm ae t Jul. M ortensen 
& Co., Holbæk 1910-14, m. grosserer K ai B red-
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C. Nørgaard 
købm and

Aa. Nørby 
disponent

F. Nørby 
købm and

Aa. Nørgaard 
købm and

holt s. kompagnon grundlagt kolonial en gros 
firm ae t Nøhr & Bredholt, Kbhvn. m. filial i 
H am burg 1920, m. grosserer Hans Lund s. kom 
pagnon grundlagt firm aet Hans Lund & Co., 
Kbhvn. 1931, leder af samme s. 1938, g rundlagt 
»Centra« — den første frivillige købm ands-kæde 
øst f. S torebæ lt — 1954.

Adr. Malmøgade 12, Kbhvn. 0 .
F irm a: Hans Lund & Co., Christians Brygge 

9, Kbhvn. K.

Nørby, Aage, disponent; f. 16/9 1906 i Asnæs, 
Holbæk amt, søn af købm and Jens Nørby; udi. 
dels i faderens forretn ing  i Asnæs og dels h. 
købm and P. M. Jensen, Tåderup pr. Skellebjerg 
1920-24, kommis h. købm and M. Rasmussen, 
V ærslev 1924-26 og i faderens fo rretn ing  i Asnæs 
1926-47, disponent for m oderen i samme fo rre t
ning — der om fatter kolonial, delikatesser og 
v inhandel — s. 1947.

Adr. Storegade 27, Asnæs.
F irm a: Jens Nørby, Storegade 27, Asnæs.

Nørby, Fritz, købm and; f. 27/4 1904 på Frdbg.
Adr. Sneglerup pr. Grevinge.
F irm a: F ritz Nørby, Sneglerup pr. Grevinge.

Nørby, Hans Carl Bagger, købm and; f. 5/12 
1909 i Esbjerg, søn af fiskeeksportør M athias 
H ansen Nørby; g. 20/9 1942 m. E sther E lv ira  N., 
f. H ammelsvang; bestået realeksm . fra  Dan-» 
m arksgades Skole i Esbjerg 1926, udi. dels i Es
b jerg  V arehandel og dels h. købm and Frands 
Nielsen, Esbjerg 1926-30 og herunder bestået 
handelsm edhjælpereksm . fra  Esbjerg H andels
skole 1928, komm is h. samme 1930-31 og ansat 
på E sbjerg F iskeeksportkontor 1932-36, overtaget 
nuvæ rende kolonialforretning i E sbjerg og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1936; medl. af best.
f. Esbjerg  forenede Boldklubber.

Adr. N ørregade 36, Esbjerg.
F irm a: Carl Nørby, N ørregade 36, Esbjerg.

Nørgaard, Aage, købmand; f. 22/5 1925 i Råby, 
R anders amt, søn af uddeler C hresten N ørgaard;
g. 9/4 1950 m. Doris N., f. Sørensen; udi. i Råby

Brugsforening pr. D albyover 1939-43, frekven
te re t Den jydske H andelshøjskole i Århus 1944- 
45 og Den danske Andelsskole i M iddelfart 1946- 
47, derefter kommis i forskellige brugsforenin
ger bl. a. i Visborg, U lstrup og B renderup, over
taget nuvæ rende kolonialforretning i R anders og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1950.

Adr. Hadsundvej 43, Randers.
Firm a: Aage N ørgaard, Hadsundvej 43, R an

ders.

N ørgaard, C hristen, købm and; f. 15/12 1887 i 
Sejling, Viborg amt, søn af husm and C hristen 
A ndreas C hristensen; g. 21/7 1912 m. Sine N., f. 
L aursen D algaard; udi. h. købm and Poul N ør
gaard, H erning, overtaget nuvæ rende forretn ing  
i H erning og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1928.

Adr. Th. Nielsens Vej 46, Herning.
F irm a: Chr. N ørgaard, Fynsgade 10 A., H er

ning.

N ørgaard, Christian, købmand; f. 5/4 1903 i 
Ålborg, søn af m urer Peder N ørgaard; g. 27/10 
1927 m. M inna N., f. Jensen; udi. h. købm and 
H. A ndersen, Å lborg 1917-21 og herunder be
stået handelsm edhjæ lpereksm . fra  F æ rgem an’s 
H andelsskole 1919, kommis i forskellige fo rre t
n inger 1921-26 og rep ræ sen tan t i kaffe og cho
kolade 1926-28, etabi. sig s. selvstændig køb
m and m. fo rretn ing  P. B arkes Gade 15, Å lborg 
1928, afhæ ndet samme og overtaget nuvæ rende 
forretn ing  — der om fatter kolonial, delikatesser 
og v inhandel — i Ålborg 1930.

Adr. D anm arksgade 62, Ålborg.
Firm a: Chr. N ørgaard, D anm arksgade 62, Ål

borg.

Nørgaard, C hristian L. E. Israelsen, fhv. sko
leinspektør, handelsskoleforstander; f. 12/1 1882 
i M osbjerg, H jørring  amt, søn af gårdejer C hri
stian Isak  N ørgaard; g. 1909 m. Kaj a N ørgaard; 
bestået præ lim inæ reksm . 1901 og læ rereksm . fra  
Gj edved Sem inarium  1904, realskole læ rer i Ho
vedgård 1904-06, kom m unelæ rer i Tarm  1906-07, 
i B rønderslev 1907-09 og i Horsens 1909-23, leder
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C. L. E. I. Nørgaard 
handelsskoleforstander

H. Nørgaard 
repræ sentant

J. Nørgaard 
købm and

K. Nørgaard 
købm and

af K ristrup  Kommuneskole 1923-32 og skolein
spektør i S truer 1932-53, forstander f. S truer 
Handelsskole s. 1947; genn. en årræ kke formd. 
f. Foreningen t. Dyrenes B eskyttelse’s S truer 
kreds sam t m odtaget sam mes fortjenstm edaille 
i sølv.

Adr. Anlægsvej 30, S truer.
Institu tion: S truer Handelsskole, S truer.

Nørgaard, Hans P eter, købm and; 24/12 1893 i 
Hammelev, H aderslev amt, søn af købm and Pe
te r Hansen N ørgaard; g. 17/3 1921 m. M argrethe 
N., f. H anarth ; udi. h. købm and C. A. Pedersen, 
H aderslev 1908-11, bestyrer af faderens køb
m andsforretning i Ham m elev 1919-20, overtaget 
nuvæ rende kolonial- og delikatesseforretning i 
Sønderborg og etabi. sig s. selvstændig købm and 
1920; medl. af best. f. Sønderborg D etailhand
lerforening.

Adr. Helgolandsgade 37, Sønderborg.
Firm a: H. P. N ørgaard, Helgolandsgade 37, 

Sønderborg.

N ørgaard Holger, rep ræ sentan t; f. 31/12 1900 
i Rødding, søn af ejendom sm ægler A nton K nud 
C hristensen N ørgaard; g. 9/6 1929 m. M ary An
drea M artha N., f. Lund; udd. og v irket inden
for herreekviperingsbranchen i Viborg, F rede
rikshavn og Kolding, rep ræ sen tan t i A/S J. Can
tor, Kbhvn. s. 1928; formd. f. Viborg H andels- 
rejsendeforening og f. D anm arks aktive H andels
rejsende i V iborg-Skive-H olstebro, till. medl. af 
hovedbest. f. sidstnæ vnte.

Adr. Skivevej 53, Viborg.
F irm a: J. Cantor A/S, N ørre Voldgade 82, 

Kbhvn. K.

Nørgaard, Jens, købm and; f. 17/3 1883 i Sunds, 
Ringkøbing amt, søn af g årdejer Jens C hristian 
N ørgaard; g. 28/11 1914 m. Ida N., f. C hristen
sen; udi. h. købm and Chr. Hansen, Assing og 
sen. bl. a. — genn. 9 å r  — uddeler i A rnborg 
Brugsforening pr. H erning, overtaget nuvæ ren
de forretn ing  — oprindelig om fattende kolonial 
og blandet handel men sen. udvidet m. korn og 
foderstoffer sam t gødning og m ølleri — i Gjød-

strup  og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1917; 
æresm edl. af M idtjydsk Handelsforening.

Adr. G jødstrup.
F irm a: Jens N ørgaard, G jødstrup.

N ørgaard, Jens Ole, købm and; f. 24/4 1917 i 
S truer, søn af stationsm ester Niels N ørgaard; g. 
14/9 1941 m. Signe N., f. Godske; udi. h. køb
m and P. H. Jepsen, Hum lum  og sen. kommis h. 
købm and Johs. Hjelm , S truer, overtaget nuvæ 
rende fo rretn ing  i S tru er og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1941.

Adr. Ølbyvej 20, S truer.
F irm a: Ole N ørgaard, Vestergade 26, S truer.

N ørgaard, Jens O stergaard Lauritzen, køb
m and; f. 13/7 1901 i Erslev, Thisted amt, søn af 
gårde je r A lfred K ato N ørgaard; g. 28/9 1934 m. 
H elga N., f. Sejersen; udi. i 0 . H vidbjerg B rugs
forening 1929-34, derefter overtaget K øbm ands
forretn ingen »Centrum« i S jørslev pr. Nykøbing
M. og etabi. sig s. selvstæ ndig købmand; kas
se re r i Morsø B enzinhandlerforening s. 1949.

Adr. S jørslev pr. Nykøbing M.
Firm a: K øbm andsforretningen »Centrum«, 

Sjørslev pr. Nykøbing M.

N ørgaard, Johannes, købm and; f. 25/9 1913 i 
H unstrup, Thisted amt, søn af am tsvej assistent
P. N ørgaard; g. 16/8 1942 m. M ary N., f. Terp; 
udi. i H illerslev B rugsforening 1929-32, overta
get købm and A mnitzbøll N ielsen’s fo rretn ing  i 
Å rhus og etabi. sig s. selvstændig købm and 
1942; medl. af best. f. K ristelig  H andelsforening’s 
Å rhus afd.

Adr. Sejrøgade 19, Århus.
F irm a: Johs. N ørgaard, Sejrøgade 19, Århus.

N ørgaard, K arl, købmand; f. 17/10 1906 i Ribe, 
søn af c igarhandler Jørgen Poulsen N ørgaard;
g. 19/5 1940 m. G erda N., f. H agelund; bestået 
realeksm . fra  Ribe K atedralskole 1922, udi. h. 
købm and A. Falby, Ribe 1922-26 og herunder be
ståe t handelsm edhjæ lpereksm . fra  Ribe H andels
skole 1925, komm is i forskellige fo rretn inger bl. 
a. h. grosserer Ove Juel-C hristensen, Kbhvn.
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S. Nørmark M. Nørmølle J. E. Obel P. L. Obel
købm and direktør købm and disponent

1926-35, g rundlagt nuvæ rende kolonialforretning 
i Ribe og etabi. sig s. selvstændig købm and 1935, 
sideløbende overtaget faderens cigarforretn ing 
og lo tterikollektion i Ribe 1952; kasserer i Ribe 
K olonialhandlerforening s. 1948 sam t medl. af 
best. f. sammes hjæ lpefond, form d. f. Ribe kon
servative V ælgerforening 1951-55.

Adr. Dr. D agm ars Gade 15, Ribe.
Firm a: K arl N ørgaard, Caffe-K olonial-K on- 

fekture, Torvet 4, Ribe.

N ørgaard, Knud, købm and; f. 1/2 1914 i Saks
købing, søn af tandlæ ge Sven N ørgaard; g. 11/12 
1948 m. G erda N., f. Jensen; bestået realeksm . 
fra  Sakskøbing Realskole 1930, udi. h. købm and
L. Jørgensen, Sakskøbing 1930-34 og herunder 
bestået handelsskoleeksm . fra  Sakskøbing H an
delsskole 1932, a ftjen t væ rneplig t v. L ivgarden 
1935-36, kommis i firm ae t Holst & Jørgensen, 
Rødby 1936-37 og i A/S C. A. Qvade & Co., M a
ribo 1937-43, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
m. fo rretn ing  — om fattende finere kolonial, de
likatesser og vinhandel — i M aribo 1943; medl. 
af best. f. M aribo H andelsstandsforening s. 1954 
sam t medl. af M aribo R otaryklub.

Adr. Østergade 2, Maribo.
F irm a: K nud N ørgaard, Østergade 2, M aribo.

N ørm ark, Søren, købm and; f. 21/2 1924 i R ing
give, Vejle amt, søn af landm and S. P. P e te r
sen; g. 4/8 1951 m. F rida N., f. P etersen; udi. h. 
købm and Aage Madsen, Give 1939-43, kommis
h. købm and S. Thomsen, Filskov 1943, h. køb
m and S. Ø stergaard, Sdr. Omme 1943-44 og h. 
købm and Lyhne Hansen, Filskov 1944-46, drevet 
form bræ ndselsfabrik  1947-51, overtaget købm and 
Eigil N ørgaard’s kolonial- og delikatesseforret
ning i F redericia og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1951.

Adr. Fælledvej 15, Fredericia.
Firm a: S. N ørm ark, Fæ lledvej 15, Fredericia.

Nørmølle, M artin, d irektør; f. 16/9 1883 i
Brovst, H jørring  amt, søn af gårdejer A nders 
Nørmølle; g. 20/7 1910 m. H arrie t N., f. V orre; 
udi. h. købm and M. C. Nørmølle, B rovst 1901-04

og kontorassistent h. samme 1905-06, frekven te
re t Ju s titsråd  M øller’s H andelshøjskole i Ålborg 
1904-05, bogholder i Å lborg Foderstof Im port 
1906-08, derefter bogholder i nuvæ rende v irk 
som hed i Ålborg, d irek tør f. samme — der om
fa tte r  m el en gros — s. 1912; medl. af best. f. 
Sam m enslutningen af jydske Handelsm øller, af 
rep ræ sen tan tskabet f. A/S Å lborg Diskontobank 
og af best. f. L andsforeningen »Dansk A rbejde«s 
Ålborg afd.

Adr. H asserisgade 33, Ålborg.
Firm a: A/S H avnem øllen, Ålborg.

Obel, Jens Emil, købm and; f. 27/5 1881 i S la
gelse, søn af m urerm ester Johan  C hristian Obel; 
g. 23/5 1915 m. Emm a O., f. Læssøe; udd. i ko
lonialbranchen 1895-99, komm is h. købm and D.
M. Trane, K alundborg 1899-1900, h. købm and 
Søren Larsen, H olbæ k 1900-04 og i korn- og fo
dersto ffirm aet N. Th. Nielsen, Holbæk sam t på 
Holbæk S ukkervarefabrik  1904-06, kommis i 
Hvalsø 1906-28, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
m. fo rretn ing  — om fattende ren  kolonial — i 
Hvalsø 1928; kasserer i Hvalsø H andelsstands
forening.

Adr. Hovedgaden 16, Hvalsø.
F irm a: J. E. Obel, Hovedgaden 16, Hvalsø.

Obel, Poul Læssøe, disponent; f. 5/6 1919 i 
Hvalsø, Roskilde amt, søn af købm and Jens Emil 
Obel; udi. i faderens forretn ing  i Hvalsø 1933-37, 
kommis i samme 1937-41 og i firm aet H øjer & 
Rasmussen, Hørve 1941-42, disponent i faderens 
fo rretn ing  i Hvalsø s. 1943; formd. f. Hvalsø 
Jag tforen ing  og kasserer i Hvalsø B revduefor
ening.

Adr. Hovedgaden 16, Hvalsø.
F irm a: J. E. Obel, H ovedgaden 16, Hvalsø.

Odgaard, A ren t Bak, købm and; f. 18/9 1896 i 
Sdr. Dråby, Thisted amt, søn af gårdejer Jens 
O dgaard; g. 2/5 1924 m. M aren O., f. Odgaard; 
udi. i Tødsø B rugsforening 1921-24, overtaget 
købm and Mads H angaard  P etersen ’s forretn ing  
i H esselbjerg og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1924; medl. af best. f. Morsø Landkøb-
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P. J. Offenbach 
købm and

H. Ohlsen 
prokurist

H. Ohlsen 
grosserer

H. Ohlsen 
disponent

m andsforening s. 1934, formd. f. samme 1947-54, 
kom m unal- og sygekasserevisor — ansat af sta
ten s. regnskabskyndig — i H esselbjerg sam t 
kasserer i H esselbjerg m enighedsråd.

Adr. H esselbjerg pr. Nykøbing M.
Firm a: A. B. Odgaard, H esselbjerg pr. Nykø

bing M.

Oest, Arne, købm and; f. 23/11 1911 i Randers, 
søn af snedkerm ester A lexander Oest; g. 29/3 
1945 m. K aren M argrethe O., f. Pedersen; udi.
h. købm and P e te r W aaben, Randers 1927-31, 
derefter fo rre tte t tjeneste i hæ ren  og sen. ansat 
i firm ae t H enry Nellem ann, Randers, drevet selv
stændig agenturvirksom hed 1939-45, overtaget 
købm and M arinus C hristensen’s fo rretn ing  i Å r
hus og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1945; 
kom pagnichef i h jem m evæ rnet.

Adr. Ø stergade 35, Århus.
Firm a: A rne Oest, Fredensgade 20, Århus.

Offenbach, Poul Johan, købm and; f. 10/11 1902 
i Kbhvn., søn af kam m erlakaj H enry A nton Of
fenbach; g. 14/7 1937 m. H enny Anna O., f. B il
grav N ielsen; udd. i handel en gros og v irk e t h. 
grosserer Carl F. Jensen, S tudiestræ de 9-11, 
Kbhvn. K. 1916-21, ansat i Danske Købmænds 
H andels-A ktieselskab, K bhvn. 1921-23, derefter 
v irke t s. to ldk larerer sam t ansat på B. 93’s kon
tor, ansat i firm aet Sv. V. B erendt, Ø sterbro
gade 144, Kbhvn. 0 . 1928-40 og i V areforsynings- 
d irek to ra te t 1940-46, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. forretn ing  — om fattende kolonial, 
delikatesser og vinhandel — G ernersgade 45, 
Kbhvn. K. 1946; tidl. fodboldspiller på B. 93’s
1. hold.

Adr. Sølvgade 105, Kbhvn. K.
F irm a: Poul Offenbach, G ernersgade 45, 

K bhvn. K.

Ohlsen, Hans, prokurist; f. 25/9 1889 i Kolding; 
udd. i kolonialbranchen i Kolding 1903-07 og 
herunder bestået handelsskoleeksm . fra  Kolding 
H andelsskole 1907, d erefter kommis i Vejle, 
Kolding og H aderslev, rep ræ sen tan t i firm aet 
Carl Faaborg, H aderslev 1914, p rokurist i sam 

me — der e r  grundlagt af g rosserer Carl F aa
borg 1908 og om fatter kolonial en gros sam t 
agenturvirksom hed — s. 1919, efter grosserer 
Carl Faaborgs død 1951 sam men m ed prokurist 
Helene Faaborg leder af virksom heden — der 
indehaves af enkefru  Anne Faaborg.

Adr. Haderslev.
F irm a: Carl Faaborg, Haderslev.

Ohlsen, H enrik, grosserer; f. 9/5 1896 i H aders
lev, søn af købm and H enrik  Ohlsen; g. 10/10 
1924 m. Tine O., f. Pedersen; udd. i kolonial
branchen dels i H aderslev og dels i Slesvig 1910- 
14, efter a t have deltaget i verdenskrig  1 ind
tråd t s. m edarbejder i faderens agentur og en 
gros virksom hed i H aderslev 1918, leder af sam 
me — der e r g rundlagt s. detailfo rretn ing  1892 
m en sen. om dannet t. agen tu r og en gros v irk 
somhed og som om fatter kolonial en gros sam t op
lag f. A/S De danske S p ritfab riker og depot f. A/S 
Tuborgs B ryggerier, Kongens Bryghus, A/S De 
danske E ddikebryggerier og A/S Oliemøllen m. 
fl. — s. genforeningen 1920; revisor i H aderslev 
og Omegns K øbm andsforening sam t medl. af 
forretn ingsudvalget f. Købm ændenes Kollegium 
i H aderslev, till. medl. af best. f. Foreningen af
D.D.S.F.s Agenter.

Adr. V estergade 38-42, Haderslev.
F irm a: H enrik  Ohlsen, Vestergade 38-42, H a

derslev.

Ohlsen, H enrik, disponent; f. 27/5 1926 i H a
derslev, søn af g rosserer H enrik  Ohlsen; g. 21/5 
1949 m. Else O., f. B retlau; udd. i A/S Elias B. 
Muus, K ertem inde 1941-44, m edarbejder — be
søger firm aets kunder i H aderslev am t sam t del
taget i virksom hedens ledelse — i faderens agen
tu r  og en gros virksom hed i H aderslev s. 1947.

Adr. Vestergade 38-42, Haderslev.
F irm a: H enrik  Ohlsen, Vestergade 38-42, Ha

derslev.

Okholm, Jens, købm and; f. 7/9 1921 i Ålborg, 
søn af landm and Svend Okholm; udi. i Sengeløse 
Brugsforening 1936-40, kommis i samme 1940-42 
og sen. i forskellige andre brugsforeninger —
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J. Okholm  
købm and

P. Okslund 
købm and

C. T. Oldenborg 
købm and

A. Olesen 
købm and

bl. a. s. re jsev ikar — 1942-46, disponent h. køb
m and Chr. Sørensen, Rungsted 1946-47 og re 
p ræ sen tan t i firm ae t B rdr. Justesen, Kbhvn. 
1947-50, etabi. sig s. selvstændig købm and m. 
forretn ing  — om fattende kolonial, delikatesser 
og vinhandel — i N æstved 1950, udvidet og mo
dern isere t forretn ingen t. selvbetjening 1951.

Adr. Set. M ortens Gade 13, Næstved.
Firm a: Jens Okholm, Set. M ortens Gade 13, 

N æstved.

Okholm, Svend, købm and; f. 4/9 1898 i Tøn- 
ning, Å rhus amt, søn af læ re r L ars P e te r Sø
rensen; g. 29/5 1930 m. Ella O., f. Stage; udi. i 
B ræ dstrup  K øbm andsgård og herunder frekven
te re t Horsens H andelsskole 1913-17, kommis i 
samme 1917, frekven tere t H andelshøjskolen 
»Købmandshvile« i Rungsted 1917-18, kommis h. 
købm and N. Nielsen, F rederikssundsvej 9, 
Kbhvn. NV. 1918-19 og h. købm and Niels B. 
Lund, V esterbrogade 166, Kbhvn. V. 1919-28, be
s ty re r h. kgl. hofleverandør, købm and P. A. 
B uchtrup, Å rhus 1928-29, etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and m. fo rretn ing  Valby Langgade 114, 
Kbhvn. Vby. 1929; næ stform d. f. Valby H andels
forening 1935-53.

Adr. Valby Langgade 114, Kbhvn. Vby.
F irm a: Sv. Okholm, Valby Langgade 114, 

Kbhvn. Vby.

Okslund, Peter, købmand; f. 9/3 1919 i Bække, 
Ribe amt, søn af gårdejer Jens Thomsen Oks
lund; g. 5/12 1953 m. Eva O., f. D ühring M or
tensen; udi. h. købm and H ansen Nielsen, Gesten 
1942-45, kommis h. samme 1945-47 sam t ansat i 
en gros virksom hed i Kolding 1947-49, overtaget 
nuvæ rende forretn ing  — der om fatter kolonial 
og isenkram  — i R anders og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1949.

Adr. Udbyhøjvej 89, Randers.
Firm a: P e te r Okslund, K olonial & Isenkram , 

Udbyhøjvej 89, Randers.

Oldenborg, C hristian Theodor, købm and; f. 3/4 
1890 i Tuse, H olbæk amt, søn af landm and Jo 
hannes O ldenborg; g. 18/2 1917 m. Anna O., f.

Hansen; etabi. sig s. selvstændig købm and m. 
forretn ing  — om fattende kolonial, isenkram , 
korn og foderstoffer, kunstgødning, bræ ndsel 
og benzin — i Tølløse 1919; medl. af best. f. 
M idtsjæ llands Landkøbm andsforening s. 1928, 
formd. f. samme 1938-54, fl. a. tillidshverv.

Adr. Tølløse.
F irm a: Chr. Th. Oldenborg, Tølløse.

Olesen, A lfred, købm and; f. 31/3 1917 i A ger
skov, H aderslev amt, søn af landm and Nis Ole
sen; g. 20/5 1945 m. Ingeborg O., f. Ferslev; udd. 
i kolonial og b landet handel h. købm and P. Ole
sen, Toftlund 1933-37, kommis h. købmand P eter 
Johansen, Hammelev 1937-39, h. købm and J. F il
skov, M øgeltønder 1939, h. købm and Kaj Toft, 
Thisted 1939-40 og h. købmand P. Olesen, Toft
lund 1940-45, derefter optaget s. kompagnon i 
købm and Jørgen F erslev’s fo rretn ing  i A rnum .

Adr. Arnum.
Firm a: Ferslev & Olesen, A rnum .

Olesen, Chr. H., direktør; f. 31/1 1885 i Kbhvn., 
søn af etatsråd  C. A. Olesen; g. 25/2 1921 m. 
A nna C laritte Louise Caroline H ertha O., f. de 
Mylius; student 1903, cand. phil. 1905, udd. i h an 
del i P ræ stø  1905-06, i H am burg 1906, i B ordeaux 
1906-07 og i London 1907-08, ansat i K red ito r- 
Foreningen af 2. Aug. 1905 1908-10, sekretæ r i 
A/S De Danske S pritfabrikker 1909, underd irek
tø r i samme 1914, m eddirektør 1916, d irek tør 
1920; formd. f. Fæ llesudvalget af 1. M arts 1917,
f. Foreningen af danske S p iritu sfab rikan ter og
f. sammes arbejdsgiverafdeling, f. K bhvn.s 
B ræ ndevinsbræ nderlaug’s Legat og f. A/S H inds
gavl, formd. f. L andsforeningen »Dansk A rbej
de« 1920-52, derefter æresm edl. af samme sam t 
tilde lt foreningens guldm edaille, næstform d. i 
Fem ern-R ute-K om iteen, medl. af best. f. F o r
eningen »Norden«, f. T ietgen-Fondet, f. Det dan
ske Pasteur-Selskab, f. Foreningen t. H andels
undervisningens Frem m e og af T uristrådet, 
medl. af rep ræ sentan tskabet f. Foreningen 
»Dansk K unsthåndvæ rk« og af K om iteen f. det 
danske S tudenterhus i Paris, medl. af A kadem iet 
f. de tekniske Videnskaber, formd. f. best. f.
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C. H. Olesen C. Olesen
direktør købm and

C. E. Olesen C. H. Olesen
købm and købm and

A/S Dansk G elatine Fabrik, f. A/S Danisco og 
f. A/S D ansk G æ rings-Industri, medl. af rep ræ 
sen tantskabet f. A/S P rivatbanken  i K bhvn. og 
af best. f. Det kgl. octr. aim. B randassurance 
Compagni, tidl. medl. af forskellige offentlige 
komm issioner, af Industrirådet og af andre er
hvervsorganisationers ledelse; dekorationer: K., 
DM. — F.Æ.L.4., N.St.O.22. og S.V.21.

Adr. K rathusvej 26, C harlottenlund.
Firm a: A/S De Danske Spritfabrikker, H avne

gade 29, Kbhvn. K.

Olesen, Christian, forretn ingsbestyrer; f. 16/11 
1905 i Aulum, Ringkøbing am t, søn af købmand 
C hristian Olesen; udi. i faderens forretn ing  i 
Aulum, bestyrer af samme s. 1935; medl. af best, 
f. A/S Aulum  H andels- og Landbrugsbank.

Adr. D anm arksgade 70, Aulum.
Firm a: O. C. Olesen’s Enke, Kolonial & G rov

varer, Aulum.

Olesen, C hristian, købm and; f. 28/11 1912 i 
R årup sogn, Vejle amt.

Adr. H aldrup St.
Firm a: Chr. Olesen, Købmand, H aldrup St.

Olesen, C hristian E., købm and; f. 27/5 1919 i 
GI. Sole, Vejle amt, søn af gårdejer Jørgen Ole
sen; udi. h. købm and L. Jørgensen, S truer, over
taget nuvæ rende forretn ing  i Sellerup og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1947.

Adr. Sellerup pr. Børkop.
F irm a: Chr. E. Olesen, Sellerup pr. Børkop.

Olesen, C hristian H., købm and; f. 18/8 1876 i 
Tirsbæk, Vejle amt, søn af sm edem ester P eter 
Olesen; g. 24/4 1901 m. K athinca O., f. B orre
gaard; udd. i kolonial h. købm and F. F. C hri
stensen, Vejle, etabi. sig s. selvstændig køb
m and i Å lborg 1901; medl. af best. f. Ålborg 
H andelsforening af 1879 s. 1907, formd. f. sam 
me 1923-47, medl. af best. f. C entral-O rganisa
tionen af K øbm andsforeninger i Jy lland  s. 1920, 
formd. f. samme 1935-52, næstform d. i De sam 
virkende K øbm andsforeninger i D anm ark s. 1932, 
formd. f. samme 1941-53, medl. af rep ræ sen tan t

skabet f. A/S Å lborg D iskontobank s. 1928 og af 
best. f. samme s. 1944, till. medl. af direktionen 
f. H ypotekforeningen i Å lborg s. 1932; dekoratio
ner: K., DM. — N.St.O.31. og S.V.22.

Adr. Kong C hristians Alle 28, Ålborg.
F irm a: Chr. H. Olesen, Søndergade 18, Ålborg.

Olesen, E lfred C hristian, købmand; f. 30/9 1888 
i Kasted, Å rhus amt, søn af købm and R. P. 
Olesen; g. 19/5 1916 m. K aren O., f. P etersen; 
udi. dels i faderens forretn ing  i Å rhus og dels 
i firm aet Carl Bertelsen, Å rhus 1904-08, over
taget faderens forretn ing  og etabi. sig s. selv
stændig købm and i Å rhus 1944.

Adr. W illemoesgade 10, Århus.
Firm a: R. P. Olesen, W illemoesgade 10, Å r

hus.

Olesen, Erik, købm and; f. 14/5 1921 i Silke
borg, søn af købm and M artin  Olesen; g. 8/4 1948 
m. Jy tte  O., f. B altzer; udi. i faderens fo rre t
ning i Silkeborg 1936-40, kommis h. købm and 
H enry Pedersen, Ikast 1940-42 og 1945-46 sam t 
disponent i faderens forretn ing  i Silkeborg 1942- 
45 og 1946-51, overtaget samme — der om fatter 
kolonial og isenkram  — og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1951.

Adr. Lyngbygade 33, Silkeborg.
Firm a: E rik  Olesen, Lyngbygade 19, Silkeborg.

Olesen, E rik  B ernhard , forretn ingsbestyrer; f. 
8/8 1918 i Vodskov, Ålborg amt, søn af købm and 
L aurits P e te r Olesen; bestået mellemskoleeksm. 
fra  N ørre Sundby Realskole 1933, udi. i fade
rens forretn ing i Vodskov 1933-37, kommis i sam 
me 1937-47, derefter bestyrer af forretn ingen — 
der er g rundlagt af faderen  1914 og om fatter 
kolonial, isenkram , foderstoffer og bræ ndsel.

Adr. Vodskov.
Firm a: L. P. Olesen, K olonial & Isenkram , 

Vodskov.

Olesen, E rik  Bæklund, købmand; f. 24/6 1925 
i Kolding, søn af a rk ivar A rne Olesen; g. 2/7 
1949 m. B irgit B. O., f. U lka; udd. s. isenkræ m 
m er i firm aet H arald  Mogensen & Co., Kolding
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E. Olesen 
købm and

E. B. Olesen 
forretningsbestyrer

F. Olesen 
købm and

H. Olesen 
købm and

1941-45, derefter rep ræ sen tan t i firm aet W illum - 
sen & Søn, Kolding og sen. disponent i firm aet 
H arald  Mogensen & Co., Kolding, overtaget nu 
væ rende forretn ing  i S trandhuse pr. Kolding og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1953.

Adr. S trandhuse pr. Kolding.
F irm a: E. B æ klund Olesen, S trandhuse pr. 

Kolding.

Olesen, Folm er, købmand; f. 27/4 1907 i Ål
borg, søn af købm and C hristian H. Olesen; g. 
11/10 1942 m. K aren  O., f. Jensen; bestået rea l- 
eksm. fra  Ålborg K atedralskole 1923, udd. i f ir 
m aet Aug. W orm’s Eftf., Å lborg 1923-26 og h e r
under bestået handelsm edhjæ lpereksm . fra  Ål
borg H andelshøjskole 1925, kommis h. samme 
1926-27 og kontorist i kolonial en gros firm ae t 
H ans Jensen, Ålborg 1927-28, studie- og a rbejds
ophold i London 1928-29, derefter kommis i fa 
derens forretn ing  i Ålborg, m edindehaver af 
samme 1934, eneindehaver s. 1953; medl. af best, 
f. Å lborg H andelsforening af 1879 s. 1942, formd. 
f. samme s. 1947, medl. af best. f. og sek re tæ r 
i C entral-O rganisationen af K øbm andsforenin
ger i Jy lland 1935-50, medl. af Vestre L andsret 
1945-50, af Ålborg H andelsret s. 1948 og af Ål
borg Boligret s. 1950; dekorationer: R.

Adr. H err. H ennekes Vej 10, Ålborg.
Firm a: Chr. H. Olesen, Søndergade 18, Ålborg.

Olesen, G unner, købm and; f. 22/12 1916 i S la
gelse, søn af gravør Rantzau Olesen; g. I l l  1940 
m. Valborg O., f. N ørregaard; udi. h. købm and 
Lau, Slagelse 1931-36 og h eru nder bestået han- 
delsskoleeksm. fra  Slagelse Handelsskole 1935, 
kommis h. samme 1936-37 og h. købm and H. A. 
Hansen, Sorø 1937-38 — herunder aftjen t v æ rne
pligt 1937. kontorassistent og sen. lagerforvalter 
i A/S Vilhelm Lange, Slagelse 1938-49, overta
get købm and L au’s fo rretn ing  — om fattende 
kolonial, delikatesser, vinhandel og bræ ndsel — 
i Slagelse og etabi. sig s. selvstændig købm and 
1949.

Adr. Ndr. S tationsvej 6 E., Slagelse.
F irm a: G unner Olesen, »Valbyhus«, Valby vej 

1, Slagelse.

Olesen, Hakon, købm and; f. 19/4 1917 i Århus, 
søn af uddeler Sophus Olesen; g. 12/9 1943 m. 
Ida O., f. Jensen; udi. i H ørning Brugsforening 
1933-37, derefter frekven tere t O llerup G ym na
stikhøjskole og sen. kommis i Spørring B rugs
forening, i Vedslet Brugsforening og i H ørning 
B rugsforening, overtaget købm and A. L. M. A n
dersen’s forretn ing  i Å rhus og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1944; tidl. form d. f. H ørning 
G ym nastik- og Idræ tsforening og kasserer i 
Spørring G ym nastikforening.

Adr. Guldbergsgade 101, Århus.
F irm a: Hakon Olesen, Guldbergsgade 101, Å r

hus.

Olesen, Hans, købm and; f. 29/10 1925 i Skave, 
R ingkøbing amt, søn af købm and K nud C hristian 
Olesen; g. 17/5 1948 m. Ane O., f. H alk jæ r Hede- 
gaard; udi. i faderens forretn ing  i Skave og h e r
under bestået handelsm edhjæ lpereksm . fra  Hol
stebro Handelsskole, derefter førstekom m is h. 
købm and E. S. Petersen , Aulum og sen. — efter 
a t have af tjen t væ rneplig t v. L ivgarden — i 
faderens forretn ing  i Skave, overtaget nuvæ ren
de forretn ing  i Holstebro og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1949, udvidet og m oderniseret 
forretn ingen  1952.

Adr. Helgolandsgade 21, Holstebro.
F irm a: H ans Olesen, Købmand, H elgolands

gade 21, Holstebro.

Olesen, Hans Christian, købm and; f. 20/5 1928 
i H øjer, Tønder amt, søn af a rbe jder Niels Ole
sen; g. 28/12 1952 m. Ilse M arie O., f. Johann
sen; udi. h. købm and Hans Pørksen, H øjer 1942- 
45, kommis h. samme 1945-47, h. grosserer Carl 
Faaborg, H aderslev 1947-48, h. købm and W erner 
Petersen , Tønder 1950-53 og h. svigerfaderen 
købm and I. M. Johannsen, H øjer 1953, overtaget 
sidstnæ vntes fo rretn ing  — om fattende b landet 
landhandel — og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1954.

Adr. Kovej 6, H øjer.
Firm a: H. C. Olesen, Kovej 6, Højer.
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K. C. Olesen L. Olesen
købm and forretningsfører

H. C. Olesen 
købm and

J. Olesen 
købm and

Olesen, Hans Erik, købm and; f. 9/9 1928 i 
Brande, Vejle amt, søn af købm and Johannes 
Olesen; udi. dels h. købm and Laur. Sørensen, 
C hristiansfeld og dels i faderens forretn ing  i 
C hristiansfeld 1942-46, kommis h. købm and Chr. 
Jacobsen, G råsten 1948-51, bestyrer af købm and 
K nud H ansen’s filial i Lakolk, Rømø 1951, kom 
mis h. fru  købm and Meier, Toftlund 1951-52 og 
h. købm and H einr. Degn, Sønderborg 1952-53, 
overtaget købm and Th. N ielsen’s kolonial- og 
delikatesseforretning i K olding og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1953, ombygget og mo
dern iseret forretn ingen  1954.

Adr. H aderslevvej 139, Kolding.
Firm a: H. E. Olesen, H aderslevvej 139, Kol

ding.

Olesen, Jens Peter, købm and; f. 18/11 1895 i 
Jelling, Vejle amt, søn af landm and P e te r Chri
stian Olesen; g. 20/7 1929 m. Eleonora O., f. 
Espensen; udi. h. købm and J. Rasmussen, Vejle, 
overtaget nuvæ rende kolonialforretning i Kol
ding og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1935.

Adr. Tøndervej 73, Kolding.
F irm a: J. P. Olesen, Tøndervej 73, Kolding.

Olesen, John, købmand; f. 17/6 1906 i Lunde, 
Ribe amt, søn af m ejeribestyrer M arius Olesen;
g. 12/5 1933 m. Helvig O., f. Nielsen; udi. h. 
købm and Michael Pedersen, Houen 1921-24, fø r
stekomm is h. samme 1924-26, frekven tere t Den 
jydske Handelshøjskole i Å rhus 1927, førstekom 
mis h. købm and Mouridsen, Varde 1927-28 og h. 
købm and Carl Christensen, O utrup 1928-31, 
g rundlagt nuvæ rende forretn ing  — der om fatter 
kolonial, isenkram , gødning og bræ ndsel — i 
Billum  og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1931; medl. af Janderup-B illum  sogneråd s. 1950, 
till. læ gdom m erm edhjæ lper i H andelsretten  f. 
Varde Retskreds.

Adr. Billum.
Firm a: Billum K øbm andshandel v. John Ole

sen, Billum.

Olesen, Jørgen, købmand; f. 18/6 1908 i Kbhvn., 
søn af sporvognstyrer P eder Olesen; g. 13/11

1936 m. Elna O., f. Thomsen; udd. i handel h. 
købm and H om ann Erichsen, Kbhvn. 1922-26 og 
herunder bestået handelsm edhjæ lpereksm . fra 
Købmandsskolen, kommis h. samme 1926-32, 
etabi. sig s. selvstændig købm and m. forretn ing 
— om fattende finere kolonial, vin, tobak og 
frug t m. v. — i Kbhvn. 1932.

Adr. Carl Johans Gade 13, Kbhvn. 0 .
F irm a: Jørgen Olesen, R andersgade 2, Kbhvn.

0 .

Olesen, K iemen, købm and; f. 3/9 1892 i Hover, 
Ringkøbing amt, søn af gårdejer Chr. Olesen;
g. 2/4 1922 m. A nna O., f. Pedersen; udi. dels h. 
købm and P. Pedersen, Ørnhøj og dels h. køb
m and N. Nielsen, Ørnhøj, overtaget nuvæ rende 
forretn ing  — der om fatter kolonial og konser
ves — i T arm  og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1921.

Adr. Skjernvej 2, Tarm.
Firm a: K iem en Olesen, K olonial & Konserves, 

Tarm.

Olesen, K nud Christian, købm and; f. 18/8 1892 
i Borbjerg, Ringkøbing amt, søn af købm and 
M ikkel C hristian Olesen; g. 1/6 1920 m. Ane 
M argrethe O., f. Clemmensen; udi. h. købm and 
Jens Thomsen, Hvam og sen. frekven tere t Å r
hus Handelshøjskole, d erefter førstekom m is h. 
købm and Johs. Gade, Sevel, etabi. sig s. selv
stæ ndig købm and m. fo rretn ing  i M årslet v. 
Å rhus 1920, afs tåe t samme og overtaget faderens 
forretn ing i Skave pr. Holstebro 1923, ombygget 
og m oderniseret forretn ingen  1938 og 1953.

Adr. Skave pr. Holstebro.
F irm a: K nud Chr. Olesen, Skave pr. H olste

bro.

Olesen, Laurits, fo rretn ingsfører; f. 11/5 1898 
i Ålborg, søn af tea terfunk tionæ r Jens C hristian 
Olesen; g. 27/12 1925 m. Ella O., f. Petersen; 
udd. i kontorvirksom hed i A/S De forenede 
T ekstilfabrikker, Ålborg 1913-17 og herunder be
stået handelsm edhjælpereksm . fra  Justitsråd  
M øller’s Handelshøjskole i Ålborg 1916, kontor-
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M. Olesen P. Olesen
købm and købm and

P. Olesen S. Olesen
købm and købm and

assistent i A/S C. W. Obel’s T obaksfabriker, 
Ålborg 1917-23, bogholder i sammes nyoprettede 
oplag i Esbjerg 1923, forretn ingsfører f. samme 
s. 1929.

Adr. Svendsgade 22, Esbjerg.
Firm a: C. W. Obel A/S, Esbjerg Oplag, Es

bjerg.

Olesen, M artin, købmand; f. 5/11 1895 i Them, 
Skanderborg amt, søn af landm and G eert Ole
sen; g. 22/6 1919 m. K aren O., f. H ansen; udd. 
s. m ejerist dels på Fårvang M ejeri og dels på 
H innerup M ejeri 1912-16, derefter ansat på P an- 
drup M ejeri og sen. på Silkeborg M ejeri sam t 
på Koopm ann’s M argarinefabrik  i Silkeborg, 
overtaget kolonialforretning Lyngbygade 19, 
Silkeborg og etabi. sig s. selvstændig købm and 
1931, afstået samme t. sønnen — købm and E rik 
Olesen — og grundlag t nuvæ rende kolonial- og 
isenkram forretn ing i egen nybygget ejendom  i 
Skovvangkvarteret i Silkeborg 1951.

Adr. Skovvangen 2, Silkeborg.
Firm a: M artin Olesen, Skovvangen 2, S ilke

borg.

Olesen, Niels P eter, købm and; f. 13/6 1920 i 
Vedsted, H jørring  amt.

Adr. Skovgårdsvej 1, Ålborg.
Firm a: P e te r Olesen, Fæ røgade 8, Ålborg.

Olesen, P., købm and; f. 6/2 1905 i Agerskov, 
H aderslev amt, søn af gårdejer Nis Olesen; g. 
23/4 1933 m. Anna O., f. Holdt; udd. i kolonial
branchen h. købm and P. J. Schmidt, Agerskov 
1919-22, kommis h. købm and Nis Nissen, Tinglev 
1922-23, h. købm and L. P. Larsen, Seest 1923-24,
h. købm and A nton Eriksen, G rønninghoved 1924 
og h. købm and Carl Truelsen, Agerskov 1924- 
33, etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo rre t
ning — om fattende kolonial og køkkenudstyr — 
i Toftlund 1933, ombygget og m oderniseret fo r
retn ingen t. delvis selvbetjening 1951; formd. f. 
Toftlund H andelsforening og næstform d. f. Toft
lund tekniske Skole og Handelsskole.

Adr. Toftlund.
F irm a: P. Olesen, Toftlund.

Olesen, Peter, købm and; f. 15/1 1920 i Å restrup, 
Ålborg amt, søn af m anufak turhandler Svenning 
Olesen; g. 27/2 1949 m. M aja O., f. Pedersen; 
udi. i Å restrup Brugsforening 1934-38, kommis 
i V alsted B rugsforening 1938-40 og i Sønderhå 
Brugsforening 1940-45, derefter v ikar i forskel
lige brugsforeninger, overtaget nuvæ rende fo r
retn ing  — der om fatter kolonial, isenkram , m a
nufak tur, korn og foderstoffer — i Ladegård pr. 
A rden og etabi. sig s. selvstændig købm and 1948; 
revisor f. Ladegård V andvæ rk og f. Ladegård 
T ransform atorforening sam t f. Ladegård F ryse
anlæg.

Adr. Ladegård pr. Arden.
F irm a: P eter Olesen, Ladegård pr. Arden.

Olesen, Sigvald, købm and; f. 29/7 1908 i Rye, 
Skanderborg amt, søn af karetm ager Ole R as
m us Olesen; g. 17/11 1935 m. E rna Helene O., f. 
Hansen; udi. h. købm and K nudsen, Borum  pr. 
M undelstrup 1922-26, kommis i firm aet H ansen 
& Larsen, R ingsted 1927-30 og i samme firm a i 
Slagelse 1931 sam t i N æstved 1932, bestyrer af 
»Kolonialhuset«, Sorø 1932-50, overtaget købm and 
Egon P etersen ’s fo rretn ing  — om fattende kolo
nial og delikatesser sam t vinhandel — i »Axel- 
hus« i Sorø og etabi. sig s. selvstændig købm and 
1950.

Adr. Storegade, Sorø.
F irm a: Sigvald Olesen, Storegade, Sorø.

Olesen, Svend Aage, købm and; f. 24/8 1912 i 
Vejle, søn af ø lhandler A nton Olesen; g. 13/11 
1938 m. Ragnhild O., f. Christensen; udi. dels h. 
købm and Boesen og dels h. købm and Viggo Da
vidsen, Vejle 1928-32, derefter kommis h. køb
m and A braham sen, Vejle, overtaget købm and 
H arald  H ansen’s fo rre tn ing  i Vejle og etabi. sig 
s. selvstændig købm and 1947.

Adr. Storm gade 27, Vejle.
F irm a: Svend Aage Olesen, Storm gade 27, 

Vejle.
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C. S. Olin 
repræ sentant

T. Olesen T. Olesen
købm and købm and

Olesen, Søren, købm and; f. 27/1 1909 i Saltum, 
H jørring  amt.

Adr. Stae pr. V ester Hassing St.
Firm a: Søren Olesen, Stae pr. V ester Hassing 

St.

Olesen, T horkild; købmand; f. 18/5 1911 i Oden
se, søn af købm and Jens C hristian Olesen; g. 2/3 
1941 m. E lisabeth O., f. A ndersen; udd. i kolonial
h. købm and P. Hansen, Hvalsø 1926-30 og h e r
under bestået handelsskoleeksm . fra  Roskilde 
Handelsskole 1929, kommis h. samme 1930-32 og 
h. købm and Poul A ndersen, G ræ sted 1932-33, 
fo rre tn ingsfører i faderens forretn ing i Jyderup  
1933-35 og m edindehaver af kaffe en gros og en 
detail fo rretn ing  i Kbhvn. 1935-39, overtaget fa
derens forretn ing  — om fattende kolonial, deli
katesser, vinhandel, isenkram , korn og foder
stoffer, bygningsm aterialer og bræ ndsel — i Jy 
derup og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1939; 
medl. af best. f. Jyderup  H andels- og H åndvæ r
kerforening.

Adr. Elmevej 4, Jyderup.
F irm a: Th. Olesen, Elmevej 4, Jyderup.

Olesen, Thorvald, købm and; f. 19/11 1910 i 
Lynderup, Viborg amt, søn af gårdejer Jens 
C hristian Olesen; g. 3/9 1938 m. Rigmor O., f. 
D algaard; udd. s. m ejerist v. Skals M ejeri 1926- 
29 og sen. v irk e t s. sådan bl. a. v. B ræ dstrup 
A ndelsm ejeri 1939-49, overtaget købm and K jæ r 
Jensen’s kolonialforretning i B ræ dstrup og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1947.

Adr. Søgade, B ræ dstrup.
Firm a: Th. Olesen, Søgade, B ræ dstrup.

Olesen, Valdemar, købmand; f. 24/5 1922 i Toft
lund, H aderslev amt.

Adr. Søndergade 1, G lam sbjerg.
F irm a: Vald. Olesen, Søndergade 1, G lams

bjerg.

Olin, Carlo Seth, rep ræ sentan t; f. 17/4 1904 i 
Kbhvn., søn af købm and Hugo A. Olin; g. 17/10 
1931 m. Esther O., f. H ansen; udd. i handel i

Kbhvn., rep ræ sen tan t i A/S R eckett & Colman, 
K bhvn. s. 1930; medl. af best. f. H andelsrejsen
deforeningen i Svendborg t. 1937, medl. af best,
f. Foreningen af R epræ sentan ter og H andels
rejsende i Odense og sen. f. Fyns Stifts H an
delsrej sendeforening s. 1938, formd. f. sidst
næ vnte s. 1955.

Adr. Reventlowsvej 54, Odense.
Firm a: A/S R eckett & Colman, K væsthusgade 

6, Kbhvn. K.

Olsen, Aage, købmand; f. 13/3 1912 i Ikast, 
R ingkøbing amt, søn af gårdejer C hristian Ol
sen; g. 30/12 1934 m. G erty O., f. Jensen; udi. h. 
købm and A nker Larsen, H erning 1927-31, der
efter kommis i Gylling og sen. i Sdr. Dråby, 
overtaget købm and Dueholm P etersen’s fo rre t
ning i Å rhus og etabi. sig s. selvstændig køb
mand 1935.

Adr. Tordenskjoldsgade 59, Århus.
Firm a: Aage Olsen, Tordenskjoldsgade 29, 

Århus.

Olsen, Aage, købmand; f. 16/12 1916 i Ølsted, 
Å rhus amt.

Adr. Frodesvej 16, Åbyhøj.
F irm a: Aage Olsen, Frodesvej 16, Åbyhøj.

Olsen, Aage, købm and; f. 7/5 1917 i Langå pr. 
Ø ksendrup, Svendborg amt, søn af handelsm and 
V aldem ar Olsen; g. 28/5 1943 m. E rna O., f. Jen 
sen; udi. h. købm and Langæble, V orm ark 1932- 
36, derefter kommis h. samme, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. forretn ing  — om fattende 
kolonial, isenkram  og køkkenudstyr — i Gud
b jerg  1943.

Adr. Gudbjerg, Sydfyn.
F irm a: Aage Olsen, G udbjerg, Sydfyn.

Olsen, Alfred, købm and; f. 6/10 1916 i Stigs 
B jæ rgby, Holbæk amt, søn af gårdejer P e te r 
C hristian  Olsen; g. 25/10 1942 m. Ellen O., f. L a r
sen; udi. h. købm and L. P. Larsen, K nabstrup 
1930-34, derefter kommis i A/S H. Jessen, Tå
strup  og sen. i firm ae t O. H. Olsen & Søn, Skee 
sam t h. købm and Viggo A ndersen, K alundborg,
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Aa. Olsen A. Olsen A. M. O. Olsen A. K. Olsen
købm and købm and købm and købm and

overtaget nuvæ rende forretn ing  — der om fatter 
kolonial, delikatesser, v inhandel og sydfrugt — 
i K alundborg og etabl. sig s. selvstæ ndig køb
m and 1942; medl. af best. f. K alundborg K øb
m andsforening s. 1952.

Adr. Lundevej 11, Kalundborg.
F irm a: A lfred Olsen, Lundevej 11, K alund

borg.

Olsen, Anders, købm and; f. 17/6 1918 i Kbhvn.; 
etabl. sig s. selvstændig købm and m. forretn ing  
Rungsted K yst 1938; medl. af best. f. Hørsholm 
H andelsforening s. 1947, kasserer i samme 1947- 
51, p. t. sek re tæ r i foreningen.

Adr. Hørsholmvej 14, Rungsted Kyst.
F irm a: M orten A ndersen, H ørsholmvej 14, 

R ungsted Kyst.

Olsen, Anders M artin  Oluf, købm and; f. 16/4 
1913 i Tune, Roskilde amt, søn af landm and Ole 
Olsen; g. 24/2 1946 m. K aren O., f. Jensen; udi. 
dels i Tune B rugsforening og dels i Snoldelev 
B rugsforening sam t i K arlslunde Brugsforening 
1928-32, kommis i Greve Brugsforening 1932-46, 
selvstændig købm and i Roskilde 1946-47, der
efter etabl. sig s. selvstæ ndig købm and m. fo r
retn ing  — om fattende kolonial, isenkram  og byg
n ingsm aterialer sam t bræ ndsel — i Solrød S trand.

Adr. Solrød S trand.
F irm a: »Købmandsgården«, Solrød Strand.

Olsen, Anton K ristian, købm and; f. 30/3 1907 
på Frdbg., søn af funktionæ r v. Frdbg. kom m u
ne Niels Olsen; g. 28/10 1934 m. Rigmor Alice O., 
f. Nielsen; udd. h. købm and Carl A. N ielsen 
sam t h. dennes efterfølger købm and P e te r Sø
rensen, Stengade 6-8, Kbhvn. N. 1922-26 og h e r
under bestået handelsm edhjæ lpereksm . fra  Køb
mandsskolen 1925, kommis bl. a. h. købm and 
H ansenius Sørensen, Nyelandsvej, Kbhvn. F. 
1926-28 og besty rer af sam mes V igerslev afd. 
1928-34, overtaget nuvæ rende forretn ing  — der 
om fatter finere kolonial, vine, tobakker og 
frug t m. v. — Bogensegade 11, Kbhvn. 0 . og 
etabl. sig s. selvstændig købm and 1934.

Adr. Bogensegade 11, Kbhvn. 0 .
Firm a: K oloniallageret i Bogensegade v. A n

ton Olsen, Bogensegade 11, K bhvn. 0 .

Olsen, Børge Carl Reslow, kontorchef; f. 6/8 
1906 i Kbhvn., søn af tøm m erhandler, d irek tør 
C hristian F rederik  Olsen; g. 1936 m. Edith R. O.,
f. Dinesen; udd. v. handel i Kbhvn. og p rov in
sen, ansat i G rosserer-Societetet’s Komite s. 
1941, leder af G rosserer-Societetet’s Im portkon
to r og sek re tæ r f. E rhvervenes Indsam lingskon
trol.

Adr. S igbrits Alle 7, Kbhvn. S.
O rganisation: G rosserer-Societetet’s Komite, 

Børsen, Kbhvn. K.

Olsen, Børge Peter, købmand, m ateria list; f. 
20/1 1922 i A llingåbro, R anders amt, søn af be
s ty re r Thorvald Olsen; g. 24/5 1947 m. Elise O.,
f. Saaby H ansen; udd. i kolonial, m ateria l og 
grovvarer h. købm and A. Rasmussen, A llingå
bro 1936-40, kommis h. købm and Th. C. C arl
sen, Løgten 1940-43 og 1944-45 sam t i H adsten 
K orn- & Foderstofforretning 1945-47, frekven te
re t Den jydske H andelshøjskole i Å rhus 1943- 
44, etabl. sig s. selvstændig købm and og m ate
ria lis t m. forretn ing  i M iddelfart 1948.

Adr. Algade 37, M iddelfart.
F irm a: M iddelfart M aterialhandel, Algade 37, 

M iddelfart.

Olsen, Carl C hristian, købm and; f. 1891 i K ir
kebjerg, Roskilde amt, søn af købm and L ars Ol
sen; g. 5/5 1918 m. Anna O., f. A ndersen; bestået 
præ lim inæ reksm . 1907, udi. h. købm and C. H. 
Olsen, Borup 1907-11, kommis i Kbhvn. 1911-12 
og i faderens forretn ing  i K irkeb jerg  1912-18, 
overtaget samme — der om fatter kolonial og 
b landet handel sam t bræ ndsel og benzin — og 
etabl. sig s. selvstændig købm and 1918, optaget 
sønnen — Børge Olsen — s. m edarbejder og dis
ponent i fo rretn ingen 1939; medl. af best. f. Ros
kilde og Omegns K øbm andsforening sam t næ st- 
formd. i samme t. 1952, till. medl. af sundheds
komm issionen f. Osted kommune.
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B. C. R. Olsen 
kontorchef

B. P. Olsen 
købm and, m aterialist

C. C. Olsen 
købm and

C. J. Olsen 
købm and

Adr. K irkeb jerg  pr. Roskilde.
Firm a: C. C. Olsen, K irkeb jerg  pr. Roskilde.

Olsen, Carl Johan, købm and, frug thandler; f. 
11/10 1912 i Kbhvn., søn af arbejdsm and Niels 
P e te r Olsen; g. 1936 m. G erda K itty  O., f. L ar
sen (æ gteskabet opløst 1954); fo rre tte t budtjene
ste bl. a. i firm ae t Oluf Dessau, K bhvn. t. 1930, 
derefter chauffør og sen. fo rvalte r i firm aet 
Flave & Malga, Kbhvn. t. 1934, chauffør i Olsen 
& Salskov Iversen’s Tøm m erhandel i Hvidovre 
1934-35 og i H enrik  T holstrup’s M ælkeforsyning i 
Kbhvn. 1935-42, etabi. sig s. selvstændig køb
m and m. fo rretn ing  Jensløvsvej 4, C harlo tten- 
lund 1942 og udvidet samme — der er en ud
p ræ get købm andsvirksom hed m. sæ rlig afdeling
f. frug t og grøn t — v. overtagelsen af sm ørfor
retn ingen »Caja«, Jensløvsvej 4-6, C harlotten- 
lund 1952.

Adr. Jensløvsvej 4, C harlottenlund.
Firm a: K olonialforretningen »Gyldenlund« v.

C. J. Olsen, Jensløvsvej 4-6, C harlottenlund.

Olsen, Charles, købm and; f. 30/7 1917 i V esten
skov, M aribo amt, søn af m askinbygger M arius 
Olsen; udi. h. købm and C. E. H enriksen, H ors
lunde 1932-36 og herunder bestået handelsskole- 
eksm. 1936, komm is i N ørre Vedby og Guldborg

1936-38 og h. købm and H. Chr. Huus’ Eftf., N ak
skov 1938-40, disponent i kolonialafdelingen i 
A/S H. Jessen, T åstrup 1940-44 og h. købm and 
H erluf S tæ hr, Køge 1944-46 sam t h. købm and 
Hugo Jørgensen, Køge 1946-48, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. fo rretn ing  — om fattende 
ren  kolonial, isenkram  og vinhandel — i Køge 
1948.

Adr. G rønningen 14, Køge.
F irm a: G rønningens Købm andshandel, G røn

ningen 14, Køge.

Olsen, C hristian, købm and; f. 28/11 1912 i Rå- 
rup, Vejle amt, søn af købm and Magnus Olsen;
g. 20/10 1935 m. Jessy O., f. E lk jæ r; udi. dels h. 
faderen  og dels h. købm and Sv. Lauesen, B re
dal, selvstændig købm and i B jerlev 1935-43, 
gårdejer i Jelling  1943-46, overtaget nuvæ rende 
forretn ing  i H aldrup og påny etabi. sig s. selv
stændig købm and 1946.

Adr. H aldrup.
Firm a: Chr. Olsen, H aldrup.

Olsen, E inar, købm and; f. 19/7 1908 i Jyderup, 
H olbæk amt, søn af handelsm and Ole P e te r Ol
sen; g. 9/4 1950 m. Edel O., f. Nielsen; udi. h. 
købm and Sigv. Jensen, Jyderup  1924-28, kommis
h. købm and Bugge, K irke Sonnerup 1928-29, h.

C. Olsen 
købm and

E. H. Olsen 
købm and

F. Olsen
købmand, disponent

G. Olsen
købm and, depotindehaver
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købm and Vald. Sørensen, B jergsted  1930-43 og h. 
købm and H. P. Folkm ann’s Eftf., Jyderup  1945- 
49, etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo rre t
ning — om fattende kolonial, delikatesser og v in 
handel — i Jyderup  1950.

Adr. Holbækvej 2-4, Jyderup.
F irm a: »Kolonialimporten«, Holbækvej 2-4,

Jyderup.

Olsen, E rhard  Henning, købm and; f. 24/7 1902 
i Tostenæs pr. Askeby, P ræ stø  amt, søn af m øl
le r K ristian  Olsen; g. 27/12 1926 m. Ingeborg O., 
f. Rasmussen; selvstændig forhand ler af ko m  og 
foderstoffer i Tostenæs 1924-49, grundlagt n u 
væ rende forretn ing  — der om fatter kolonial, 
delikatesser, vinhandel, køkkenudstyr og triko 
tage i Tostenæs og etabi. sig s. selvstæ ndig køb
m and 1949.

Adr. Tostenæs pr. Askeby.
F irm a: E rhard  H. Olsen, Tostenæs pr. Askeby.

Olsen, E rnst K jerrum gaard , købm and; f. 31/8 
1912 i Kbhvn., søn af civ ilarbejder v. V åben
arsenalet O. L. Olsen; g. 1/5 1940 m. G ytta O., 
f. Sauer; udi. h. købm and E iler Eilersen, Ø re
sundsvej 22, Kbhvn. S. 1927-31 og herunder be
stået handelseksm . fra  Købm andsskolen 1930, 
kommis h. g rosserer Vilh. M eilstrup, St. K on
gensgade 31, Kbhvn. K. 1931-37 og forretn ings
besty rer f. samme i Roskilde 1937-43, besty rer 
af Kolonial-M agasinet, F rederiksborgvej 155, 
Kbhvn. NV. 1943-46, kommis h. købm and V alde
m ar Jacobsen, Frdbg. Alle 45, Kbhvn. V. 1946, 
m edindehaver af firm aet Vald. Jacobsen’s Eftf. 
1951, eneindehaver af samme — der er grundlagt 
1899 — s. 1954.

Adr. Lyongade 38, Kbhvn. S.
F irm a: Vald. Jacobsen’s Eftf., Frdbg. Alle 45, 

Kbhvn. V.

Olsen, Frede, købm and; f. 9/9 1922 i Nakskov, 
søn af købm and A rthu r Olsen; g. 4/7 1953 m. 
Alice O., f. L indegaard; udi. h. købm and Jens 
Lund, M aribo 1937-41, ansat v. rigspolitiet 1944- 
46, kioskindehaver i Kbhvn. 1946-54, overtaget 
nuvæ rende kolonial- og delikatesseforretning i 
Søborg og etabi. sig s. selvstændig købm and 
1954.

Adr. Tinghøjvej 3 A., Søborg.
F irm a: Frede Olsen, Buddinge Hovedgade 11, 

Søborg.

Olsen, Frede, købmand, disponent; f. 1/4 1926 i 
Vig, H olbæk amt, søn af m urerm ester C hristian 
Olsen; g. 9/4 1949 m. Tove O., f. C hristensen; 
udi. i moderens forretn ing  i Jyderup  Lyng pr. 
Vig, disponent i samme — der om fatter kolonial, 
delikatesser, vinhandel, køkkenudstyr, bræ ndsel 
og benzin — s. 1953.

Adr. Jyderup  Lyng pr. Vig.
F irm a: Marie Olsen’s Købm andshandel, Jyde

rup  Lyng pr. Vig.

Olsen, Georg, købm and; f. 20/7 1921 i H illerød, 
søn af rep ræ sen tan t H enrik Olsen; g. 8/11 1947 
m. K arna O., f. A aquist; udi. h. købm and A. W. 
Hansen, Vejle 1935-39, kommis i F arre  B rugs
forening 1939-40 og sen. i forskellige andre 
brugsforeninger 1940-52, frekven tere t Den dan
ske Andelsskole i M iddelfart 1943, etabi. sig s. 
selvstændig købm and m. fo rretn ing  — om fatten
de kolonial, delikatesser og v inhandel — i Odense 
1952.

Adr. Allegade 34, Odense.
F irm a: Georg Olsen, Allegade 34, Odense.

Olsen, G erner, købm and; f. 25/10 1911 i V issen
bjerg, Odense amt, søn af gårdejer H ans J ø r
gen Olsen; g. 11/11 1939 m. E lna O., f. L auritzen; 
overtaget nuvæ rende forretn ing  — der om fatter 
kolonial, isenkram , m anufaktur, trikotage, frø  og 
bræ ndsel — i Rue pr. Langesø og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1943.

Adr. Rue pr. Langesø.
F irm a: G erner Olsen, Rue pr. Langesø.

Olsen, G unnar, købmand, depotindehaver; f. 
23/3 1912 i T jæ reby, Terslev sogn, Sorø amt, søn 
af gårdejer Ole Olsen; g. 22/5 1941 m. G rethe O., 
f. Jensen; bestået realeksm . fra  Haslev G ym na
sium 1927, udd. i kolonial, korn  og foderstoffer 
h. købm and Axel Røber, H aslev 1928-32 og h e r
under bestået handelsskoleeksm . fra  Haslev H an
delsskole 1930, komm is h. samme 1932-33 og i A/S 
A nton Petersen, P ræ stø  1933-36, disponent i 
sidstnæ vnte firm a 1936-49, overtaget A/S Tuborgs 
B ryggerier’s depot f. P ræ stø  og omegn — di
strik t: Viemose, Skallerup, Blangslev, Everdrup, 
Elnasm inde — og etabi. sig s. selvstændig køb
m and og depotindehaver 1949; formd. f. T uris t
foreningen f. P ræ stø  og Omegn s. 1953.

Adr. Præstø.
F irm a: Tuborg’s Depot, Præ stø.

Olsen, G unner, købm and; f. 20/5 1902 i K eld- 
by, P ræ stø  amt, søn af m urerm ester Hans Niko
laj Olsen; g. 1/8 1926 m. B etty O., f. Jørgensen; 
udi. i Landsled B rugsforening 1916-20, kommis i 
forskellige brugsforeninger — bl. a. i N yråd 
Brugsforening — og sen. h. købm and Steffensen, 
T urup 1920-26, selvstæ ndig købm and i K arsem ose 
1926-44, etabi. sig s. selvstændig købm and m. 
forretn ing  Brogade 2, Odense 1944, afstået sam 
me og overtaget nuvæ rende forretn ing  — der 
om fatter kolonial, delikatesser og v inhandel — 
Købkesvej 26, Odense 1947.

Adr. Købkesvej 26, Odense.
F irm a: G unner Olsen, Købkesvej 26, Odense.

Olsen, Hans, købmand; f. 12/10 1916 i H avdrup, 
Roskilde amt, søn af parcellist Ole Olsen; g. 12/6 
1942 m. Helga O., f. Larsen; udi. i H avdrup 
B rugsforening 1934-38, kommis i samme brugs
forening 1938-41, selvstæ ndig brødhandler i 
H avdrup 1942-45, besty rer dels i kolonialhande
len GI. Kongevej 1, Kbhvn. V. og dels i kolonial
handelen  GI. Køgevej 294, Kbhvn. Vby. 1945-48,
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G. Olsen 
købm and

H. J. Olsen 
købm and

H. Olsen 
købm and

J. P. Olsen 
købm and

etabi. sig s. selvstændig købm and m. forretn ing  
v. K arlslunde S trand  1948; formd. f. Mosede- 
K arlstrup-K arlslunde B orgerforening sam t formd.
f. sam mes byggeudvalg s. 1952.

Adr. K arlslunde S trand  pr. Greve Strand.
F irm a: Højbo Kolonial & Isenkram , K arlslun

de S trand  pr. G reve S trand.

Olsen, H ans Jørgen, købm and; f. 10/12 1911 i 
Undløse, Holbæk amt, søn af gårdejer Jens P eter 
Olsen; g. 10/12 1935 m. Helga O., f. Jensen; udd. 
s. m ejerist, overtaget købm and Rosendahl Jen 
sen’s forretn ing  — om fattende kolonial, delika
tesser, vinhandel, trikotage, isenkram  og b ræ nd
sel — i Lumsås og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1945; medl. af best. f. N ordvestsjæ llands 
K øbm andsforening s. 1950, till. formd. f. Lums
ås Forsam lingshus og f. Lum sås Vandværk.

Adr. Lumsås.
Firm a: H. J. Olsen, Lumsås.

Olsen, Helge, købmand; f. 30/1 1911 i Stenlille, 
Sorø amt, søn af købmand Chr. Olsen; g. 9/10 
1937 m. M ette M arie O., f. Staun; udi. dels i 
Holmslands Brugsforening 1927-29 og dels h. 
købm and M øller Jensen, Vokslev pr. Nibe 1929- 
31, kommis h. sidstnæ vnte 1931-33 og h. køb
m and Pedersen, Mou 1933-35 sam t 1936-37, fre 
kven tere t Ju s titsråd  M øller’s H andelshøjskole i 
Å lborg 1935-36, overtaget nuvæ rende forretn ing
— der om fatter kolonial, isenkram  og trikotage
— i Svenstrup og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1937.

Adr. Svenstrup, Jylland.
Firm a: Helge Olsen, Svenstrup, Jylland.

Olsen, Helge, købmand; f. 5/12 1914 i Hover, 
Vejle amt, søn af teglvæ rksd irek tør Hans Peter 
Olsen; g. 24/3 1948 m. Agnethe O., f. Jensen; 
udd. i firm aet Chr. Petersen , R ingsted 1930-34, 
kommis i samme 1934-35 og h. købm and H. C. 
Hansen, Skæ lskør 1935-41, overtaget købmand 
K risto ffer M adsen’s kolonialafdeling — om fat
tende kolonial, delikatesser og v inhandel sam t 
kaffebræ nderi — i K alundborg og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1941.

Adr. K ordilgade 62, Kalundborg.
F irm a: Helge Olsen, K ordilgade 62, K alund

borg.

Olsen, H enning, købm and; f. 14/5 1906 i Ros
kilde, søn af sm edem ester H erm an Olsen; g. 2/7 
1933 m. Bodil O., f. Larsen; udi. i Solrød B rugs
forening 1923-27, kommis i samme brugsforening 
1927-28 og sen. i forskellige andre brugsforenin
ger — bl. a. i Å kirkeby B rugsforening — t. 1933, 
selvstændig købm and i A llerslev 1933-44 og i 
Lynge Eskilstrup 1944-47, overtaget Fuglebjerg 
M ateria lhandel — om fattende ren  kolonial, deli
katesser, vinhandel, m aterial, sygeplejeartikler, 
farvehandel og tapet — og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and i Fuglebjerg 1947; medl. af best. f. 
Fuglebjerg H åndvæ rker- og H andelsforening og 
kasserer i Fuglebjerg Idræ tsforening.

Adr. Fuglebjerg.
F irm a: Fuglebjerg M aterialhandel v. Henning 

Olsen, Fuglebjerg.

Olsen, H olger Niemann, købmand; f. 8/10 1900 
i F rederikshavn, søn af snedkerm ester C. P. A. 
Olsen; g. 18/5 1924 m. Inga N. O., f. Nielsen; udi. 
h. købm and Johs. W alsted, F rederikshavn  1914- 
19, kommis h. købm and W iesenberg, P e te r Bangs 
Vej 35, Kbhvn. F. 1919-25, besty rer af købm and 
W iesenberg’s forretn ing  P e te r Bangs Vej 91, 
Kbhvn. F. 1925-31, overtaget samme og etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and 1931; medl. af best.
f. Den konservative V ælgerforening på Frdbg. 
(2. kreds) s. 1940.

Adr. P e te r Bangs Vej 91, Kbhvn. F.
F irm a: H olger N iem ann Olsen, P e te r Bangs 

Vej 91, K bhvn. F.

Olsen, Jens Peter, købm and; f. 6/10 1919 i 
Fakse, P ræ stø  amt, søn af g årdejer N iels Olsen;
g. 16/11 1945 m. K aren O., f. Riis Holm; bestået 
realeksm . 1935, udd. i kolonial, korn og foder
stoffer, bygningsm aterialer og træ last i A/S H. 
Jessen, T åstrup 1935-39 og herunder bestået 
handelsskoleeksm . 1937, kommis i samme 1939-40, 
disponent h. købm and Johnsen, Trørød 1940-42, 
fo rvalte r i A/S H. Jessen, T åstrup 1942-47, over-
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J. Olsen J. Olsen
købm and købm and

J .  F. Olsen J. L. Olsen
købm and købm and

taget købm and C. D. P etersen ’s forretn ing  — om
fattende kolonial, delikatesser, vinhandel, isen
kram , køkkenudstyr, glas og porcelæn, korn  og 
foderstoffer, bygningsm aterialer, træ last, støbe
gods, bræ ndsel og benzin — i Svinninge og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1947; medl. af best.
f. Svinninge B orger- og H åndvæ rkerforening s. 
1954.

Adr. Hovedgaden 42, Svinninge.
F irm a: C. D. P etersen’s Eftf. v. J. P. Olsen, 

Hovedgaden 42, Svinninge.

Olsen, Johannes, købm and; f. 15/1 1898 i Vå
bensted, M aribo amt, søn af p rop rie tæ r Georg 
Olsen, »Trustolpe«; g. 2/10 1925 m. G udrun O., f. 
Jensen; udi. h. købm and Jens Lund, M aribo 
1912-16, komm is h. købm and Aug. Green, Saks
købing 1916-21 og h. købm and P e te r Schmidt, 
Stege 1921-23, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
m. fo rre tn ing  — om fattende kolonial, delikates
ser, vinhandel, køkkenudstyr og bræ ndsel — i 
Skibbinge H estehave pr. P ræ stø  1923.

Adr. Skibbinge H estehave pr. Præ stø.
F irm a: Johannes Olsen, Skibbinge H estehave 

pr. Præ stø.

Olsen, Johannes, købmand; f. 12/4 1898 i Eide 
på Østerø, Fæ røerne, søn af tøm rer Ole Olsen;
g. 8/11 1936 m. Elly O., f. A ndersen; udd. i h an 
del bl. a. på Fæ røerne, frekven tere t H andelshøj
skolen »Købmandshvile« i R ungsted 1919-20, eks
pedient i A/S Nordiske K abel- og T rådfabrik 
ker, Kbhvn. 1920-46, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. fo rretn ing  — om fattende kolonial og 
b landet handel — N ordre Fasanvej, Kbhvn. N. 
1946, afstået samme og overtaget S trandvejens 
K øbm andshandel — om fattende kolonial, isen
k ram  og g rovvarer — i Rågeleje 1949.

Adr. Rågeleje S trandvej, Rågeleje pr. Vejby.
F irm a: S trandvejens Købm andshandel, Råge

leje pr. Vejby.

Olsen, Johannes Ferdinand, købm and; f. 6/2 
1907 i K nudsker, Bornholm, søn af husm and A n
dreas P eter Olsen; g. 9/9 1932 m. Ida O., f. H an

sen; overgået fra  anden branche, overtaget n u 
væ rende kolonialforretning i H erning og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1952.

Adr. Enghavevej 33, Herning.
F irm a: Johannes Ol'sen, K olonial-V in-K onser- 

ves, V ester Alle 1, Herning.

Olsen, Jørgen Leif, købm and; f. 26/1 1930 i 
Hellested, P ræ stø  amt, søn af gårdejer Ole Ol
sen; g. 11/12 1954 m. Olga O., f. Johansen; udi. h. 
købm and H euckendorff, Fakse 1944-48 og h e r
under bestået handelsskoleeksm . fra  Fakse H an
delsskole 1947, komm is i A/S H. F. Carøe, Stege 
1948-51, a ftjen t væ rneplig t 1951-52, kommis h. 
købm and Em anuel Larsen, N æstved 1952, rep ræ 
sen tan t og komm is i firm ae t W ilhelm Jensen  & 
Søn, Haslev 1952-53 og h. g rosserer W ilhelm 
Skjoldborg, Vordingborg 1953-54, etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and m. fo rre tn ing  — om fatten
de kolonial, delikatesser og v inhandel sam t isen
k ram  — i K oster pr. Stege 1954.

Adr. K oster pr. Stege.
F irm a: K oster K øbm andsforretning, K oster pr. 

Stege.

Olsen, Kai, købm and; f. 5/4 1909 i Kbhvn., søn 
af postbudform and Rasm us Olsen; g. 8/2 1949 m. 
E llen M argrethe O., f. Johnsen; bestået p ræ li- 
m inæreksm . fra  Forchham m ersvejs P ræ lim inæ r
kursus på Frdbg. 1926, d erefter udd. v. land
væ sen på LI. B irkholm  pr. H erlev t. 1928, udd. 
i kolonial dels h. købm and Holger Sørensen, 
L indegårdsvej, C harlottenlund 1929-31 og dels h. 
købm and P. Oluf Hansen, B ernstorffsvej 158, 
H ellerup 1931-33 og herunder bestået handels
skoleeksm. fra  H ellerup Handelsskole, kommis
h. købm and S igurd Ref fling, S trandvejen  138, 
H ellerup 1933-35, etabi. sig s. selvstændig køb
m and m. forretn ing G uldbergsgade 24, Kbhvn.
N. 1935, afhæ ndet samme og overtaget nuvæ ren
de forretn ing  — der om fatter finere kolonial 
sam t vin og tobak — Lyngbyvej 241, H ellerup 
1939.

Adr. S trandvejen  86, Hellerup.
F irm a: Kai Olsen, Lyngbyvej 241, H ellerup.
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K. M. Olsen L. Olsen M. C. Olsen O. F. Olsen
direktør købm and købm and købm and

Olsen, K nud M althe, d irektør; f. 26/8 1911 i 
Rønne, søn af grosserer Enoch M althe Olsen; g. 
6/8 1938 m. K aren M. O., f. Fals; udi. h. køb
m and J. Steger, Holte 1925-29 og herunder be
ståe t handelseksm . fra  K øbm andsskolen i Holte 
1928, kommis h. samme 1929-30, h. købm and Chr. 
Friis, H ellerup 1930-33 og h. købm and R ieper- 
H olm ’s Eftf., H ellerup 1933-36, derefter salgs
inspektør i A/S C. Schou’s Fabriker, Kbhvn., 
m edstifter af og d irek tør f. N ordisk H andels- 
Hus A/S, K bhvn. 1945.

Adr. O rdrup Jagtvej 165, C harlottenlund.
Firm a: N ordisk H andels-H us A/S, Frid tjo f 

Nansens Plads 8-10, K bhvn. 0 .

Olsen, L aurits, købm and; f. 1/8 1918 i Mosede, 
Roskilde amt, søn af g årdejer Ole Olsen; g. 5/9 
1943 m. G rethe O., f. A ndersen; udi. i Greve 
B rugsforening 1933-37, komm is i samme 1937-39 
og 1940-42, frekven tere t Købm andsskolen i 
Kbhvn. 1942-43, selvstæ ndig købm and i Hundige 
By 1943-46, ansat v. D.D.P.A.s afdeling i Køge 
1946-50, overtaget købm and Viggo C hristiansen’s 
forretn ing  — om fattende kolonial og blandet 
handel sam t bladhandel — og etabi. sig s. selv
stændig købm and i Hundige S trand  1950.

Adr. Hundige S trandvej 111, Hundige Strand.
F irm a: M ågevejens K øbm andshandel, Hundige 

S trandvej 111, Hundige S trand.

Olsen, Leif, købm and; f. 8/1 1933 i Jyderup, 
Holbæk amt.

Adr. N yrnberggade 38, K bhvn. S.
Firm a: Leif Olsen, K astrupvej 29, Kbhvn. S.

Olsen, Leo A lbert, købm and; f. 9/12 1903 på 
Frdbg., søn af sporvognskonduktør Olaf Olsen;
g. 20/8 1930 m. K aren O., f. P etersen; udd. s. 
m askinsnedker, etabi. sig s. selvstændig køb
m and m. fo rre tn ing  — om fattende ren  kolonial 
— i H erlev 1950.

Adr. Violinvej 33, H erlev.
F irm a: »Købmandshuset«, Violinvej 33, Herlev.

Olsen, M artin  Christian, købm and; f. 29/9 1910 
i Chicago, U.S.A., søn af ren tier, fhv. købm and

C hristoffer Emil Olsen; g. 25/2 1934 m. K ristiane 
M arie R uth O., f. Pedersen; udd. og v irk e t v. 
landvæ sen t. 1928 — herunder frekven tere t Val
lekilde Højskole 1927-28, udd. i handel i Gud- 
m indrup B rugsforening 1928-31, kommis i sam 
me 1931-32, h. købm and C hristoffersen, S jæ llands 
Odde 1932-33 og i Vor F rue Sogns B rugsfor
ening v. Roskilde 1933, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. forretn ing  — om fattende kolonial, 
delikatesser, vine og tobakker m. v. — Tietgens
gade 70, K bhvn. V. 1934.

Adr. Tietgensgade 70, Kbhvn. V.
Firm a: M. C. Olsen, Købmand, Tietgensgade 

70, K bhvn. V.

Olsen, Ole Børge, købm and; f. 20/1 1919 i 
K bhvn., søn af g årdejer P e te r Olsen; g. 29/11 
1942 m. K aren O., f. Nielsen; bestået p ræ lim inæ r- 
eksm. 1934, udi. h. købm and Jens O. Jensen, 
H avreholm  1934-38 og h erunder bestået handels- 
skoleeksm. 1936, kommis bl. a. i K irke Værløse 
og H orserød 1938-42, ansat i rigspolitiet 1942-43, 
lagerforvalter i A/S Helsingør S k ibsvæ rft & 
M askinbyggeri 1943-46, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. forretn ing  — om fattende kolonial 
og isenkram  — i H elsingør 1946.

Adr. Mads Holms Vej 36, Helsingør.
F irm a: »Købmandsgården«, Mads Holms Vej 

36, Helsingør.

Olsen, Oluf Frede, købm and; f. 22/2 1902 i Ro
sted, Sorø amt, søn af uddeler Carl Olsen; g. 
3/5 1925 m. Elna M argrethe O., f. Hansen; udi.
h. købm and A lfred Larsen, Slagelse 1918-21 og 
herunder bestået handelsskoleeksm . fra  Slagelse 
Handelsskole 1921, kommis h. købm and Stolpe, 
Slagelse 1921-22 og i Rosted B rugsforening 1922- 
25, uddeler i K irkerup  Brugsforening 1925-47, 
g rundlagt nuvæ rende forretn ing  — der om fatter 
kolonial, delikatesser, vinhandel, isenkram , tr i
kotage og bræ ndsel — i Rosted og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1947.

Adr. Rosted pr. Slagelse.
F irm a: Rosted Købm andshandel, Rosted pr. 

Slagelse.
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P. Olsen 
købm and

P. Olsen 
købm and

P. Olsen 
købm and

S. V. Olsen 
købm and

Olsen, Peder, købm and; f. 22/4 1922 i Snej- 
bjerg, R ingkøbing amt, søn af tøm rer Hans 
Peder Olsen; g. 4/8 1951 m. R uth O., f. B irk; udi.
h. købm and H. O. Larsen, Haslev 1937-41 og h e r
under bestået handelsm edhjælpereksm . fra  H as
lev Handelsskole 1940, kommis i forskellige fo r
re tn inger — bl. a. h. købm and Th. Poulsen, H er
ning — 1941-50, overtaget nuvæ rende kolonial
forretn ing  i R anders og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1950.

Adr. Sennelsgade 15, Randers.
Firm a: P. Olsen, Kolonial, Jyllandsgade 18, 

Randers.

Olsen, Poul, købm and; f. 19/1 1898 i Humleore, 
Sorø amt, søn af købm and Ole Olsen; g. 31/3 
1935 m. K aren O., f. Schmidt; m edhjæ lper og 
disponent i faderens fo rre tn ing  i Skee 1920-40, 
m edindehaver af samme 1940-50, overtaget fo r
retn ingen — der om fatter kolonial, isenkram , 
korn og foderstoffer, kunstgødning, fryseri og 
bageri sam t bygningsm aterialer og bræ ndsel — 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1950; medl. 
af rep ræ sentan tskabet f. A/S Banken f. R ing
sted og Omegn.

Adr. Skee pr. St. Merløse.
F irm a: O. H. Olsen & Søn, Skee pr. St. M er

løse.

Olsen, Poul P reben  Søndergaard, købm and; 
f. 21/2 1929 i Kbhvn.

Adr. K lausdalsbrovej 76, Søborg.
Firm a: Poul Olsen, Købmand, Husumgade 36, 

Kbhvn. N.

Olsen, Preben, købm and; f. 24/9 1924 i Nyborg, 
søn af chauffør C hristian Olsen; g. 2/7 1950 m. 
Aase O., f. M althasen; bestået m ellem skoleeksm. 
fra  Nyborg Realskole 1939, udd. h. g rosserer N.
C. Nielsen, Nyborg 1941-45 og herunder bestået 
handelsm edhjæ lpereksm . fra  Nyborg H andels
skole 1944, af tjen t væ rneplig t og sen. fo rre tte t 
tjeneste s. korporal 1945-46, kontorassistent i f ir 
m aet P au l Lehm ann, Esbjerg 1946-47 og boghol
der v. Esbjerg F iskeeksportør-Forening’s spedi
tionskontor 1947-53, overtaget nuvæ rende fo rre t

ning — der om fatter kolonial, delikatesser og 
vine — i E sbjerg og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1953.

Adr. Torvegade 6, Esbjerg.
F irm a: P reben  Olsen, Hj. af Torvegade og 

Borgergade, Esbjerg.

Olsen, Sigurd Viktor, købm and; f. 23/6 1904 i 
St. A rden, Ålborg amt, søn af skræ dderm ester 
Adolf M artinus Olsen; g. 3/6 1928 m. Else
M ariane O., f. Pedersen; udi. h. købm and V alde
m ar Madsen, Ørum pr. Viborg 1920-24, kommis 
h. købm and Joh. Pedersen, Åbybro 1925-26 og h. 
købm and H eidemann, Farsø 1927-28, overtaget 
købm and Anders K oldt’s fo rre tn ing  i Oplev pr. 
Skørping og etabi. sig s. selvstæ ndig købmand 
1928, afstået samme og overtaget købm and Sig- 
tenborg’s fo rretn ing  i Stae pr. V. Hassing 1933, 
afstået samme og overtaget købm and Hans M aa- 
k jæ r’s forretn ing  i O dder 1950.

Adr. Å rhusvej 25, Odder.
F irm a: Sigurd Olsen, Å rhusvej 25, Odder.

Olsen, Svend Aage, købm and; f. 27/1 1911 i 
Bodilsker, Bornholm, søn af vejm and Hans Ol
sen; g. 20/12 1935 m. Ingeborg O., f. Pedersen; 
overtaget nuvæ rende forretn ing — der om fatter 
kolonial, delikatesser og v inhandel sam t isen
kram  — i Å kirkeby og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1945.

Adr. Østergade 8, Åkirkeby.
F irm a: J. Olsen, Købmand, Åkirkeby.

Olsen, Svend Aage, købmand; f. 4/3 1911 i 
H olm strup pr. Slagelse, Sorø amt, søn af gård 
e je r L auritz Olsen; g. 25/2 1940 m. Ragnhild O., 
f. P etersen; bestået realeksm . fra  Slagelse p ri
vate M ellem- og Realskole 1928, udi. h. køb
m and H jalm ar Jensen, Slagelse 1928-31 og h e r
under bestået handelsskoleeksm . fra  Slagelse 
H andelsskole 1930, derefter kommis h. samme og 
sen. specialudd. i kaffesurrogatfabrikation , fre 
kven tere t H andelshøjskolen »Købmandshvile« i 
Rungsted 1934-35, førstekom m is h. kgl. hofleve
randør, købmand Liebst, F redensborg 1936-39, 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. fo rretn ing
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«S. Aa. Olsen S. Aa. Olsen T. Olsen V. J. C. Olsen
købm and købm and købm and købm and

i Sorø 1939, afstået samme og overtaget nuvæ 
rende forretn ing  i Rødovre 1950; m edstifter af 
og formd. f. h jem m evæ rnet i Sorø 1945.

Adr. C hristiansdal 25, Vanløse.
Firm a: Svend Olsen, Roskildevej 268, Kbhvn. 

Vby.

Olsen, Svend Aage, købm and; f. 10/8 1922 i 
Ønslev, M aribo amt, søn af landm and A lbert 
Olsen; g. 7/7 1951 m. A strid  O., f. Rasmussen; 
udi. h. købm and O. S. Nilsson, Lundby, F alster 
1936-40 og herunder bestået handelsskoleeksm . 
1939, kommis h. købm and Christensen, Ganløse 
1941-42, af tjen t væ rneplig t 1942 og sen. genind
kald t t. hæ ren  1945, kommis i V antore B rugsfor
ening 1942-43, i Guldborg B rugsforening 1943, i 
Østergades B rugsforening, Nykøbing F. 1944-45 
og i Nr. Alslev B rugsforening 1945-50, etabi. sig 
s. selvstæ ndig købm and m. forretn ing  — om fat
tende kolonial, delikatesser, vinhandel, køkken
udstyr, trikotage, bræ ndsel, benzin og b ladhan
del — i Lov 1950, till. fo rhand ler fo r A/S Dansk 
Tipstjeneste.

Adr. Lov.
F irm a: Svend Aage Olsen, Lov.

Olsen, Thorkild, købm and; f. 4/2 1901 i Fuglse, 
M aribo amt, søn af re s tau ra tø r C hristian Olsen;
g. 25/10 1925 m. M ary O., f. Jacobsen; udd. i kolo
nial h. købm and Wald. Christensen, M aribo, an
sat i svigerfaderen m elhandler Chr. Jacobsen’s 
virksom hed i M aribo 1922-41, forpagtet virksom 
heden sam t udvidet samme m. en kolonialafde
ling og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1941, 
ved køb erhvervet virksom heden — der om fatter 
kolonial, delikatesser, vinhandel, korn og foder
stoffer sam t bræ ndsel — fo r egen regning 1950.

Adr. Østergade, Maribo.
F irm a: Østergades M elhandel v. Th. Olsen, 

Maribo.

Olsen, Thorkild, købm and; f. 27/4 1917 i Lyngs, 
Thisted amt, søn af m øller Jens C hristian Olsen;
g. 25/10 1942 m. Anna Lisa O., f. Thinggaard; 
udi. h. købm and D. A ndersen, Lyngs, selvstæ n
dig købm and i Tambohus pr. H vidbjerg 1942-47

og i H vidbjerg 1947-48, overtaget nuvæ rende 
forretn ing  — der om fatter kolonial, foderstoffer, 
isenkram  og bræ ndsel sam t depot f. A/S Tu
borg’s B ryggerier og f. A/S De forenede Bryg
gerier — og etabi. sig s. selvstændig købm and i 
Hum lum  1948.

Adr. Hum lum  St.
Firm a: Thorkild Olsen, Kolonial — Isenkram

— Brændsel, Hum lum  St.

Olsen, V erner, købmand; f. 23/11 1912 i H at
ting, Vejle amt, søn af købm and Ole Olsen; g. 
1/6 1936 m. A strid  O., f. Rasmussen; udd. s. 
bager h. bagerm ester S. Knudsen, H orsens 1927 
-31, udd. i kolonial h. faderen  1933-36, grundlagt 
nuvæ rende forretn ing  i B rejning og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1936.

Adr. B rejning.
F irm a: V erner Olsen, B rejning.

Olsen, V erner, købm and; f. 24/12 1914 i Band
holm, M aribo amt, søn af arbejdsm and Viggo 
Olsen; g. 14/12 1942 m. Ingeborg O., f. Rasm us
sen; grundlagt nuvæ rende forretn ing  — der om
fa tte r  ren  kolonial, delikatesser og vinhandel — 
i Nykøbing F. og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1944.

Adr. N eckelm annsgade 26, Nykøbing F.
F irm a: V erner Olsen, N eckelm annsgade 26, Ny

købing F.

Olsen, Villy Jens Carl, købm and; f. 6/10 1909 i 
Odense, søn af væ ver P e te r Rasmus Olsen; g. 
7/11 1931 m. M ary O., f. Toft; udd. i kolonial i 
F.D.B.s K oloniallager i Odense 1923-27, kommis 
i samme 1927-48 og herunder frekven tere t Den 
danske Andelsskole i M iddelfart 1936 sam t be
ståe t handelsskoleeksm . og bogholderikursus fra  
Odense Handelsskole 1946, g rundlagt nuvæ rende 
forretn ing  — der om fatter kolonial, delikatesser, 
v inhandel og køkkenudstyr sam t postindlevering
— i Odense og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1948, till. fo rhandler f. A/S D ansk T ipstjeneste; 
medl. af F rim urerlogen i Odense.

Adr. Kochsgade 180, Odense.
F irm a: Villy Olsen, Kochsgade 180, Odense.
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W. Olsen W. F. Olsen
købm and købm and

A. K. Oppelstrup H. Ostermann-Petersen 
købm and depotindehaver

Olsen, Willy, købm and; f. 31/1 1910 i Næstved, 
søn af kæ m ner M artin  Olsen; g. 8/5 1932 m. 
T hyra O., f. Rehn; udd. s. m ejerist, overtaget 
købm and Jensen’s forretn ing i N æstved og etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and 1943, afhæ ndet sam 
me og overtaget købm and D ali’s forretn ing  — 
om fattende kolonial, delikatesser, vinhandel, 
isenkram  og bræ ndsel — i T ornem ark pr. Sand
ved 1946.

Adr. Tornem ark pr. Sandved.
F irm a: W illy Olsen, Tornem ark pr. Sandved.

Olsen, Willy Falck, købm and; f. 27/5 1926 i 
Kbhvn., søn af købm and H erm an A. Olsen; g. 
20/9 1952 m. Tove Johanne O., f. R avn-Jensen; 
student fra  Efterslæ gtselskabets Skole i Kbhvn. 
1945, derefter væ rnepligtig  i m arinen, bestået 
højere handelseksm . fra  Niels B rock’s H andels
skole i Kbhvn. 1948, studieophold v. Den dan
ske H andelsskole i Tours, F rankrig  og sen. an 
sat i Samson T ransport Co., Kbhvn. 1948-49, e r
hvervet certifikat s. rad io telegrafist 1950 og sen. 
sejle t s. sådan m. svenske skibe t. 1951, etabi. 
sig s. selvstændig købm and m. forretn ing  — om
fattende finere kolonial, vine, kaffe, the og to 
bakker m. v. — Blågårdsgade 35, Kbhvn. N. 1951.

Adr. Løvetandsvej 5, Brønshøj.
Firm a: Willy Falck Olsen, B lågårdsgade 35, 

K bhvn. N.

Olsen, Zacharias, d irektør; f. 4/10 1893 i S lan
gerup, F rederiksborg amt, søn af snedkerm ester 
Hans Nielsen Olsen; g. 27/10 1928 m. M ette O., f. 
Dicksen; bestået præ lim inæ reksm . 1909, udd. i 
Skandinavisk-A m erikansk Petro leum s-A ktiesel
skab 1910-19, d irek tionssekre tæ r i samme 1915- 
19, ansat i im - og eksportfirm aet K onrad Ko- 
foed, Kbhvn. 1919-21, d irektionssekre tæ r i nu 
væ rende virksom hed i Alborg 1921, p roku rist i 
samme 1923, d irek tør f. v irksom heden — der 
om fatter A/S Ålborg M argarinefabrik  sam t N u
tr ien t A/S M arcipanfabrik — s. 1941; medl. af 
best. f. M argarineindustriens Fællesudvalg.

Adr. B akkevæ nget 11, H asseris pr. Ålborg.
Firm a: A/S Ålborg M argarinefabrik  og N u

tr ien t A/S M arcipanfabrik, Ålborg.

Oluf sen, W erner, v inhandler; f. 2/8 1898 på 
Frdbg., søn af tøm rer Theodor W erner O luf sen;
g. 23/6 1923 m. Jeanne O., f. Raff; bestået rea l- 
eksm. 1914, udd. i kolonialbranchen h. købm and 
Chr. C hristiansen, F rederikssund  1914-18, kom 
mis h. købm and K nud O rth, C harlo ttenlund 1918- 
22, overtaget købm andsforretningen M ariendals- 
vej 2, Kbhvn. F. og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1922, sideløbende overtaget Det franske 
V inlager, Tordenskjoldsgade 14, Kbhvn. K. 1928, 
afhæ ndet købm andsforretningen på M ariendals- 
vej sam t udvidet v inhandelen i T ordenskjolds- 
gade — der iøvrig t genn. årene fra  detailhandel 
e r  lag t om t. ren  en gros handel om fattende alt 
indenfor v inbranchen — 1929; m edstifter af og 
k asserer i K øbm andsforeningen af 1925 1925-42 
sam t medl. af best. f. V inhandler-L auget s. 1946; 
logem ester f. Serapions-O rdenen i Kbhvn. 1942- 
45, dere fte r sto rm ester f. Serapions-O rdenen i 
D anm ark.

Adr. Furesøvej 123, Virum.
Firm a: Det franske Vinlager, T ordenskjolds

gade 14, Kbhvn. K.

O ppelstrup, Aksel K ristian , købm and; f. 27/4 
1925 i Røkkendal, Å lborg amt, søn af landm and 
Jen s K ristian  O ppelstrup; g. 13/5 1945 m. Jenny
O., f. M adsen; udi. h. købm and E rik  Dich, Hobro 
1940-44, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. fo r
re tn ing  — om fattende kolonial, isenkram , tobak
k e r og vine sam t skotøj — i Vammen 1945, till. 
forhandling  f. A/S D ansk Tipstjeneste; næ st- 
formd. i V am m en-Lindum  Sygekasse.

Adr. Vammen pr. Viborg.
F irm a: K. O ppelstrup, Vammen pr. Viborg.

Oreskov, Hans C hristian, købm and; f. 18/2 1900 
i K irke Værløse, Kbhvn.s amt, søn af skovbetjent 
P e te r Larsen; g. 16/9 1930 m. A nny O., f. P e te r
sen; udd. i kolonial i Kbhvn. 1916-20, etabi. sig 
s. selvstændig købm and m. fo rretn ing  i Husum 
1929, indehaver af nuvæ rende forretn ing  i H u
sum  s. 1935.

Adr. Islevhusvej 36, Brønshøj.
F irm a: H. C. Oreskov, Islevhusvej 35, B røns

høj.
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O rla-Jensen, Sigurd, købm and; f. 31/10 1919 på 
Frdbg., søn af professor S. O rla-Jensen; g. 28/5 
1944 m. Lissie O.-J., f. Svendsen; bestået mel- 
lem skoleeksm. fra  Johannesskolen på Frdbg. 
1937, udd. i handel i A/S Bøgh’s K olonialhandel 
i Tåstrup 1937-40, frekven te re t H andelshøjskolen 
»Købmandshvile« i R ungsted 1940-41 og Køb- 
mandsskolen i Kbhvn. 1941-42, an-sat i A/S Told
bodmøllen og i A/S M eldepotet begge i Kbhvn. 
1942-44, overtaget nuvæ rende forretn ing  — der 
er g rundlagt 1888 og om fatter kolonial, isenkram , 
grovvarer, bygningsm aterialer og bræ ndsel — i 
St. M agleby og etabi. sig s. selvstæ ndig køb
m and 1944, m. tilskud fra  D.S.K. ombygget og 
m oderniseret forretn ingen t. delvis selvbetje
ning 1954; medl. af best. f. A m agerlands H an
delsforening s. 1948.

Adr. Møllegade, St. Magleby.
F irm a: St. Magleby K øbm andshandel v. S. 

O rla-Jensen, Møllegade, St. Magleby.

O sterm ann-Petersen, Helge, depotindehaver; f. 
4/6 1923 i G entofte, K bhvn.s amt, søn af grosse
re r  Carl O sterm ann-Petersen; g. 10/7 1943 m. 
E lna A gnethe O.-P., f. L arsen; udd. i kolonial
branchen  h. købm and C. M. Fredholm , G entofte 
1938-42 og herunder bestået handelsskoleeksm . 
1941, af tjen t væ rneplig t 1942-43, d revet selvstæ n
digt ism ejeri i Kbhvn. 1943-45, vognm and i Gen
tofte 1945-47, d revet selvstændig købm andsforret
ning i Gentofte 1947-50 og i B agsvæ rd 1951-54, 
overtaget A/S Tuborgs B ryggerier’s depot f. Sorø 
og omegn og etabi. sig s. selvstæ ndig depotinde
haver 1954.

Adr. Molbechs Alle 18, Sorø.
Firm a: T uborg’s Depot, Sorø.

O tkjæ r, H enry, købmand; f. 8/5 1901 i Hvam, 
Viborg amt, søn af købm and Niels O tkjæ r; g. 
25/12 1929 m. A nna M arie O., f. A ndersen; udi.
h. købm and Josef W estergaard, Højslev 1914-18, 
derefter kommis i faderens forretn ing  i Viborg 
og sen. bl. a. kontorm edhjæ lper i V estre Lands
ret, etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo r
retn ing  i Vinkel pr. Viborg 1929, afstået samme 
og overtaget købm and Ove M øller’s fo rretn ing  i 
Odder 1954.

Adr. K irkebakken, Odder.
Firm a: H. O tkjæ r, K irkebakken, Odder.

Ougaard, Viggo, fø rste læ rer, handelsskolefor
stander; f. 25/7 1895 i Fårvang, Skanderborg 
amt, søn af fø rste læ rer M arius J. O ugaard; g. 
25/7 1925 m. B erta  Luisa O., f. Christensen; be
ståe t læ rereksm . 1917, derefter læ rer v. F lem 
ming Efterskole, læ rer i Svinninge s. 1919 — 
herunder studie- og arbejdsophold i A rgentina 
1923-25, fo rstander f. Svinninge tekniske Skole 
og H andelsskole s. 1945; formd. f. Svinninge 
B orger- og H åndvæ rkerforening s. 1926.

Adr. Svinninge.
Institu tion: Svinninge Handelsskole, Svinninge.

O vergaard, C hristian H artlev, købm and; f. 22/7 
1911 i V. Sm idstrup, Vejle amt, søn af gårdejer

A ndreas O vergaard; g. 18/11 1940 m. Aase O., f. 
Lonnebjerg; udi. i L angelund B rugsforening
1928- 32, kommis i Gislev Brugsforening 1932-35, 
frekven tere t Den danske Andelsskole i M iddel
fa r t 1935-36, kommis dels i H ejis Brugsforening 
og dels i T jæ reborg  Brugsforening 1936-38 sam t 
rep ræ sen tan t f. A/S Singer Sym askiner, Kolding 
1938-40, overtaget købm and Ejn. Jensen’s fo rre t
ning — om fattende kolonial og b landet handel 
— i Kolding og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1940.

Adr. B ræ ndkæ rgade 5, Kolding.
F irm a: Chr. H artlev  O vergaard, B ræ ndkæ r

gade 5, Kolding.

O vergaard, Erling, købm and; f. 10/3 1915 i 
H asselager, Å rhus amt, søn af læ re r Søren O ver
gaard; g. 17/10 1943 m. K am m a O., f. Jensen; udi.
h. købm and H arry  Salholt B ertelsen, H asselager
1929- 33, dere fte r kommis h. købm and Sørensen, 
M alling og sen. h. købm and M artin  Leffers, Ny
købing M. sam t ansat i D anske K øbm ænds H an
dels-A ktieselskab, Å rhus 1938-49, g rundlagt fo r
re tn ing  i det nye bo ligkvarter »Tousparken« i 
Åbyhøj og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1949; kasserer i Åbyhøj H andelsforening.

Adr. Tousvej 69, Åbyhøj.
F irm a: T ousparkens K olonialforretning, Tous

vej 61, Åbyhøj.

O vergaard, H enry, købm and; f. 20/1 1922 i 
F arre  pr. Sporup, Skanderborg amt, søn af 
gårdejer M agnus O vergaard; g. 1945 m. Dagny
O., f. P etersen; udi. h. købm and Sv. Jensen, 
H am m el 1936-40, d erefter kommis h. samme og 
sen. h. købm and Fr. Olsen, Røgen sam t h. køb
m and A ndreas Skaarup, Å rhus, overtaget køb
m and Bach C hristensen’s forretn ing  i Å rhus og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1947.

Adr. Grønnegade 87, Århus.
Firm a: H enry O vergaard, Thunøgade 57, Å r

hus.

O vergaard, Leif, købm and; f. 10/8 1928 i F il
skov, Vejle amt, søn af gårdejer M artinus O ver
gaard; g. 3/7 1954 m. K aren  M arie O., f. A nder
sen; udi. h. købm and S. Thomsen, Filskov, etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and m. forretn ing  i H er
ning 1953, afhæ ndet samme og overtaget nuvæ 
rende kolonialforretning i H ornbæ k 1955.

Adr. H ornbæ k pr. Randers.
Firm a: Leif O vergaard, H ornbæ k pr. Randers.

O vergaard, Otto Johannes, købm and; f. 2/1 
1908 i Lind, Ringkøbing amt, søn af gårdejer 
Frands O vergaard  M arinus Frandsen; g. 29/8 
1936 m. Elly O., f. M eldgaard Larsen; udd. i tr i-  
cotagebranchen, overtaget nuvæ rende forretn ing 
i H erning og etabi. sig s. selvstæ ndig købmand 
1940.

Adr. Møllegade 5, H erning.
F irm a: Johs. O vergaard, Møllegade 5, H er

ning.
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E. Overgaard L. Overgaard
købm and købm and

G. R. Ovesen S. Oxlund
købm and købm and

O vergaard, Søren K ristian, købmand; f. 13/11 
1901 i Rom, Ringkøbing amt, søn af læ re r og 
købm and P e te r C hristian A ndreas O vergaard; 
udi. i faderens forretn ing  i Søndervig pr. R ing
købing, overtaget samme og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1951.

Adr. Søndervig pr. Ringkøbing.
F irm a: S. K. O vergaard, Søndervig pr. R ing

købing.

Ovesen, Gorm R osenkrants, købm and; f. 15/6 
1889 i H jørring, søn af bankbud Jens P e te r Ove
sen; g. 23/4 1923 m. M artha O., f. Pedersen; udd. 
i kolonial h. købm and N. P. Rasmussen, Hobro 
1903-07, etabi. sig s. selvstændig købm and m. 
forretn ing  Dalgasgade 15, Å lborg 1910, afhæ ndet 
samme og grundlag t nuvæ rende forretn ing — 
der om fatter kolonial, delikatesser og v inhan
del — i H asseris 1919; genn. en årræ kke næ st- 
formd. i Ålborg H andelsforening af 1879, æ res- 
medl. af samme s. 1954, medl. af Ålborg am ts
råd  1942-54, formd. f. G arderforeningen f. N ord
jy lland  s. 1925 og medl. af p ræ sid iet f. De dan
ske G arderforeninger s. 1946; dekoration: R 1.

Adr. H asserisvej 97, H asseris pr. Ålborg.
F irm a: G. R. Ovesen, H asseris vej 97, H asseris 

pr. Ålborg.

Ovesen, Hans, købm and; f. 27/3 1912 i Davinde, 
Odense amt, søn af parcellist Niels Ovesen; g. 
15/10 1939 m. K aren  O., f. A ndersen; m edhjæ lper 
i svigerfaderen købm and H ans J. A ndersen’s fo r
retn ing i Rønninge 1937-45, overtaget samme — 
der om fatter kolonial, delikatesser, vinhandel, 
isenkram , køkkenudstyr og trikotage — og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1945.

Adr. Rønninge pr. Langeskov.
F irm a: Hans Ovesen, Rønninge pr. Langeskov.

Oxlund, Søren, købm and; f. 21/8 1911 i Gesten, 
Ribe amt, søn af gårdejer Jens Thomsen Ox
lund; g. 15/9 1945 m. Inger O., f. Leonhard; udi. 
i Egholt B rugsforening 1937-41, kommis h. køb
m and N. H. Nielsen, Gesten 1941-44 og h. gros
se re r Laugesen, Kolding 1944-45, overtaget køb

m and K arl P etersen ’s forretn ing i Egtved og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1945.

Adr. Dalgade, Egtved.
F irm a: Søren O xlund1, Dalgade, Egtved.

Paarup , Hans Børge, købmand; f. 15/7 1923 i 
G rindsted, Ribe amt, søn af købm and Niels 
P e te r P aarup ; g. 11/6 1950 m. Rosa P., f. K aiser; 
udi. i faderens forretn ing  i G rindsted 1937-41 og 
herunder bestået handelsm edhjæ lpereksm . fra  
G rindsted H andelsskole 1940, kommis h. køb
m and Palle K jæ r, Varde 1941-43 og lagerekspe
dien t i A/S Chr. K jæ rgaard , Esbjerg 1943-45, 
andenkom m is h. købm and Th. C. Carlsen, Løg
ten  1946-50 og kontorassistent i A/S T. C. Oeh- 
lenschläger, G rindsted 1950-54, efter faderens 
død forretn ingsfører i dennes forretn ing  — der 
indehaves af m oderen og om fatter kolonial og 
delikatesse — i G rindsted s. 1954.

Adr. Borgergade 8, Grindsted.
F irm a: N. P. Paarup , Kolonial & Delikatesse, 

Grindsted.

Paaske, Børge Hansen, købm and; f. 16/5 1918 
i Vonsild, Vejle amt, søn af snedkerm ester Hans 
N ielsen Hansen Paaske; g. 7/12 1941 m. K lara H.
P., f. G am m elm ark; udd. s. m ejerist og sen. — 
genn. 13 år — førstem ejerist på H olm strup M eje
ri, etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo rre t
ning — om fattende kolonial, isenkram , m anu
fak tur, korn  og foderstoffer sam t gødning, m ark 
frø og bræ ndsel — i Magtenbølle 1953.

Adr. M agtenbølle pr. Skalbjerg.
Firm a: B. H. Paaske, Købmand, Magtenbølle 

pr. Skalbjerg.

Paaskesen, K ristian, d irektør; f. 13/10 1903 i 
Egtved, Vejle amt, søn af hotelforpagter A nders 
Paaskesen; g. 11/11 1928 m. Else P., f. Jørgensen; 
udd. i kolonialbranchen 1918-21, frekven tere t Den 
jydske Handelshøjskole i Å rhus 1922-23, rep ræ 
sen tan t og fuldm ægtig i A/S H arald  A ndersen’s 
K afferisteri, Kolding 1927, d irek tør s. 1943.

Adr. Rædersvej 7, Kolding.
F irm a: H arald A ndersen’s K afferisteri A/S, 

Toldbodgade 5, Kolding.
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H. B. Paarup 
købm and

B. H. Paaske 
købm and

K. Paaskesen 
direktør

A. M. Pallesen 
købm and

Pagh, H ilm er, købm and; f. 18/11 1914 i N æst
ved, søn af skræ dderm ester Carl Anton Pagh; g. 
23/1 1944 m. G rete P., f. Nielsen; udi. h. køb
m and A. Hansen, K alundborg 1929-33, kommis
h. samme 1933-34, h. købm and J. M ortensen, 
Holbæk 1934-35 og h. købm and Folm er Nielsen, 
K alundborg 1935-39, disponent h. købm and A. 
Hansen, K alundborg 1939-54, overtaget sammes 
forretn ing  — der om fatter kolonial, delikatesser, 
v inhandel og sydfrugt — og etabi. sig s. selv
stæ ndig købm and 1954.

Adr. K ordilgade 46, Kalundborg.
Firm a: H ilm er Pagh, Kordilgade 46, K alund

borg.

Pallesen, Aksel M artin, købm and; f. 5/3 1893 i 
K jellerup, V iborg amt, søn af gård- og tegl
væ rksejer A nders C hristian Pallesen; g. 6/2 1918 
m. Jenny  M arie P., f. L indholt; udi. h. købm and
C. Bus, K jellerup  M aterialhandel og sen. fre 
kven tere t Den jydske Handelshøjskole i Århus 
1912, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. fo r
re tn ing  i Sdr. Nissum pr. U lfborg 1918, afstået 
sam me og overtaget nuvæ rende forretn ing  i Bor
ris  1920, udvidet samme m. depot f. Ålborg 
A ktie-B ryggerier (»Urban«) 1928; formd. f. best,
f. B orris-F aster Sparekasse.

Adr. Borris.
F irm a: A. Pallesen, Kolonial & Isenkram , B or

ris.

Pallesen, G unnar, købm and; f. 10/3 1920 i Sdr. 
Nissum, Ringkøbing amt, søn af købm and Aksel 
M artin  Pallesen; g. 22/5 1949 m. Alma P., f. Fløe 
Rosendahl; udi. h. købm and P. K nudsen, Nr. 
Vium pr. H erborg, derefter førstekom m is h. 
købm and Chr. Lund, Troldhede og sen. — genn. 
5 å r — bestyrer af købm and Niels L auridsen’s 
forretn ing i Studsgård, overtaget sidstnæ vnte 
forretn ing  og etabi. sig s. selvstændig købm and 
1954.

Adr. Studsgård.
Firm a: G unnar Pallesen, Studsgård.

Pallesen, Holger, købm and; f. 29/4 1918 i Sdr. 
Nissum, Ringkøbing amt, søn af købm and Aksel

M artin  Pallesen; g. 29/3 1945 m. K athrine P., f. 
H øjgaard; udi. h. købm and A. Chr. Christensen, 
Sdr. Omme 1932-36 og herunder bestået han- 
delsm edhjælpereksm . fra  G rindsted H andels
skole 1936, kommis i forskellige fo rretn inger 
bl. a. h. købm and Chr. Hansen, A strup pr. Skern 
1936-45, overtaget nuvæ rende forretn ing — der 
om fatter kolonial, delikatesser og vinhandel — 
Vestergade 3, G rindsted og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1945, fly tte t forretn ingen t. 
nuvæ rende m oderne lokaler Vestergade 9, G rind
sted 1950; kasserer i G rindsted H andelsstands
forening s. 1949, formd. f. samme s. 1954.

Adr. K astanie Alle 2, Grindsted.
F irm a: H. Pallesen, Vestergade 9, Grindsted.

Pallesen, K nud Jessen, købm and; f. 21/10 1899 
i Fredericia, søn af købmand P. M. Pallesen; g. 
1/8 1925 m. Cecilie P., f. B ergholt Hansen; udi. 
h. købmand Chr. Hansen, H ejis 1915-19, frekven
te re t Den jydske H andelshøjskole i Å rhus 1919- 
20, derefter kommis og sen. bestyrer af fade
rens forretn ing  i Fredericia, overtaget samme 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1937; fo r
md. f. F redericia H andelsstandsforening s. 1944 
og f. F redericia Im portørforening s. 1943, medl. 
af best. f. Den jydske H andelsstands C entral
forening s. 1947, f. P rovinshandelskam m erets 
U nderstøttelsesforening s. 1948 og f. Foreningen 
af A rbejdsgivere i F redericia s. 1948, medl. af 
repræ sen tan tskabet f. D ansk K øbestævne s. 1944, 
medl. af H andelsretten  f. R etskreds 44, fl. a. ti l
lidshverv.

Adr. Jyllandsgade 21, Fredericia.
F irm a: P. M. Pallesen, D anm arksgade 4, F re 

dericia.

Pallisgaard, Niels Christian, købm and; f. 28/3 
1909 i Århus, søn af telegrafoverm ontør Oluf 
C hristian Pallisgaard; g. 6/1 1935 m. G erda P., f. 
Hansen; udi. h. købm and C. R. Christensen, 
K væ rndrup 1924-28, derefter kommis i forskel
lige fo rretn inger bl. a. h. købm and Secher, Ny
borg, h. købm and H. Christensen, Rudkøbing og 
h. købm and A lfred Nielsen, Lej bølle sam t re 
præ sen tan t i pap ir en gros firm aet Georg E.
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G. Pallesen H. Pallesen D. H. Pape A. C. Paulsen
købm and købm and købm and købm and

Jensen, Svendborg, etabi. sig s. selvstændig køb
m and m. forretn ing  — om fattende kolonial og 
isenkram  — i Svendborg 1935; kasserer i Svend
borg og Omegns K øbm andsforening sam t medl. 
af Serapionsordenen i D anm ark.

Adr. M ølmarksvej 76, Svendborg.
Firm a: N. Chr. Pallisgaard, M ølmarksvej 76, 

Svendborg.

Pape, Duva Hoick, købm and; f. 3/4 1909 i T jø r
ring, R ingkøbing amt, søn af købm and Poul P e
dersen Pape; g. 15/5 1934 m. M arie K irstine P.,
f. N ielsen; ud'l. i Nr. Bork B rugsforening, der
e fter førstekom m is i Sdr. Vium Brugsforening 
og sen. i Lund B rugsforening sam t — genn. 3 
å r  — i Horne Brugsforening v. Varde, overtaget 
fo rretn ing  i Gammelsogn, H olmsland v. R ing
købing og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1933, 
afstået samme og overtaget nuvæ rende fo rre t
ning i Ringkøbing 1945; medl. af best. f. R ing
købing og Omegns K olonialhandlerforening 1938- 
45.

Adr. K ongevejen 28, Ringkøbing.
F irm a: Duva Hoick Pape, K ongevejen 28, R ing

købing.

Parkhøi, Leif B rorfell, købm and; f. 16/11 1918 
i Kbhvn., søn af købm and A xel Georg Parkhøi;
g. 16/6 1940 m. Inger P., f. Carlsen; bestået m el- 
lem skoleeksm. fra  H ellerupgårds Mellem- og 
Realskole 1935, udi. h. købm and Carl K nudsen, 
S trandvejen  171, H ellerup 1935-39 og herunder be
stået handelsm edhjæ lpereksm . fra  H ellerup H an
delsskole, kommis h. samme 1939-42 — herunder 
af tjen t væ rneplig t og udnæ vnt t. korporal 1940, 
rep ræ sen tan t i firm ae t Em anuel Petersen, B ro
læ ggerstræ de 6, Kbhvn. K. 1942-46, derefter 
m edindehaver af faderens forretn ing  Lyngbyvej 
29, Kbhvn. 0 ., e fter faderens død overtaget 
samme — der er g rundlagt 1915 og om fatter 
finere kolonial og vine m. v. — og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1948; m edstifter af og tidl. 
formd. f. A. C. 37, indehaver af danm arksrekor
den i 4X1500 m løb sam t af 6 danm arksm ester
skaber.

Adr. M yrtoften 39, Gentofte.
F irm a: P arkhø i’s K oloniallager v. Leif P a rk 

høi, Lyngbyvej 29, Kbhvn. 0 .

Paulsen, A ndreas Christensen, købm and; f. 26/3 
1910 i Mølby, H aderslev amt, søn af gårdejer 
L aurids Paulsen; g. 12/4 1936 m. Lilly P., f. P e 
dersen; udi. h. købm and Hellesøe, Je ls  1924-28, 
kommis h. købm and Th. Schultz, S im m ersted 
1928-30 og i Slagelse og Omegns Brugsforening
1930-48, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. 
fo rretn ing  — om fattende ren  kolonial, delikates
ser og v inhandel — i Slagelse 1948.

Adr. Ø sterbro 60, Slagelse.
F irm a: Ø sterbros Købm andshandel, Ø sterbro 

60, Slagelse.

Paulsen, Eli, m ateria list; f. 24/4 1915 i H essel
ager, Svendborg amt, d a tte r af gårdejer P eder 
Holmskov; efter æ gtefæ llen m ateria list H arald  
Paulsens død 1953 overtaget og v idereført den
nes fo rretn ing  — der om fatter kolonial og m a
te ria l sam t kem ikalier, sygeplejeartik ler og p a r
fum eri — s. selvstændig m aterialist.

Adr. Østergade 19, Assens.
F irm a: Assens M aterialhandel v. Eli Paulsen, 

Assens.

Paulsen, Ingvard t Christensen, købm and; f. 
29/4 1923 i Bevtoft, H aderslev amt, søn af land
m and A nders Paulsen; g. 11/7 1953 m. Else P.,
f. P etersen; udi. h. købm and S. E. J. C hristian
sen, Vojens 1939-43, kommis h. samme 1943-44,
h. købm and N. Nielsen, Varde 1944-45, h. køb
m and K. Chr. Bruun, H aderslev 1945-48 og h. 
købm and Paul Thomsen, K ruså 1948-50, salgs
chauffør bl. a. f. firm aet P. M ichaelsen, L under
skov 1950-53, overtaget nuvæ rende forretn ing  — 
der om fatter kolonial og delikatesser — i H a
derslev og etabi. sig s. selvstændig købm and 
1953.

Adr. G åskærgade 1, Haderslev.
F irm a: I. C. Paulsen, K olonial & D elikatesser, 

G åskærgade 1, Haderslev.
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E. Paulsen I- C. Paulsen
m aterialist købm and

Aa. Pedersen Aa. E. S. Pedersen
købm and købm and

Paulsen, Jørgen  N ørgaard, købm and; f. 14/8 
1921 i Jels, H aderslev amt, søn af gårdejer L au
rids Paulsen; g. 25/4 1943 m. Ida N. P., f. Jaeger; 
udi. h. købm and Johannes Hellesøe, Jels, grund
lagt nuvæ rende kolonial- og delikatesseforretning 
i Sønderborg og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1952.

Adr. Ringgade 151, Sønderborg.
Firm a: J. N ørgaard Paulsen, Ringgade 151, 

Sønderborg.

Pedersen, Aage, købm and; f. 22/3 1904 i Sto- 
ense, Svendborg amt, søn af postekspeditør H.
P. Pedersen; g. 5/3 1933 m. Betty P., f. Iversen; 
udd. v. T ranek jæ r Slotsmølle, overtaget nuvæ 
rende forretn ing — der om fatter kolonial, isen
k ram  og m anufak tur — i Ennebølle og etabi. sig 
s. selvstændig købm and 1933; genn. en årræ kke 
medl. af best. f. Langelands Handelsforening, 
medl. af Snøde-Stoense-Hov sogneråd, fl. a. til
lidshverv.

Adr. Ennebølle pr. St. Snøde.
F irm a: Aage Pedersen, Ennebølle pr. St. Snø

de.
Pedersen, Aage, læ rer, handelsskoleforstander; 

f. 23/3 1914 i Vejle; læ rer v. Sindal H andelssko
le 1943, fo rstander f. samme s. 1954.

Adr. Sindal.
Institu tion: Sindal Handelsskole, Sindal.

Pedersen, Aage, købm and; f. 2/6 1924 i Hobro.
Adr. T inghøjparken 13, Søborg.
Firm a: Aa. Pedersen, Frederiksborg vej 188, 

Kbhvn. NV.

Pedersen, Aage Em anuel Sønderborg, køb
m and; f. 8/7 1927 i H jerm , Ringkøbing amt, søn 
af gårdejer P eder Sønderborg Pedersen; g. 9/6 
1946 m. Nielsine P., f. K jeldsen; udi. h. købm and 
H ans Thorsen, H jerm , d erefter førstekom m is h. 
købm and Aksel Petersen, Egeris Mølle, over
taget nuvæ rende forretn ing  i Holstebro og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1948.

Adr. Skivevej 48, Holstebro.
Firm a: Aage Pedersen, »Alt i K olonialvarer«, 

Skivevej 61, Holstebro.

Pedersen, Aage O ktavius, købm and; f. 25/10 
1907 i Årup, Odense amt, søn af m ekaniker The
odor Pedersen; g. 26/7 1936 m. E sther P., f. 
B ern; udi. h. købm and Larsen, Ø rbæ k 1921-25 
og herunder bestået handelsskoleeksm . 1924, 
komm is h. samme 1925-27, h. købm and Krogh, 
Å rup 1927-28, h. købm and C arl Jensen, Søllinge 
1928-30, h. købm and K arl Nielsen, Nyborg 1930- 
32 og h. købm and S. N. Pedersen, Sarup 1932-35, 
etabi. sig s. selvstændig købm and m. forretn ing  
Ruggårdsvej, Odense 1936, afstået sam me og 
overtaget nuvæ rende fo rre tn ing  — der om fatter 
kolonial, delikatesser og v inhandel sam t fru g t — 
i Odense 1942.

Adr. K ålundsvej 5, Odense.
Firm a: Aage Pedersen, K ålundsvej 5, Odense.

Pedersen, Aksel, købmand; f. 6/7 1907 i Ro- 
holte sogn, P ræ stø  amt, søn af sagfører P eder 
Pedersen; g. 9/5 1937 m. Sigrid P., f. Petersen; 
udi. i Over V indinge B rugsforening, etabi. sig s. 
selvstændig købm and m. forretn ing  — om fat
tende kolonial, delikatesser og v inhandel sam t 
sydfrugt — i N æstved 1936, ombygget og mo
dern iseret fo rretn ingen t. delvis selvbetjening 
1951.

Adr. »Solgården«, P ræ stestræ de, Næstved.
Firm a: Aksel Pedersen, »Solgården«, P ræ ste 

stræ de, Næstved.

Pedersen, Aksel Møller, købm and; f. 17/10 1915 
i Horsens, søn af købm and Th. M øller Pedersen;
g. 28/5 1944 m. Annelise M. P., f. E jlersen; over
taget faderens forretn ing  i Horsens og etabi. sig 
s. selvstændig købm and 1940.

Adr. Gormsgade 17, Horsens.
F irm a: Th. M øller Pedersen, Gormsgade 17, 

Horsens.

Pedersen, A lbert, købmand; f. 1/3 1919 i Sne- 
sere, P ræ stø  amt, søn af arbejdsm and Mads P e
dersen; g. 20/9 1942 m. Helga P., f. Jørgensen; 
udi. i Snesere Brugsforening 1933-36, kommis i 
samme 1936-42, etabi. sig s. selvstændig købm and 
m. forretn ing  — om fattende kolonial, delikates
ser, vinhandel og isenkram  sam t v ik tualier — i
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købm and

Pedersborg pr. Sorø 1942, genn. årene gradvis 
m oderniseret fo rretn ing  t. delvis selvbetjening; 
formd. f. K øbm andsforeningen f. Sorø og Om
egn s. 1954.

Adr. Pedersborg pr. Sorø.
Firm a: A lbert Pedersen, Pedersborg pr. Sorø.

Pedersen, Alfred, købm and; f. 30/12 1894 i Tøl
løse, Holbæk amt, søn af sm edem ester A nders 
Pedersen; g. 21/10 1921 m. K atrine P., f. Olsen; 
udi. h. købm and C. L. Svendsen, Tølløse 1909-13, 
kommis h. samme 1913-16 og h. købm and Sevel 
Sørensen, Holbæk 1917-21, af tjen t væ rneplig t v. 
fe lta rtille rie t 1916-17, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. fo rretn ing  i Holbæk 1921; medl. af 
best. f. — p.t. næ stform d. i — K øbm andsforenin
gen f. Holbæk og Omegn s. 1952, till. sek re tæ r i 
Holbæk H andelsstandsforening s. 1938 og næ st
formd. i Feltartillerifo ren ingen  f. Holbæk A m t s. 
1923.

Adr. Nygade 18, Holbæk.
F irm a: A lfred Pedersen, Nygade 18, Holbæk.

Pedersen, A lfred, købm and; f. 19/9 1900 i Ve
ster Tørslev, R anders amt, søn af købm and P. R. 
Pedersen; g. 7/11 1926 m. E lin A. P., f. A nders
son; udd. i handel en gros, grundlagt fo rre t
ning M aglegårds Alle 106, Søborg og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1926, sideløbende g rund
lagt Ringbanens K oloniallager, Valby Langgade 
185, Kbhvn. Vby. — der drives ved bestyrer — 
1930.

Adr. M aglegårds Alle 106, Søborg.
F irm a: A. Pedersen, M aglegårds Alle 106, Sø

borg.

Pedersen, Alfred, m ineralvandsfabrikant; f. 5/5 
1907 i H edensted, Vejle amt, søn af gårdejer P e
der Pedersen; g. 16/3 1938 m. Je tte  P., f. Anthony; 
udd. v. landvæsen, indehaver af M ineralvands
fabrikken  »Hørlund Radiumkilde« 1930-38, 
g rundlagt m ineralvandsfabrik  i Holbæk 1938, 
udvidet samme m. m ostfabrik — u. navnet A n
delsselskabet »Holbæk Mosteri« — 1941, over
taget m osteriet i forpagtning 1944, eneindehaver 
af samme — der drives u. navnet »Holbæk Mi

neralvandsfabrik  & Mosteri« og om fatter p ro 
duktion af m ineralvand og æblem ost sam t af 
æ blekirs m. enere t f. D anm ark — s. 1949.

Adr. E rik  M enveds Vej 13, Holbæk.
F irm a: Holbæk M ineralvandsfabrik & Mosteri, 

Holbæk.

Pedersen, Alfred, købm and; f. 14/2 1929 i Svej- 
lund, Å benrå amt, søn af gårdejer Niels P eder
sen; g. 5/4 1953 m. Sofie P., f. Høirup; udd. i ko
lonialbranchen h. købm and E duard  Christensen, 
Rends 1943-47, kommis h. købm and Th. Iversen, 
M augstrup 1947-50, frekven te re t Ju s titsråd  Møl- 
le r’s H andelshøjskole i Ålborg 1950-51, kommis
h. købm and Hans N. Theusen, K liplev 1951-52 og 
h. købm and Th. Iversen, M augstrup 1952-53, 
overtaget frk. Jessine L und’s forretn ing  — om
fattende kolonial og b landet handel — i Nr. Ho
strup  og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1953, 
overfly tte t forretn ingen  t. nuvæ rende m oderne 
lokaler i egen nybygget ejendom  i Nr. H ostrup 
1955.

Adr. Nr. H ostrup pr. Rødekro.
F irm a: A lfred Pedersen, Nr. H ostrup pr. Røde

kro.

Pedersen, A nders C hristian, købm and; f. 14/12 
1904 i Horsens, søn af postbud P e te r C hristian 
Pedersen; g. 14/6 1936 m. A nna M arie P., f. E rik 
sen (død 1953); udd. i firm aet Johan  C hristian
sen, Horsens 1920-24 og sen. ansat i samme t. 
1936, overtaget købm and M arius P edersen’s fo r
re tn ing  i Horsens og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1936.

Adr. V estergade 25, Horsens.
F irm a: A. Chr. Pedersen, Vestergade 25, H or

sens.

Pedersen, A nders V., læ rer, handelsskolefor
stander; f. 9/12 1922 i Århus, søn af d irek tør Ch. 
Pedersen; g. 1950 m. Agnete P., f. Koldbro; be
stået realeksm . fra  B jerringbro  private  R eal
skole 1940, studentereksm . fra  Viborg K ated ra l
skole 1943 og læ rereksm . fra  Silkeborg Sem ina
rium  1947, derefter læ re r v. Skørping B orger- og 
Realskole, till. forstander f. Skørping H andels
skole.
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Adr. F ræ er pr. Skørping.
Institu tion: Skørping Handelsskole, Skørping.

Pedersen, A ndreas, købm and; f. 3/4 1913 i 
H arndrup, Odense amt, søn af uddeler H. P. Pe
dersen; g. 14/11 1937 m. R agnhild Johanne P., f. 
Jørgensen; udi. h. købm and W illiam Jørgensen, 
Gelsted 1928-32, kommis h. samme 1932-37 og 
bogholder v. S. L arsen’s M øbelfabrik i Gelsted 
1937-50, overtaget nuvæ rende forretn ing  — der 
om fatter kolonial, isenkram  og bræ ndsel — i 
Nr. Broby og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1950.

Adr. Nr. Broby.
Firm a: A ndreas Pedersen, K olonial- & Isen- 

kram forretn ing, Nr. Broby.

Pedersen, A nker, købm and; f. 14/3 1907 i La
ven, Skanderborg amt, søn af m urerm ester Poul 
Pedersen; g. 8/6 1930 m. K aren  P., f. K nudsen; 
udd. h. købm ændene M. Pedersen, G. O rthm ann 
og C. J. Jacobsen, Laven 1921-24, frekven tere t 
Den jydske H andelshøjskole i Å rhus 1924-25, 
grundlag t nuvæ rende fo rre tn ing  i L aven og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1932.

Adr. Laven.
Firm a: A nker Pedersen, Laven.

Pedersen, Arne, købmand; f. 28/9 1923 i Viby, 
Roskilde amt, søn af skræ dder Jens Pedersen;
g. 20/3 1948 m. Lilli P., f. H ansen; udi. i Toks- 
væ rd  B rugsforening 1938-42, kommis i samme 
1942-43, i Dalby B rugsforening 1943-44 og i Gev- 
ninge B rugsforening 1944-47, re jsev ikar 1947-48, 
overtaget købm and K aren H ansen’s fo rretn ing  — 
om fattende kolonial og b landet handel — i Nor- 
d rup og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1948.

Adr. N ordrup pr. Farendløse.
F irm a: N ordrup Købmandshandel, N ordrup pr. 

Farendløse.

Pedersen, Axel Iver Johannes, købm and1; f. 
21/8 1905 i Langå, Svendborg amt, søn af h ju l
m and Iver Pedersen; g. 23/9 1934 m. Magda 
Jenny  P., f. P etersen; overtaget nuvæ rende fo r

re tn ing  — der om fatter kolonial, isenkram  og 
trikotage — i Svindinge og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1934; formd. f. Svindinge sund
hedskommission.

Adr. Svindinge, Fyn.
F irm a: A. Pedersen, Svindinge, Fyn.

Pedersen, Bent, købm and; f. 25/1 1928 i Borris 
sogn, Viborg amt, søn af gårdejer P eder P eder
sen; g. 17/1 1954 m. Lis P., f. Jensen; udi. i G ret- 
trup  Brugsforening 1944-48, derefter kommis bl. 
a. i N imtofte B rugsforening, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. fo rretn ing  — om fattende 
kolonial, isenkram , m anufaktur, havefrø  og 
bræ ndsel — i M ammen 1953.

Adr. M ammen pr. B jerringbro.
F irm a: B ent Pedersen, M ammen pr. B jerring 

bro.

Pedersen, Bent, købm and; f. 24/6 1929 i B ier
sted, Ålborg amt, søn af gravem ester C hristian 
M øller Pedersen; g. 2/5 1952 m. K aren P., f. 
Olesen; udi. h. købm and B ryd-Pedersen, Åby
bro 1943-47 og herunder bestået handelsm ed- 
h jæ lpereksm . fra  Åbybro Handelsskole 1946, 
salgschauffør i A/S A. W. K irkebye, Ålborg 1947- 
51 og rep ræ sen tan t i kolonial en gros firm aet 
H edegaard & C hristensen’s Eftf., N ørre Sundby 
1951-53, overtaget nuvæ rende kolonial- og isen- 
kram forretn ing  i Ålborg og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1953.

Adr. F redericiagade 9, Ålborg.
Firm a: B ent Pedersen, Købmand, F redericia

gade 9, Ålborg.

Pedersen, B ent Thorsø, købm and; f. 23/3 1926 i 
Nykøbing M., søn af købm and Magnus W. P e
dersen; bestået realeksm ., udi. dels h. faderen 
og dels h. købm and K. Rasmussen, M iddelfart, 
overtaget nuvæ rende kolonial- og delikatessefor
retn ing  i Silkeborg og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1953.

Adr. Søndergade 12, Silkeborg.
F irm a: Bent Pedersen, Søndergade 12, Silke

borg.
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Pedersen, Børge Hougaard, købm and; f. 11/6 
1921 i Nykøbing F., søn af overportør v. D.S.B. 
Viggo H ougaard Pedersen; g. 7/12 1946 m. Inge 
Lise Thora H. P., f. B randt H ansen; udi. h. køb
m and Georg Jensen, Nykøbing F. 1935-39 og h e r
under bestået handelsskoleeksm . fra  Nykøbing
F. H andelsskole, komm is h. samme 1939-42, h. 
købm and Poul Hansen, K olonialforretningen 
»Go-Va«, Kbhvn. 1942-45 og h. købm and L inde
skov, H illerød 1945-46, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. forretn ing  — om fattende finere ko
lonial, vin, tobak og frug t m. v. — i Kbhvn. 
1946; medl. af Roforeningen »Kvik«, indehaver 
af 6 danm arksm esterskaber i roning, deltager v. 
olym piaden i London 1948 sam t i 5 europam e
sterskaber (4 sølvm edailler) og 1 nordisk m este r
skab.

Adr. Randersgade 33, Kbhvn. 0 .
Firm a: H ougaard Pedersen, Nøjsomhedsvej 22, 

Kbhvn. 0 .

Pedersen, Børge Janus, købm and; f. 26/1 1924 
i Norup, R anders amt, søn af arbejdsm and P e 
der C hristian Pedersen; g. 1945 m. Ellen P., f. 
Pedersen; udd. og v irke t s. kontorassistent v. 
H adsund Jernbane, overtaget nuvæ rende kolo
n ialforretn ing i Ålborg og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1949.

Adr. Svendsgade 5, Ålborg.
Firm a: Carl C hristensen’s Eftf. v. B. J. P e

dersen, Svendsgade 5, Ålborg.

Pedersen, Carl, købm and; f. 16/11 1889 i F ræ er, 
Ålborg amt, søn af gårdejer Rasmus Pedersen; 
g. 29/10 1935 m. Larsine P., f. Buus; udd. i ko
lonial h. købm and Søren Hald, Å lborg 1904-08, 
kommis h. samme 1908-14 og bestyrer af F or
brugs- & Spareforeningen af 1872, Ålborg 1914- 
17, overtaget nuvæ rende fo rre tn ing  i Ålborg og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1917, udvidet 
forretn ingen m. sæ rsk ilt afdeling f. tapet, fa rv er 
og linoleum  — således a t virksom heden i dag 
foruden næ vnte afdeling også om fatter afde
ling f. kolonial og delikatesser sam t afdeling f. 
vine — 1924; genn. ca. 35 å r medl. af Å lborg 
H andelsret, genn. en årræ kke medl. af best. f.

P rovins-Farvehandlerforen ingen  og f. D ansk Ta- 
pethandlerforening, tidl. till. formd. f. sidst
næ vnte, p. t. kredsform d. f. N ordjylland f. 
D ansk Tapethandlerforening, fl. a. tillidshverv.

Adr. Holbergs Plads, Ålborg.
F irm a: Carl P edersen  A/S, Ålborg.
Pedersen, Carl, købm and; f. 21/2 1895 i Hol

sted sogn, Ribe amt, søn af gårdejer H ans P e 
dersen; g. 27/4 1923 m. Olga P., f. Pedersen; udi.
h. købm and J. V. Jørgensen, Holsted 1909-13, 
førstekom m is h. samme 1913-23, overtaget nu 
væ rende forretn ing  — der om fatter kolonial og 
isenkram  — i Holsted og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1923; medl. af best. f. Syd- og 
V estjydsk H andelsforening f. Landkøbm ænd s. 
1932 sam t genn. en årræ kke form d. f. Holsted 
B orgerforening, till. næstform d. i likvidations
kom iteen f. A/S Holsted B ank 1932.

Adr. Holsted.
F irm a: Carl Pedersen, K olonial & Isenkram , 

Holsted.

Pedersen, C arl Thornhøj, købm and; f. 7/12 1920 
i S tenstrup, Svendborg amt, søn af købm and 
Johannes Pedersen; g. 17/3 1946 m. Inger P., f. 
M arkvardsen; udi. dels i faderens forretn ing  i 
S tenstrup 1936-38 og dels h. købm and Jacobsen, 
Skibhusvej 84, Odense 1938-40, derefter dispo
nen t i faderens forretn ing  i S tenstrup, m edinde
haver af samme s. 1947, overtaget fo rretn ingen 
— der om fatter kolonial, isenkram  og bræ ndsel 
sam t ægopkøb — og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1952; medl. af best. f. K ristelig  H an
delsforening, medl. af S tenstrup sogneråd sam t 
medl. af S tenstrup m enighedsråd s. 1945 og k ir
kevæ rge f. S tenstrup K irke s. 1953.

Adr. Svendborgvej 7-9, S tenstrup St.
F irm a: Johs. Pedersen & Søn, Svendborgvej 

7-9, S tenstrup St.
Pedersen, Christen, disponent; f. 14/10 1916 i 

Skovby, Ærø, søn af købm and P. M. Pedersen; 
udi. h. købm and P. Thomsen, Søby 1931-35, dis
ponent i faderens forretn ing  i Skovby s. 1936.

Adr. Skovby pr. Leby, Æ rø.
Firm a: P. M. Pedersen, Skovby pr. Leby, Æ rø.

888



Pedersen, Christian, købm and; f. 25/5 1904 i 
R ønnebjerg, H jørring  amt, søn af gårdejer Mads 
Pedersen; g. 1930 m. Johanne P., f. G ravesen; 
udi. i Vesterø B rugsforening, Læsø 1922-25, der
efter kommis i Slagelse og sen. i Børglum, over
taget nuvæ rende forretn ing — der om fatter ko
lonial, isenkram , støbegods, m anufaktur, korn 
og foderstoffer, kunstgødning, cement og træ 
last — i Skæve og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1935; formd. f. Østvendsyssels H andelsfor
ening s. 1952 sam t d irektør f. Skæve Sparekasse, 
fl. a. tillidshverv.

Adr. Skæve pr. Brønden.
F irm a: Chr. Pedersen, Skæve pr. Brønden.

Pedersen, C hristian Hansen, købm and; f. 3/11 
1888 i Blåhøj, Vejle amt, søn af købm and Peder 
H ansen Pedersen; g. 15/8 1927 m. Inge P., f. An
dersen; udi. i faderens forretn ing  i Blåhøj 1903- 
07, derefter kommis i H arboøre og sen. i Skals, 
selvstændig købm and i Øgelund pr. Give og sen. 
i Blåhøj 1912-30 sam t i G ejlb jerg  pr. K ibæ k 1930- 
50, derefter overtaget nuvæ rende fo rretn ing  og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and i H illerslev pr. 
H øjrup.

Adr. H illerslev pr. H øjrup.
Firm a: Chr. H. Pedersen, H illerslev pr. H øjrup.

Pedersen, C hristian Holmegaard, købmand, 
sognefoged; f. 12/4 1903 i Em sogn, H jørring  amt, 
søn af gårdejer H erm an Pedersen; g. 14/11 1933 
m. Jensine H. P., f. Eriksen; overtaget købm and 
Chr. Olesen’s forretn ing  — om fattende kolonial, 
delikatesser og vinhandel sam t benzin og depot
f. Carlsberg f. V rå og omegn — i Vrå og etabl. 
sig s. selvstændig købmand 1933; sognefoged i 
V rå sogn sam t medl. af V rå sogneråd 1943-46, 
till. medl. af best. f. A/S Vrå Bank.

Adr. Vrå.
Firm a: Chr. H olm egaard Pedersen, Vrå.

Pedersen, C hristian Stjernholm , købm and; f. 
31/8 1901 i Vroue, Viborg amt, søn af købm and 
Jens Peder Pedersen; g. 17/4 1927 m. M arie S. P., 
f. R aabjerg Poulsen; udi. i faderens forretn ing  i 
Ø rnhøj og sen. kontorassistent i firm ae t Jens 
Pedersen & Co., Ringkøbing, overtaget faderens 
forretn ing  i Ørnhøj og etabl. sig s. selvstændig 
købm and 1927, afstået samme og overtaget nu
væ rende forretn ing  — der om fatter kolonial, 
isenkram , foderstoffer og gødning — i A gerfeld 
1947; medl. af V inding-Vind sogneråd.

Adr. A gerfeld pr. Sørvad.
Firm a: Chr. S tjernholm  Pedersen, K olonial- 

Isenkram -Foderstoffer, A gerfeld pr. Sørvad.

Pedersen, Edm und K., købmand; f. 17/8 1896 i 
Kbhvn., søn af tjener Niels Pedersen; g. 9/12 
1923 m. Ingeborg P., f. H ansen; udi. h. købm and
H. E. Jacobsen, Rudkøbing 1912-16, derefter 
komm is bl. a. i Kbhvn., etabl. sig s. selvstændig 
købm and m. fo rretn ing  Sm yrnavej 13, K bhvn. S.

1928, afhæ ndet samme og grundlagt nuvæ rende 
forretn ing  i Rødovre 1935; medl. af best. f. Rød
ovre H andelsforening s. 1949, kasserer i samme 
s. 1951.

Adr. K nud A nchers Vej 1, Vanløse.
Firm a: E. K. Pedersen, K nud Anchers Vej 1,

Vanløse.

Pedersen, E jnar, købmand; f. 3/6 1913 i Es
bjerg, søn af m urer P eder Pedersen; g. 26/12 
1935 m. Irene P., f. Nørby; udi. h. købm and O. 
Timm, Esbjerg 1928-32, salgschauffør f. Randers 
L everpostejfabrik  1932-43, overtaget nuvæ rende 
forretn ing  i R anders og etabl. sig s. selvstændig 
købm and 1943.

Adr. Søren Møllers Gade 34, Randers.
Firm a: E. Pedersen, Søren M øllers Gade 34, 

R anders.

Pedersen, E jner Juhl, depotindehaver; f. 2/12 
1911 i Gørlev, Holbæk amt, søn af funktionæ r i 
A/S Gørlev Sukkerfabrik  Carl F erd inand  P eder
sen; g. 20/11 1938 m. Ella J. P., f. L auritsen; udi. 
i F rederiksvæ rk  B rugsforening 1925-29, komm is i 
Hvalsø B rugsforening 1929-33 og førstekom m is i 
samme 1933-38, fo rvalte r h. g rosserer Emil An
dersen, Set. P eders Stræ de 30, Kbhvn. K. 1938- 
45, selvstæ ndig købm and m. forretn ing  Tagens
vej 56, K bhvn. N. 1945-54, overtaget Carlsberg 
B ryggerierne’s depot f. C harlottenlund, O rdrup 
og K lam penborg og etabl. sig s. selvstæ ndig de
potindehaver 1954; medl. af Kbhvn.s Skyttefor
ening og af Skytteforeningen »Argus« sam t inde
haver af danm arksm esterskabet i holdskydning 
1948-49-50.

Adr. Broholms Alle 2, C harlottenlund.
F irm a: C arlsberg-D epotet, Broholms Alle 2, 

C harlottenlund.

Pedersen, E jvind, købm and; f. 4/3 1922 i K å
strup  pr. K alundborg, H olbæ k amt.

Adr. Svallerup pr. K alundborg.
F irm a: E jvind Pedersen, Svallerup pr. K alund

borg.

Pedersen, E jvind G unnar, købm and; f. 3/9 1919 
i Fåborg v. Varde, Ribe amt, søn af m urerm ester 
A nders Pedersen; bestået realeksm . fra  Ribe 
K atedralskole 1935, udi. h. købm and Adolf P e 
tersen, Esbjerg 1935-39 og herunder bestået han- 
delsm edhjælpereksm . fra  Esbjerg H andelsskole 
1937, kommis h. samme 1939-52, grundlagt n u 
væ rende forretn ing  i Esbjerg og etabl. sig s. 
selvstændig købm and 1952.

Adr. K ronprinsensgade 121 A., Esbjerg.
F irm a: E. P. Selvbetjening, Gormsgade 158, Es

bjerg.

Pedersen, Emil, grosserer; f. 7/9 1890 i Stokke- 
m arke, Maribo amt, søn af m alerm ester Hans 
Pedersen; g. 14/8 1926 m. Valborg P., f. Jensen; 
udi. h. købm and C. C. K ristoffersen, Stokke- 
m arke, grundlagt nuvæ rende virksom hed — om-
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E. Pedersen 
grosserer

E. Pedersen 
købm and

E. Pedersen 
købm and

E. Pedersen 
købm and

fattende tobak og chokolade en gros — i N ak
skov og etabi. sig s. selvstændig grosserer 1921.

Adr. Tilegade 14, Nakskov.
Firm a: Emil Pedersen, Tilegade 14, Nakskov.

Pedersen, Emil, købm and; f. 2/5 1898 i Vroue 
v. Skive, Viborg amt, søn af m urerm ester Ma
th ias Pedersen; g. 27/11 1929 m. A sta E lisabeth
P., f. Førgaard; udi. h. købm and K ragh, T rold- 
hede, g rundlagt nuvæ rende forretn ing  i H erning 
og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1930.

Adr. Th. N ielsens Gade 56, Herning.
F irm a: Emil Pedersen, Th. Nielsens Gade 56, 

H erning.

Pedersen, E rh a rd t K ølner, købmand; f. 26/12 
1910 i Næstved, søn af m øbelhandler Jens P e 
dersen; g. 4/1 1936 m. Johanne K. P., f. Larsen; 
udi. h. købm and Emil Hansen, N æstved 1926-30, 
derefter kommis i Kongsted, Toksværd, Svinø 
og Ringsted, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
m. forretn ing i N æstved 1936; kasserer i N æ st
ved K øbm andsforening s. 1942.

Adr. H vedevænget 40, N æstved.
Firm a: E. K ølner Pedersen, H vedevænget 40, 

Næstved.

Pedersen, E rh ard t Th. R., købm and; f. 3/3 1901 
i Silkeborg, søn af togbetjent Søren Pedersen; g. 
9/4 1936 m. A nna P., f. Sørensen; udi. h. køb
m and M arius B aastrup, Å lborg 1915-18, overtaget 
købm and H. P. H ansen’s forretn ing  i H innerup 
og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1936; medl. 
af H innerup sogneråd 1943-54, derefter medl. af 
Å rhus am tsråd, kasserer i H innerup Sygekasse 
s. 1940.

Adr. S toregade 23, H innerup.
F irm a: Erh. Pedersen, Storegade 23, H innerup.

Pedersen, Erik, købmand; f. 19/9 1916 i Korup, 
Odense amt, søn af savvæ rksejer Peder P eder
sen; g. 26/8 1945 m. Hedvig P., f. Thomsen; udi. 
dels h. købmand A lfred Pedersen, V igerslev 1931 
-34 og dels h. købm and Bach, Svanninge 1934-35 
og herunder frekven tere t Fåborg Handelsskole, 
kommis h. sidstnæ vnte 1935-37 og sen. i forskel

lige andre fo rretn inger bl. a. i kolonial en gros 
firm ae t L. J. Baagøe, Svendborg, etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and m. alsidig ko lonialforret
ning i Svendborg 1945.

Adr. Egensevej 2, Svendborg.
Firm a: E rik Pedersen, Lundevej 20, Svend

borg.
Pedersen, E rik, købm and; f. 4/2 1920 i S igers

le w e s te r , F rederiksborg amt, søn af arbejds
m and M artin  Pedersen; g. 10/4 1948 m. Eugenie
P., f. Born; udi. h. købm and P eter Hansen, 
Slagslunde 1934-37 og herunder frekven tere t 
B allerup Handelsskole, kommis h. købm and Vil
ly  Hansen, Ganløse 1937-39 og i firm aet N. P. 
N ielsen & Søn, Roskildevej 329, K bhvn. Vby. 
1939-46, etabi. sig s. selvstændig købm and m. 
forretn ing  Jyllingevej 8, Vanløse 1946, afhæ ndet 
samme og overtaget nuvæ rende forretn ing  i 
Rødovre 1953.

Adr. H endrikholm s B oulevard 47, Kbhvn. Vby.
Firm a: E rik  Pedersen, Roskildevej 329, Kbhvn. 

Vby.

Pedersen, E rik  H edegaard, købm and; f. 5/9 
1925 i Odder, Å rhus amt, søn af politiassistent 
Th. Pedersen; g. 26/6 1949 m. R ita H. P., f. Jen 
sen; bestået realeksm . fra  Odder Realskole 1942, 
udi. i Marie M agdalene Brugsforening pr. Ry- 
om gård 1942-45, derefter kommis i forskellige 
brugsforeninger sam t frekven te re t Den danske 
Andelsskole i M iddelfart 1948, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. forretn ing  — om fattende 
kolonial, delikatesser og vinhandel sam t grøn t
sager, isenkram  og trikotage — i M iddelfart 1950.

Adr. Teglgårdsvej 62, M iddelfart.
F irm a: E. H edegaard Pedersen, Teglgårds vej 

62, M iddelfart.

Pedersen, E rling Laugstrup, købmand; f. 17/5 
1929 i Kbhvn., søn af sporvejsfunktionæ r A n
ders Pedersen; g. 29/11 1952 m. Anny P., f. Sø
rensen; udd. og v irke t v. handel s. 1944, etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1954.

Adr. Kong Hans Alle 29, Gladsakse.
F irm a: E. L. Pedersen, Frederikssundsvej 

259 G., Brønshøj.
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E. S. Pedersen 
købm and

F. H. Pedersen 
købm and

G. Pedersen 
købm and

G. H. Pedersen 
købm and

Pedersen, E rnst, købm and; f. 6/8 1906 i K und- 
by, Holbæk amt, søn af uddeler H ans F rederik  
Pedersen; g. 19/5 1935 m. Emm y P., f. A ndreasen; 
udi. h. købm and P. C. Hagelund1, K nabstrup  1922- 
25, kommis h. købm and Jacobsen, Tølløse 1926 
og h. købm and Møller, Svebølle 1926-27, indkaldt 
t. hæ ren  og fo rre tte t tjeneste s. korporal 1927-29, 
kommis h. købm and Chr. W inther, H olbæ k 1929- 
34 og h. købm and L ars H ansen, H olbæk 1934-35, 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. fo rretn ing 
— om fattende ren  kolonial — i H olbæ k 1935.

Adr. K alundborgvej 205, Holbæk.
F irm a: E rnst Pedersen, K alundborgvej 205, 

Holbæk.

Pedersen, E rnst Carl Vilhelm, købm and; f. 4/1 
1900 i Usserød, F rederiksborg  amt.

Adr. Borthigsgade 18, Kbhvn. 0 .
Firm a: Asco K olonial v. E rnst Pedersen, Lyng

byvej 42, Kbhvn. 0 .

Pedersen, E rnst Holmriis, købm and; f. 17/8 
1913 i Ansager, Ribe amt, søn af slagterm ester 
P eder Pedersen; udi. h. købm and Vilh. Foged, 
T horsager 1927-32, derefter kommis h. købm æ n
dene H aagensen, Tåstrup v. Feldballe, P. Mo
gensen, Følle og Vilh. Foged, Thorsager, etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and m. fo rretn ing  i 
Thorsager 1942.

Adr. Thorsager.
F irm a: E. H olmriis Pedersen, Thorsager.

Pedersen, E rnst Sønderby, købm and; f. 1/4 
1919 i Ringkøbing, søn af købm and M arius Pe
dersen; g. 30/4 1945 m. R uth P., f. Larsen; be
stået præ lim inæ reksm . fra  R ingkøbing B orger- 
og Realskole, udd. i kolonial en gros firm aet 
Chr. Hennings & Co., Odense og sen. bestået hø j
ere handelseksm . fra  H andelsgym nasiet i Århus, 
derefter — genn. 3 å r  — ansat i kolonial en gros 
firm ae t C arl Christensen, Silkeborg, in d tråd t s. 
kompagnon i faderens forretn ing  i Ringkøbing 
1945.

Adr. Torvet 20, Ringkøbing.
F irm a: M. Pedersen & Søn, Torvet 20, Ring

købing.

Pedersen, Evald Severin, købm and; f. 6/11 1905 
i Aulum, R ingkøbing amt, søn af købm and Niels 
P eder Pedersen; g. 29/5 1939 m. K aren P., f. Ve- 
stergaard ; udi. i faderens forretn ing  i Aulum 
og sen. salgschauffør i A/S Otto Mønsted, Århus, 
overtaget faderens forretn ing  og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and i A ulum  1944.

Adr. Aulum.
F irm a: E. S. Pedersen, Købmand, Aulum.

Pedersen, Franz, købmand, skibshandler; f. 
23/12 1917 i Ø ster Skerninge, Svendborg amt, 
søn af landm and P. M. Pedersen; g. 16/9 1945 
m. M artha P., f. Olsen; udi. h. skibshandler A. 
E. Hansen, Sønderborg, overtaget nuvæ rende 
kolonial- og skibshandel i Sønderborg og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1944.

Adr. Havbogade 80, Sønderborg.
Firm a: Franz Pedersen, Havbogade 80, Søn

derborg.

Pedersen, F ritz  Holger, købm and; f. 13/8 1924 i 
Valsølille sogn, Sorø amt, søn af kedelpasser H. 
E. V. Pedersen; g. 27/3 1949 m. E rna P., f. Jen 
sen; udi. h. købm and Obel, Hvalsø 1939-43 og 
herunder bestået handelsskoleeksm. 1942, kommis 
i firm aet K nudsen & Tobiasen, Viby (Sjælland) 
1943 og h. købm and K aalund, Svebølle 1943-46, 
af tjen t væ rneplig t 1946-47, kommis h. købm and 
H ilstrøm , B jergsted 1948-51 og h. købm and K aa
lund, Svebølle 1951-54, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. forretn ing  — om fattende kolonial, 
delikatesser, vinhandel, isenkram  og bræ ndsel — 
i K åstrup pr. K alundborg 1954.

A dr. K å s tru p  p r. K a lu n d b o rg .
F irm a: K åstrup K øbm andshandel v. F ritz  H. 

Pedersen, K åstrup  pr. Kalundborg.
Pedersen, Frode, købmand; f. 10/9 1905 i V ej

gård, Ålborg amt, søn af uddeler C hristian P e
dersen; g. 1931 m. Amalie P., f. Jensen; udd. v. 
landvæsen, overtaget købm and K nud Jørgen- 
sen’s forretn ing  — om fattende b landet landhan
del — i Vognsild og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1933.

Adr. Vognsild pr. Østrup.
Firm a: Frode Pedersen, Vognsild pr. Østrup.
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G. Pedersen H. P. Pedersen
købm and grosserer

H. L. Pedersen H. P. Pedersen
købm and købm and

Pedersen, Georg, købm and; f. 20/1 1919 i Hals, 
Ålborg amt, søn af købm and A nthon Pedersen;
g. 18/8 1944 m. Betzy P., f. Pedersen; bestået 
realeksm . fra  Hals Realskole 1934 og handels- 
eksm. fra  Justitsråd  M øller’s H andelshøjskole i 
Ålborg 1935, udd. i korn  og foderstoffer en gros 
i A/S Peder P. Hedegaard, N ørre Sundby 1935- 
40, af tjen t væ rneplig t v. L ivgarden 1940-41, an
sat i A/S M argarinefabriken »Alfa«, Vejen 1941-
43, bestyrer af faderens forretn ing  i Hals 1943-
44, rep ræ sen tan t i A/S H adsten Mølle 1944-47, 
overtaget faderens forretn ing — der om fatter 
kolonial, isenkram , korn  og foderstoffer, gød
ning og bræ ndsel — i Hals og etabl. sig s. selv
stændig købm and 1947; formd. f. Oplysningsfor
eningen f. Hals og Omegn (»Silkeborg-Syste- 
met«) sam t medl. af næ vningerådet i Ålborg 
amt.

Acfr. Hals.
Firm a: A nthon Pedersen, Købmand, Hals.

Pedersen, Georg Hedeager, købm and; f. 26/8 
1918 i Hoven, Ringkøbing amt, søn af købm and 
M ichael Pedersen; g. 8/6 1947 m. Gerda H. P., 
f. Fritze; bestået præ lim inæ reksm . fra  V estjydsk 
K ost- og Realskole i Tarm  1935, udi. dels h. køb
m and Leo K jæ rgaard , H jerting  og dels h. køb
m and K nud Knudsen, Ølgod 1935-39, ansat i A/S 
A. W. K irkebye, Esbjerg 1939-40, frekven tere t 
Den jydske Handelshøjskole i Å rhus 1942-43, 
kommis h. købm and Ely M errild, H erning 1943- 
46 og bogholder i E. Nobel’s Tobaksfabriker, 
H erning 1946-47, etabl. sig s. selvstændig køb
m and m. forretn ing — om fattende kolonial og 
b landet handel — i Tørring 1947, afstået samme 
og overtaget købm and A. Drej sing’s kolonial- og 
delikatesseforretning i Silkeborg 1950.

Adr. Toldbodgade 18, Silkeborg.
Firm a: G. H edeager Pedersen, Toldbodgade 

18, Silkeborg.

Pedersen, Gorm Carl, prokurist; f. 4/4 1924 i 
Ålborg, søn af købm and Carl Pedersen; g. 24/4 
1949 m. G udrun P., f. Lindskog; student (Ål
borg) 1942, udd. i kolonial- og farvehandel 1942-

45, frekven tere t K øbm andsskolen i Kbhvn. 1945-
46, studie- og arbejdsophold i Sverige 1947-48, 
p rokurist i faderens virksom hed i Ålborg s. 1948.

Adr. V esterbro 5, Ålborg.
F irm a: Carl P edersen A/S, Ålborg.

Pedersen, Gustav, købm and; f. 27/1 1906 i Ros
lev, Viborg amt, søn af postbud M. Pedersen; 
udd. i kolonial h. købm and Johs. Pedersen, Ski
ve 1920-24, derefter kommis bl. a. i Ribe og Hol
stebro, etabl. sig s. selvstændig købm and i Ski
ve 1928 og s. sådan drevet fo rretn ing  dels i N ør
regade og dels på Holstebrovej 1928-36, inde
haver af nuvæ rende forretn ing  i Skive s. 1936.

Adr. N ørregade 1, Skive.
F irm a: G ustav Pedersen, N ørregade 1, Skive.

Pedersen, H alfdan Peter, grosserer; f. 11/1 
1907 i Holstebro, søn af sm edem ester Peder Jen 
sen Pedersen; g. 3/10 1937 m. L aura M arie P., 
f. Boel; udd. og v irke t i m anufak turbranchen  
1924-36, overtaget nuvæ rende agentur og en gros 
virksom hed — der om fatter oplag f. A/S Munke 
Mølle, Odense, agen tur f. A/S S. Houlberg, 
Kbhvn., f. A/S F abriken »Noma«, Kbhvn., f. 
V ingården, Odense, f. A/S De danske Eddike
bryggerier, Kbhvn. og f. firm aet M arius M ad
sen’s Eftf., Odense sam t chokolade og sukker
v are r en gros og konserves og bageriartik ler en 
gros — i Lemvig og etabl. sig s. selvstændig 
grosserer 1936.

Adr. Bredgade 20, Lemvig.
F irm a: H alfdan Pedersen, Bredgade 20, Lem 

vig.

Pedersen, Hans Lygum, købmand; f. 3/8 1922 i 
Solbjerg, Ribe amt, søn af gårdejer Otto M ari
nus Pedersen; g. 14/4 1946 m. Betty L. P., f. 
Lauridsen; udi. i Å lbæk Brugsforening pr. 
Bram m inge 1937-40, kommis i Askov B rugsfor
ening 1940-41 og i Gørding B rugsforening 1941- 
43, overtaget nuvæ rende forretn ing  — der om
fa tte r kolonial og isenkram  — i Rebelsig pr. 
V ejrup og etabl. sig s. selvstændig købm and 
1947.

Adr. Rebelsig pr. Vejrup.
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H. Pedersen 
købm and

H. V. Pedersen 
købm and

H. F. Pedersen 
disponent

H. K. Pedersen 
købm and

Firm a: H. Lygum  Pedersen, Rebelsig pr. Vej- 
rup.

Pedersen, Hans Peter, købmand!; f. 8/9 1903 i 
Køge, søn af rebslagerm ester Hans P e te r P eder
sen; g. 24/2 1929 m. Ingeborg P., f. C hristen
sen; udi. h. købm and W. F. Bülow, Køge 1917-21 
og herunder bestået handelsskoleeksm . fra  Køge 
H andelsskole 1921, kommis h. samme 1921-23 og
h. købm and Jul. A. Jensen, Ringsted 1923-25, 
kommis h. købm and S. von M eyeren, Roskilde 
1925-36, fo rre tn ingsfører i samme fo rretn ing  — 
der om fatter kolonial og bræ ndsel — s. 1936; 
formd. f. Roskilde K ulhan'dlerforening 1945-48, 
p.t. med'l. af best. f. samme, medl. af hovedbest. 
f. Sam m enslutningen af B ræ ndselshandlere i 
D anm ark s. 1946, medl. af Roskilde ligningskom 
mission 1942-50 og formd. f. H esteforsikringen f. 
Roskilde og Omegn s. 1948.

Adr. K nud den Stores Vej 8, Roskilde.
F irm a: S. von M eyeren, Algade 51, Roskilde.

Pedersen, H arald, købm and; f. 20/5 1908 i Kol
ding, søn af tøm rerm ester P eder Jesper P eder
sen; g. 8/11 1930 m. Ingeborg P., f. Jensen; udi. 
i V ester Nebel B rugsforening, selvstændig køb
m and i V ester Nebel 1930-37 og uddeler i Odder 
B rugsforening 1937-42, derefter etabi. sig s. selv
stændig købm and m. fo rre tn ing  i Odder.

Adr. Torvet 6, Odder.
F irm a: H arald  Pedersen, Torvet 6, Odder.

Pedersen, H arald, købm and; f. 29/7 1910 i K on
gerslev, Å lborg amt, søn af gårdejer Jens P. 
Pedersen; g. 30/7 1939 m. R uth P., f. C hristen
sen; udi. i F jellerad  Brugsforening 1928-32, kom 
mis i H ornum  Brugsforening 1932-39, overtaget 
nuvæ rende forretn ing  i Nibe og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1939.

Adr. Torvet, Nibe.
F irm a: H arald  Pedersen, K olonial & D elika

tesse, Torvet, Nibe.

Pedersen, H arry  Verner, købm and; f. 19/7 1925 
i Snedsted, Thisted amt, søn af uddeler Johan 
nes M artin Pedersen; g. 19/8 1951 m. B irthe P.,

f. H oldgaard; udi. h. købm and Holger Pedersen, 
Å lborg 1939-43 og herunder bestået handelsm ed- 
hjæ lpereksm . fra  Ålborg H andelsskole 1942, der
efter kommis i forskellige forretn inger bl. a. h. 
købm and Lundstrøm , Kbhvn., overtaget nuvæ 
rende kolonialforretning i Å lborg og etabi. sig 
s. selvstæ ndig købm and 1951.

Adr. H enning Sm iths Vej 22, Ålborg.
Firm a: H arry  Pedersen, H enning Sm iths Vej 

22, Ålborg.

Pedersen, Helge Faaborg, disponent; f. 20/2 
1924 i G ræsted, F rederiksborg  amt, søn af køb
m and H olger Pedersen; udi. i F erritslev  B rugs
forening 1938-42, kommis i Refsvindinge B rugs
forening 1943-45, derefter studie- og arbejdsop
hold i Sverige sam t af tjen t væ rneplig t og sen. 
kommis h. købm and H. C. Hansen, B renderup, 
disponent i faderens forretn ing  — der om fatter 
kolonial, isenkram  og m anufak tu r — i Sandager 
pr. F jellerup  St. s. 1948.

Adr. Sandager pr. F jellerup  St.
F irm a: H olger Pedersen, Sandager pr. F jelle

rup  St.

Pedersen, Helge Kongegaard, købmand; f. 21/7 
1911 i K rik, Thisted amt, søn af fyrpasser P eter 
Rasm us Pedersen; g. 5/6 1938 m. Ingrid  K. P., 
f. Holmboe; udi. h. købm and M. Lauritzen, K rik  
1928-33, derefter komm is og sen. besty re r h. 
svigerfaderen sognefoged, købm and F. Holmboe, 
Dyngby pr. B oulstrup, overtaget sammes fo rre t
ning og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1939; 
vurderingsm and f. Den aim. B randforsikring 
sam t medl. af kornnæ vnet i R andlev-B jerre 
kommune.

Adr. Dyngby pr. Boulstrup.
F irm a: Helge K ongegaard Pedersen, Dyngby 

pr. Boulstrup.

Pedersen, H enrik, købmand; f. 21/11 1919 i Nr. 
Snede, Skanderborg am t; g. 27/1 1942 m. Anna 
M arie P., f. Pedersen; overtaget købm and Ma
rius G rand’s fo rretn ing i H orsens og etabi. sig 
s. selvstæ ndig købm and 1945.

Adr. F rederiksgade 10, Horsens.
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H. C. Pedersen 
forretn ingsbestyrer

H. O. Pedersen 
kolonial- og skibshandler

H. P. Pedersen 
købm and

F irm a: H enrik  Pedersen, F rederiksgade 10, 
Horsens.

Pedersen, H enrik  Rahbek, købm and; f. 13/1 
1916 i Assing, R ingkøbing amt, søn af ren tie r 
Jens C hristian Pedersen; g. 18/9 1948 m. Agnes 
H arrie t M elchior R. P., f. Rønnow; udi. h. køb
m and P. Nielsen, Troldhede og sen. — genn. 7 
å r  — førstekom m is h. købm and Jens N ørgaard, 
Gødstrup, besty rer af købm and K. Rabes’ fo r
re tn ing  i B ording 1944-51, derefter overtaget 
samme og etabi. sig s. selvstændig købmand.

Adr. Bredgade 47, Bording.
F irm a: H. R ahbek Pedersen, Bredgade 47, 

Bording.

Pedersen, H enry, købm and; f. 18/11 1918 i 
Horsens, søn af m ontør Poul Pedersen; g. 26/12 
1945 m. E sther P., f. H eydom ; udd. h. m ateria list 
Thorstensen, H orsens 1934-38, derefter kommis 
bl. a. h. samme, overtaget købm and H edegaard 
Jensen’s forretn ing  i Horsens og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1953.

Adr. Smedegade 66, Horsens.
F irm a: H enry Pedersen, Smedegade 66, H or

sens.

Pedersen, H enry C hristian, forretn ingsbesty
re r; f. 7/1 1914 i Hansted, T histed amt, søn af 
fisker Peder A ndreas Pedersen; g. 20/5 1945 m. 
M artha M arie P., f. H ansen; udi. h. købm and 
Chr. H arregaard , H ansted 1930-34, kommis h. 
købm and Eriksen, Nors 1934-40 og h. købm and 
Chr. Hansen, GI. Holte 1940-47, derefter besty
re r  af sidstnæ vntes fo rretn ing  — der om fatter 
kolonial, delikatesser, vinhandel, køkkenudstyr, 
trikotage og bræ ndsel.

Adr. GI. Holte pr. Holte.
Firm a: GI. Holte Købm andshandel, GI. Holte 

pr. Holte.

Pedersen, H enry Otto, kolonial- og skibshand
ler, stevedore; f. 20/4 1912 i Alling, Skanderborg 
am t, søn af købm and Rasmus Pedersen; g. 26/10 
1941 m. Erna P., f. Sørensen; bestået realeksm . 
fra  Th. Lang’s Skole i Silkeborg 1928, udd. i ko

lonial og skibsproviantering h. købm and K arl 
Koch, Å rhus 1928-32 og herunder bestået han- 
delsm edhjælpereksm . fra  Å rhus Handelsskole 
1931, indehaver af forskellige stillinger 1932-39, 
g rundlagt nuvæ rende virksom hed — der om fat
te r  kolonial og skibsproviantering sam t depot f. 
A/S Kosangas — i N ørre Sundby og etabi. sig s. 
selvstæ ndig kolonial- og skibshandler 1939; 
formd. f. sk ibsprovianteringsudvalget u. C entral
o rgan isationen  af K øbm andsforeninger i Jy lland  
sam t formd. f. P rovinsskibshandlerne i D an
m ark.

Adr. B rotorvet 3, N ørre Sundby.
F irm a: H enry O. Pedersen, K olonial- & Skibs

handel, Brogade 8, N ørre Sundby.

Pedersen, H enry  Peter, købm and; f. 20/8 1910 
i R avnkilde, Å lborg amt, søn af skovfoged C hri
stian  Pedersen; g. 9/6 1935 m. B irgitte P., f. 
Ring; udi. h. købm and Schougaard-A ndersen, 
Rold pr. A rden og herunder bestået handelsm ed- 
hjæ lpereksm . fra  Ju s tits råd  M øller’s H andels
højskole i Ålborg, derefter førstekom m is h. køb
m and K nud Ring, K jeldsgårdsm inde pr. Skals 
og sen. h. købm and Therkildsen, H ulris pr. Møl- 
drup, overtaget nuvæ rende forretn ing  i Ikast og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1935; medl. af 
best. f. Ikast K olonialhandlerforening.

Adr. Jernbanegade 1, Ikast.
F irm a: H enry Pedersen, Kolonial & D elika

tesse, Jernbanegade 1, Ikast.

Pedersen, H erluf, købm and; f. 21/5 1912 i
H jørring, søn af landm and P eder Pedersen; g. 
10/9 1944 m. G udrun P., f. Johansen; udi. i Ilbro 
B rugsforening 1927-31, derefter kommis i fo r
skellige brugsforeninger i Jy lland  og på S jæ l
land, uddeler i Veddinge B rugsforening pr. F å
revejle  1944-54, overtaget nuvæ rende forretn ing  
— der om fatter kolonial, isenkram , støbegods, 
k o m  og foderstoffer, m arkfrø  og bræ ndsel — i 
S tenlille og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1954.
. Adr. Stenlille.

F irm a: Stenlille K øbm andsgård, Stenlille.
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H. Pedersen H. H. Pedersen
købm and købm and

J. C. Pedersen 
købm and

J . C. M. Pedersen 
undervisningsinspektør

Pedersen, H erlu f Balle, købm and; f. 11/7 1921 
i Ødum sogn, R anders amt.

Adr. S ten Billes Gade 4, Århus.
Firm a: H erluf B. Pedersen, Sten Billes Gade 

4, Århus.

Pedersen, H ilm ar, købm and; f. 16/2 1922 i L er
bjerg, R anders amt, søn af landpostbud Jens 
C hristian Pedersen; g. 10/6 1951 m. Lissi P., f. 
W inther; udi. h. købm and Wilh. Laursen, Å rhus 
1938-42, komm is h. købm and Svend Jensen, 
Hammel 1942, h. købm and Sand, Vissing pr. L er
b jerg  1942-44, i Sabro B rugsforening 1944-47 og 
h. købm and Johs. Christensen, Århus 1947-53, 
overtaget sidstnæ vntes fo rre tn ing  og etabi. sig 
s. selvstændig købm and 1953.

Adr. H jortensgade 18, Århus.
F irm a: H ilm ar Pedersen, H jortensgade 15, Å r

hus.

Pedersen, Holger, købm and; f. 5/5 1922 i Lyng
by, Ålborg amt, søn af g årdejer Jens P eder P e
dersen; g. 1950 m. G erda P., f. Ø stergaard; udi. i 
T erndrup B rugsforening 1939-42, frekven tere t 
Ju s titsråd  M øller’s Handelshøjskole i Ålborg 
1942-43, derefter kommis bl. a. h. købm and E. 
Petersen, Helsingør, overtaget nuvæ rende fo r
retn ing i N ørre Sundby og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1951.

Adr. GI. Kongevej 27, N ørre Sundby.
Firm a: Holger Pedersen, GI. Kongevej 27, 

N ørre Sundby.

Pedersen, H olger Friis, købm and; f. 17/3 1918 
i Sdr. Bork, Ringkøbing amt, søn af ren tie r 
L ars Clausen Pedersen; g. 4/5 1952 m. Elsebeth 
Vibeke F. P., f. Nielsen; udd. s. bager og sen. 
d revet vognm andsforretning m. lillebiler i Sdr. 
Bork, selvstændig k ioskejer i Å rhus 1950-53, i 
kompagni m. fru  købm and K. Ingvald N ielsen 
overtaget nuvæ rende forretn ing  — der om fatter 
kolonial og delikatesse — i V arde og etabi. sig 
s. selvstændig købm and 1953.

Adr. Søndergade 51, Varde.
F irm a: K. Ingv. Nielsen, K olonial & D elika

tesse, Søndergade 51, Varde.

Pedersen, H olger Gerning, købm and; f. 20/8 
1925 i Voldby v. Hammel, Skanderborg amt, søn 
af landm and P eder N. Pedersen; g. 4/11 1950 m. 
A nna M arie P., f. Hansen; udi. h. købm and N. 
M. Purup, Sall 1939-43, komm is h. samme og sen. 
h. købm and R. H am m er Rasmussen, Voldby sam t 
h. købm and S. P. W illum sen’s Eftf., Svenstrup 
1943-45 og h. købm and H ans K jæ rrum gaard , 
Rønde 1945-50, overtaget købm and Carl N ielsen’s 
fo rretn ing  i Ham m el og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1950; formd. f. Hammel T ennisfor- 
ening’s spilleudvalg.

Adr. Ø stergade 23, Hammel.
F irm a: Østergades Kolonial, Østergade 17, 

Hammel.

Pedersen, H olger Hejlskov, købm and; f. 8/9 
1903 i Høje Tåstrup, Kbhvn.s amt, søn af over
læ rer Peder A nsgar Pedersen; g. 27/5 1928 m. 
M arie H. P., f. Bech Adamsen; udd. i A/S P. C. 
N ielsen’s Eftf., H edehusene 1918-22 og herunder 
bestået handelsm edhjæ lpereksm . fra  Roskilde 
H andelsskole 1921, kommis i samme 1922-23, re 
p ræ sen tan t og kontorist h. købm and S. R. Gis
sel, G renå 1923-24, overtaget sammes forretn ing  
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1924 sam t 
grundlagt nuvæ rende kolonial- og isenkram for- 
re tn ing  i egen ejendom  i G renå 1929; medl. af 
kredsbest. f. K ristelig  H andelsforening og af 
best. f. G renå Sømandshjem , formd. f. G renå 
K.F.U.M. 1951-55.

Adr. H avnevejen 153, Grenå.
F irm a: H ejlskov Pedersen, H avnevejen 153, 

Grenå.

Pedersen, Inger, købm and; f. 20/12 1907 i F å
borg, da tter af købmand, borgm ester Johannes 
Pedersen; udi. i faderens forretn ing i Fåborg 
1923-27, derefter m edhjæ lper og sen. disponent 
i samme, overtaget forretn ingen — der om fat
te r  kolonial, delikatesser og vinhandel — og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1950.

Adr. Ø sterbrogade 18, Fåborg.
F irm a: Johs. P edersen’s Eftf. v. Inger P eder

sen, Fåborg.
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J. J. Pedersen 
købm and

J. S. Pedersen 
købm and

J. C. Pedersen 
købm and

J. V. Pedersen 
købm and

Pedersen, Jens C hristian, købm and; f. 16/2 
1897 i Hellevad, H jørring  amt.

Adr. Schleppegrellsgade 57, Ålborg.
Firm a: J. C. Pedersen, Dannebrogsgade 28, Ål

borg.

Pedersen, Jens C hristian, købm and; f. 6/3 1914 
i Ålborg, søn af togfører C hristian Pedersen; g. 
4/7 1937 m. A nna P., f. T rillingsgaard; bestået 
realeksm . og sen. udd. i m anufaktur, overtaget 
nuvæ rende forretn ing  i Ringkøbing og etabi. sig 
s. selvstændig købm and 1945; medl. af best. f. 
Ringkøbing og Omegns K olonialhandlerforening.

Adr. H erningvej 23, Ringkøbing.
Firm a: Jens Pedersen, H erningvej 23, R ing

købing.

Pedersen, Jens C hristian M arius, underv is
ningsinspektør, cand. mag.; f. 4/3 1912 i Kbhvn., 
søn af tilskæ rer M arius Pedersen; student 1930, 
cand. mag. 1939, bestået handelsfaglæ rereksm . 
1942, aut. retsstenograf 1947, stenograf v. Rigs
dagen 1935-48, tim elæ rer v. Købm andsskolen og 
v. Niels Brock’s H andelsskole i Kbhvn. 1940, ad
ju n k t v. samme 1943, inspektør v. T ilsynet m. 
H andelsskoleundervisningen s. 1948, stud ierejser 
bl. a. t. England 1947 og t. U.S.A. 1952, medl. 
af eksam enskomm issionen f. handelsskolerne 
1942 og af eksam enskom m issionen f. handels
faglæ rereksm . 1949, medl. af censorudvalget v. 
handelsm edhjæ lpereksm .s tillæ gsprøver 1943 og 
formd. f. censorudvalget v. handelsm edhjæ lper- 
eksm. f. S jæ lland, L olland-Falster, Bornholm  og 
F æ røerne 1948, eksam inator i tysk og engelsk 
sam t m eddom m er i dansk v. maskinisteksm . 
1948, medl. af udvalget vedr. sydslesvigske læ r
linge 1950 m. m.; fo rfa tter t. a rtik le r i »Under
visningslæ re f. Handelsskolen« og i »Handels
undervisningen i Norden«.

Adr. Set. Annæ Gade 15, K bhvn. K.
Institu tion: T ilsynet m. H andelsskoleundervis

ningen, Holbergsgade 3, Kbhvn. K.

Pedersen, Jens Jørgen, købm and; f. 31/8 1911 
i B redballe Strand, Vejle amt, søn af fisker Sø
ren  Pedersen; udd. i kolonial h. købm and Jens

Sørensen, Børkop H andelsplads 1926-30, kommis 
h. samme 1930-32, h. købm and Thorv. Hansen, 
B redballe S trand 1933-34 og h. købm and G. T. 
Laursen, D augård 1935-37, overtaget købm and 
Chr. Schm idt’s kolonialforretning i Vejle og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1937, afstået 
samme og overtaget købm and Thorv. H ansen’s 
fo rretn ing  — om fattende b landet landhandel — 
v. Bredballe S trand  1945; revisor i B redballe 
Sygekasse s. 1952.

Adr. Brøndsodde pr. Vejle.
Firm a: J. J. Pedersen, Brøndsodde pr. Vejle.

Pedersen, Jens Otto W inther, købm and; f. 6/11 
1925 i Horsens, søn af bogholder Jens C hristian 
Pedersen; g. 11/7 1948 m. Else W. P., f. Ju u l Sø
rensen; udi. h. købm and H. C. Møller, Horsens 
1941-45, derefter af tjen t væ rneplig t og sen. kom 
m is h. købm and G unnar Bendixen, Horsens, 
overtaget købm and H. P. A ndersen’s forretn ing  
i H orsens og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1949.

Adr. M arius Holsts Gade 3, Horsens.
F irm a: W inther Pedersen, Fabriksvej 66, 

Horsens.

Pedersen, Jens Peder, købm and; f. 17/8 1907 i 
H erning, søn af lagerforvalter Chr. Pedersen; g. 
17/7 1938 m. M artha P., f. A ndersen; udd. i ko
lonial i H erning 1921-25 og herunder bestået 
handelsskoleeksm . fra  H erning H andelsskole 
1924, derefter kommis i H erning og sen. i B al
ling K øbm andsgård i Salling, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. forretn ing  Gåsebæksvej 20, 
Kbhvn. Vby. 1937.

Adr. G åsebæksvej 20, Kbhvn. Vby.
F irm a: J. P. Pedersen, Gåsebæksvej 20, Kbhvn. 

Vby.

Pedersen, Jens Peter, købm and; f. 29/4 1912 i 
Vinding, Vejle amt, søn af billedhugger Mads 
Pedersen; g. 5/9 1937 m. K irstine P., f. B rink 
H enriksen; udi. h. købm and Carl Hauch, Varde, 
grundlag t nuvæ rende forretn ing i V arde og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1934.

Adr. Møllevej 9, Varde.
Firm a: J. P. Pedersen, Storegade 17, Varde.
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J. A. Pedersen 
fabrikant, grosserer

J. Pedersen 
købm and

J. O. Pedersen 
købm and

J . T. Pedersen 
købm and

Pedersen, Jens S tjernholm , købmand; f. 30/8 
1918 i N ørre Omme, Ringkøbing amt, søn af 
købm and Jens Peder Pedersen; g. 3/10 1943 m. 
M arie S. P., f. N ørgaard; udi. h. broderen køb
m and Kr. S tjernholm , Ørnhøj 1932-36, kommis 
h. samme 1936-38 og sen. — efter a t have af
tjen t væ rneplig t — h. købm and Haagensen, Tå
strup pr. Rønde, h. købm and H. Christensen, 
L jørring, h. broderen købm and Th. Stjernholm , 
Kbhvn. og h. broderen købm and Kr. Stjernholm , 
Ørnhøj, overtaget broderen købm and Th. S tjern - 
holm ’s forretn ing  i Kbhvn. 1943 og drevet sam 
me t. 1946, derefter kommis h. broderen købm and 
K r. S tjernholm , Ørnhøj, selvstændig købm and i 
Å rhus s. 1948, indehaver af nuvæ rende fo rre t
ning i Århus s. 1949.

Adr. Fuglesangs Alle 58, Århus.
F irm a: S tjernholm ’s Kolonial, K atrinebjergvej 

102, Århus.

Pedersen, Jens Verner, købmand; f. 23/3 1915 
i Tarp, Ribe amt, søn af gårdejer Niels Peder 
Pedersen; g. 28/10 1944 m. Esther P., f. K jæ r- 
gaard; udd. i firm aet B rdr. Jørgensen (kolonial 
en gros), Esbjerg, overtaget nuvæ rende fo rre t
ning i Tarp pr. G uldager og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1951.

Adr. Tarp pr. Guldager.
F irm a: J. V erner Pedersen, Kolonial & Isen

kram , Tarp pr. Guldager.

Pedersen, Johan  C hristian, købmand; f. 12/8 
1921 i Hee, Ringkøbing amt, søn af gårdejer P e
der C hristian Pedersen; udi. h. købmand Thor- 
stensen, U lfborg 1937-40 og herunder bestået 
handelsm edhjæ lpereksm . fra  Ulfborg H andels
skole 1939, komm is h. samme 1940-45, h. køb
m and Mads Madsen, Esbjerg 1945-49 og i B rugs
foreningen »Frem«, E sbjerg 1949-52, overtaget 
nuvæ rende kolonialforretning i Esbjerg og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1952.

Adr. Sjæ llandsgade 37, Esbjerg.
F irm a: Johan  Pedersen, Sjæ llandsgade 37, Es

bjerg,

Pedersen, Johannes, købm and; f. 25/9 1891 i 
Langå, R anders amt, søn af parcellist H ans Pe
dersen; g. 4/4 1920 m. O livia P., f. T ræ rup; udi. 
h. købm and Carl Hansen, Lendum  pr. Sindal 
1906-10, komm is h. købm and Th. Thøgersen, 
B indslev pr. Sindal 1910-13, indkaldt t. sik
ringsstyrken 1914-17, kommis h. købm and J. Ga
de, Sevel 1917-19, selvstæ ndig købm and i H elle
rup  1920-23 og i H ørsholm  1923-27, overtaget 
købm and A lbert Jensen’s fo rretn ing og etabi. sig 
s. selvstæ ndig købm and i Fredensborg 1930; se
k re tæ r i Foreningen af Landkøbm ænd i F rede
riksborg  A m t s. 1939, næstform d. i samme s. 
1950, medl. af A sm inderød-G rønholt sogneråd 
1937-46.

Adr. Jernbanegade 17, Fredensborg.
F irm a: Johannes Pedersen, Jernbanegade 17, 

Fredensborg.

Pedersen, Johannes, købm and; f. 24/4 1906 i 
Vantinge, Svendborg amt, søn af husm and P. J. 
Pedersen; g. 29/11 1931 m. D agm ar P., f. Dal- 
gaard; udi. i Millinge Brugsforening, overtaget 
kolonialforretning i Silkeborg og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1931; medl. af best. f. Ko
lonialhandlerforeningen f. Silkeborg og Omegn.

Adr. Lyngbygade 35, Silkeborg.
Firm a: Johannes Pedersen; Lyngbygade 35, 

Silkeborg.

Pedersen, Johannes Momme, købmand; f. 25/2 
1912 i Hundborg, Thisted amt, søn af m anufak
tu rhand le r P eder C hristian Pedersen; g. 23/4 1936 
m. G erda M. P., f. K nudsen; udi. i A strup 
Brugsforening pr. Skern 1931-34, førstekom m is i 
Tinghøj B rugsforening pr. V arde 1934-36, selv
stændig købm and i Ej strup  pr. Skern 1936-43 og 
i Bølling pr. Skern 1943-46, overtaget nuvæ ren
de forretn ing — om fattende kolonial og isen
k ram  — og etabi. sig s. selvstændig købm and i 
V arde 1946; medl. af sam fundsrådet f. Indre 
Mission i Varde.

Adr. N ørregade 32, Varde.
F irm a: Momme Pedersen, Kolonial & Isen

kram , N ørregade 32, Varde.
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K. H. B. Pedersen 
købm and

K. V. Pedersen 
købm and

K. Pedersen 
statsaut. varem ægler

K. Aa. Pedersen 
direktør

Pedersen, Ju lius Viktor, købm and; f. 24/12 
1901 i Søborg v. G illeleje, F rederiksborg  amt, 
søn af tøm rerm ester, b randd irek tø r L aurits P e 
dersen; g. 18/5 1929 m. M argrethe P., f. H ansen; 
udd. i kolonialbranchen i A/S P. C. Christensen, 
Helsinge 1916-20, derefter kommis i samme og sen. 
frekven tere t H andelshøjskolen »Købmandshvile« 
i R ungsted 1920-21, assistent i A/S H illerød og 
Omegns B ank 1921-24 og i A/S K øbm andsbanken 
i Kbhvn. 1924-26, etabi. sig s. selvstæ ndig køb
m and m. forretn ing  Å boulevard 9 C. — sen. 25, 
Kbhvn. V. 1926, fly tte t forretn ingen t. Åboule
vard  29, Kbhvn. V. 1942 og afhæ ndet samme 1952, 
d erefter leder af De sam virkende K øbm andsfor
eninger i D anm ark’s forsøgsbutik — A/S Carlsro 
K øbm andshandel — i Rødovre, H.D. i regnskabs
væ sen; formd. f. Frdbg. H andelsforening (nu: 
Frdbg. K øbm andsforening) og f. Indkøbsforenin
gen »Godthåb« sam t medl. af best. f. og kas
se re r i C entral-O rganisationen af K øbm andsfor
eninger f. Kbhvn. og Omegn t. 1952, medl. af 
hovedbest. f. De sam virkende K øbm andsforenin
ger i D anm ark sam t medl. af sam mes konsulent
udvalg og af fæ llesudvalget f. bu tikslæ rlinge t. 
1952, endvidere formd. f. det faglige udvalg f. 
butikslæ rlinge indenfor kolonialbranchen og aut. 
tillidsm d. v. akkordforhandling  sam t læ gdom 
m er i B oligretten f. Frdbg. t. 1952, medl. af best.
f. Danske K øbm ænds H andels-A ktieselskab 
(»Dankas«) s. 1951; tilde lt De sam virkende K øb
m andsforeninger i D anm ark’s hæ derstegn i guld.

Adr. W orsåesvej 7, Kbhvn. V.
F irm a: A/S C arlsro Købm andshandel, L ucerne

stien 43-45, Vanløse.

Pedersen, Jørgen, købmand; f. 23/11 1898 i 
Horne, Ribe amt, søn af m øller N. P. Pedersen;
g. 26/7 1929 m. C hristine P., f. Hansen; udi. h. 
købm and A nders Petersen, Sig 1914-17, kommis
h. købm and N. Koch, Nr. Nebel 1917, frekven
te re t Den jydske H andelshøjskole i Å rhus 1917- 
18, kommis h. købm and Skødeberg Petersen, Øl
god 1918-19 og h. købm and Gedde, Ø rting 1919- 
20, uddeler i Fæ sted B rugsforening 1921-24, d re 
vet detailforretn ing i G rindsted 1924-25 og i 
Lovrup 1925-30 sam t i Bram m inge 1930-35,

grundlagt nuvæ rende forretn ing  — der om fat
te r  b landet landhandel — i B redebro og etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and 1935; medl. af best,
f. og sek re tæ r i Tønder Amts K øbm andsfor
ening s. 1941.

Adr. Bredebro.
F irm a: Jørgen Pedersen, Bredebro.

Pedersen, Jørgen Alfred, fabrikan t, grosserer; 
f. 4/9 1914 i Kbhvn., søn af købm and L ars P e
dersen; g. 3/8 1938 m. V era E lisabeth P., f. 
W ulff; udd. i m ateria l i firm ae t Chr. V. Mende 
& Co., Kbhvn. t. 1933, derefter komm is i samme, 
p rokurist 1941, m edindehaver og sen. eneinde
haver af virksom heden — der er grundlagt af 
cand. pharm . Chr. V. Mende 1881 og om fatter 
fabrikation  og salg af a rtik le r i m edicinalvare- 
og parfum ebranchen — s. 1943, till. m edstifter 
af A/S D ansk Droge Im port, Kbhvn. 1944, af 
A/S Matas, K bhvn. 1950 og af A/S Dansk p har- 
m aceutisk Industri, Kbhvn. 1954; medl. af best, 
f. Foreningen af danske M ateria lister s. 1948, 
form d. f. samme s. 1951, medl. af hovedbest. f. 
De danske H andelsforeningers Fæ llesorganisa
tion og af p ræ sid iet f. Confederation de la E uro
péen Drogerie, medl. af Indenrigsm in isterie ts  
komm ission vedr. revision af apotekervareord- 
ningen af 1929, fl. a. tillidshverv.

Adr. Norasvej 27, C harlottenlund.
F irm a: Chr. V. M ende & Co. v. Jørgen A. P e 

dersen, K ronprinsensgade 9, Kbhvn. K.

Pedersen, Jørgen Olaf, købm and; f. 12/9 1913 i 
Mygdal, H jørring  am t, søn af gårdejer M artin  
P edersen; g. 20/9 1936 m. Agnes P., f. Nielsen; 
udi. dels i Mygdal Brugsforening og dels i Sdr. 
Saltum  Brugsforening 1928-31, kommis i V istrup 
Brugsforening 1931-33 og h. købm and Carl H an
sen, Lendum  1933-36, etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1936 og s. sådan drevet forretn ing  i 
Horne v. H irtshals 1936-42 og i Åsted v. F rede
rikshavn  1942-54, overtaget nuvæ rende fo rre t
ning — der om fatter kolonial, isenkram , m anu
fak tur, korn  og foderstoffer, gødning, træ last og 
bræ ndsel — og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
i H oltet pr. G andrup 1954.

898



Adr. H oltet pr. Gandrup.
Firm a: Jørgen Pedersen, H oltet pr. Gandrup.

Pedersen, Jørgen  T ranbjerg , købm and; f. 23/9 
1915 i Ulfborg, Ringkøbing amt, søn af købm and 
M ads Pedersen; g. 2/12 1945 m. E tly P., f. K vist- 
gaard; udi. i faderens forretn ing  i U lfborg, over
taget samme og etabi. sig s. selvstæ ndig køb
m and 1950.

Adr. Ulfborg.
Firm a: Jørgen  Pedersen, Købmand, Ulfborg.

Pedersen, K aj H alfdan Breining, købm and; f. 
7/11 1913 i Kbhvn., søn af kasserer i A/S De for
enede B ryggerier Johannes Pedersen; g. 23/10 
1938 m. Edith Alice M argrethe B. P., f. Kof oed; 
udi. h. købm and Kofoed, Å kirkeby 1935-38, der
efter disponent h. samme, overtaget nuvæ rende 
forretn ing  — der om fatter kolonial og køkken
udstyr sam t glas og porcelæ n — i Å kirkeby og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1945; formd.
f. Å kirkeby H andelsstandsforening og kasserer 
i Å kirkeby H andelsforening, medl. af Å kirkeby 
byråd  s. 1950.

Adr. Storegade, Åkirkeby.
Firm a: Kaj Breining Pedersen, Å kirkeby.

Pedersen, K aj H enry Emil, købm and; f. 7/12 
1902 i H avdrup, Roskilde amt, søn af købm and 
Jens Pedersen; g. 1927 m. Jenny  P., f. Olsson; 
udi. h. købm and Laur. A ndersen, Osted 1917-21, 
derefter kom m is i faderens forretn ing  i Kbhvn., 
studie- og arbejdsophold i U.S.A. 1923-31, etabi. 
sig s. selvstændig købm and m. forretn ing  — 
om fattende kolonial, tobakker og vine — G ræ - 
kenlandsvej 4, Kbhvn. S. 1931.

Adr. Livornovej 13, K bhvn. S.
Firm a: K olonialforretningen »Tempo« v. Kaj 

Pedersen, G ræ kenlandsvej 4, Kbhvn. S.

Pedersen, K aj Stjernholm , købm and; f. 31/8 
1920 i Ringkøbing, søn af købm and Jens Peder 
Pedersen; g. 30/5 1943 m. Ja  S. P., f. Molbech; 
udi. h. købm and Jens Jensen, V ilbjerg 1934-38, 
kommis i Brønshøj Torvs K oloniallager 1938-39 
og bestyrer af sammes filial Å lekistevej 92, Van
løse 1939-40, kommis h. b roderen købm and Kr. 
S tjernholm , Ørnhøj 1940-42 og førstekom m is h. 
købm and Jens Jensen, V ilbjerg 1942-43, selv
stændig købm and i Nr. N issum 1943-44, derefter 
b runkulsen treprenør, overtaget købm and A rne 
C hristensen’s forretn ing  i Vejle og påny etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and 1950, ombygget og 
m oderniseret forretn ingen  t. selvbetjening 1954.

Adr. V ardevej 7, Vejle.
F irm a: S tjernholm ’s Kolonial, V ardevej 7, 

Vejle.

Pedersen, K aj Villy, købm and; f. 28/2 1918 i 
Ejby, Odense amt.

Adr. Søndergade 36, Ejby.
Firm a: Villy Pedersen, Søndergade 36, Ejby.

Pedersen, K arl Foldberg, købmand; f. 2/6 1926 
i Auning, R anders amt, søn af landm and Niels

Foldberg Pedersen; g. 12/2 1950 m. Inger M ar
grethe F. P., f. B redgaard; udd. i handel h. køb
m and C. F. G erstrøm , Auning 1940-44 og h er
under bestået handelsskoleeksm . fra  A llingåbro 
Handelsskole, kommis h. samme sam t h. køb
m and Th. Carlsen, Løgten 1944-45, i firm aet 
Thorsøe & Wedde, Jyderup  1945-46 og i Kolo
niallageret »Iso«, Kbhvn. 1946-49, etabi. sig s. 
selvstændig købm and m. forretn ing  — om fatten
de kolonial, vin, tobak, fru g t og grønt m. v. — 
i K bhvn. 1949.

Adr. H olsteinsgade 31, Kbhvn. 0 .
F irm a: K arl Foldberg Pedersen, H olsteinsgade 

31, Kbhvn. 0 .

Pedersen, Knud, statsaut. varem æ gler; f. 27/2 
1920 i Sdr. K irkeby, M aribo amt, søn af bestyrer 
Th. Pedersen; g. 22/7 1950 m. Bodil P., f. Munk; 
bestået realeksm . fra  Nykøbing F. L atin - og 
Realskole 1936, udi. h. købm and O. Jørgensen, 
Nykøbing F. 1936-40 og herunder bestået han
delsm edhjæ lper eksm. fra  Nykøbing F. H andels
skole 1938, komm is h. samme 1940-41, derefter 
af tjen t væ rneplig t v. in tendanturen  og herunder 
udnæ vnt t. reservein tendant 1942, ansat i firm aet 
E duard  H ertz & Co.s Eftf., Kbhvn. og sen. i f ir 
m aet G. M atthissen & Co., Kbhvn. 1944-46, der
efter ansat i varem æ glerfirm aet Jørgen M. Bør
resen & T. Broe, Kbhvn., statsaut. varem æ gler 
m. kolonial s. speciale 1950, befuldm æ gtiget t. at 
tegne næ vnte varem æ glerfirm a s. 1951.

Adr. Ellehøjvej 10, Lyngby.
Firm a: Jørgen M. B ørresen & T. Broe, Råd

huspladsen 45, K bhvn. V.

Pedersen, Knud, købm and f. 21/4 1923 i Søften, 
Å rhus amt, søn af uddeler M arinus Pedersen; g. 
28/4 1946 m. Jane  P., f. Jensen; bestået realeksm . 
fra  H innerup Realskole, d erefter udi. h. køb
m and Olaf Engsig, Viby (Jylland) og sen. kom 
mis h. købm and Bech G ravballe, Solbjerg, kom
m is i m oderens forretn ing  i G jeding 1945-49, 
overtaget samme og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1949.

Adr. G jeding pr. M undelstrup.
F irm a: K nud Pedersen, G jeding pr. M undel

strup.

Pedersen, K nud Aage, d irek tør; f. 20/6 1910 i 
Nakskov, søn af tøm rerm ester H. C. Pedersen;
g. 31/10 1943 m. Else P., f. Hansen; udd. i kaffe
branchen i A/S K nuth  V. M arcussen’s Eftf. 
(kaffe, the, chokolade, biscuits m. m.), Nakskov 
1927-31, derefter m edhjæ lper i samme, bogholder 
1932, d irek tø r s. 1942.

Adr. Svingelsvej 6, Nakskov.
F irm a: K nuth  V. M arcussen’s Eftf. A/S, Svin

gelsvej 6, Nakskov.

Pedersen, K nud Arne, købm and; f. 4/7 1916 i 
Skam strup, H olbæk amt, søn af gårdejer Jørgen 
Pedersen; g. 7/3 1943 m. K lara  Agnete P., f. Jen 
sen; udi. i Vig B rugsforening 1932-36, kommis i 
samme 1936-37 og sen. — e fte r at have af tjen t
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væ rneplig t — i forskellige fo rre tn inger i p rovin
sen t. 1943, ansat u. fæ ngselsvæ senet 1943, ud 
næ vnt t. fast fæ ngselsbetjent 1948, m. hustruen  s. 
kom pagnon etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. 
fo rretn ing  — en udpræ get kolonialvirksom hed 
m. sæ rsk ilt afd. f. isenkram , køkkenudstyr og 
dam elingeri — i G lostrup 1951.

Adr. K æ rm indevej 1, G lostrup.
F irm a: K. A. Pedersen, K ærm indevej 1, Glo

strup.

Pedersen, K nud E., købm and; f. 18/12 1922 i 
Gedser, M aribo amt, søn af rem isearbejder v.
D.S.B. A xel Pedersen; g. 22/8 1945 m. R uth P., f. 
Vig; udd. i kolonial i G edser 1937-41, derefter 
komm is bl. a. i Nyborg, Fredensborg, Holte og 
K bhvn. sam t førstekom m is i Hovedstadens 
B rugsforening’s afd. i B ispeparken, Kbhvn. NV. 
1946-53, etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo r
re tn ing  Vanløse Alle 22, Kbhvn. F. 1953.

Adr. Vanløse Alle 28, Kbhvn. F.
F irm a: K nud E. Pedersen, Vanløse Alle 22, 

Kbhvn. F.

Pedersen, K nud Hauge, købm and; f. 21/11 1927 
i Tørring, Skanderborg amt, søn af gårdejer J. 
Hauge Pedersen; g. 10/2 1951 m. Anna Lise P., 
f. W allquist; udi. h. købm and Hans Laursen, 
Rask Mølle, overtaget nuvæ rende forretn ing  i 
B ybæk og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1952.

Adr. Bybæk pr. Vejle.
Firm a: K. Hauge Pedersen, Bybæk pr. Vejle.

Pedersen, K resten Stjernholm , købm and; f. 21/9 
1907 i Balling, Viborg amt, søn af købm and Jens 
P eder Pedersen; g. 9/9 1932 m. L aura S. P., f. 
Thuesen; udi. i faderens forretn ing  i Ørnhøj 
sam t frekven tere t Den jydske H andelshøjskole i 
Å rhus 1931, overtaget faderens forretn ing  — der 
om fatter kolonial, korn  og foderstoffer — og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and i Ørnhøj 1932; 
medl. af best. f. M idtjydsk H andelsforening.

Adr. Ørnhøj.
F irm a: Kr. S tjernholm  Pedersen, Ørnhøj.

Pedersen, K ristian, købm and; f. 19/10 1895 i 
Roslev, Viborg amt, søn af postbud M. P eder
sen; g. 31/7 1918 m. Caroline P., f. Christensen; 
udi. h. købm and J. P. Pedersen, Roslev 1910-14, 
kommis h. købm and Dige’s Eftf., Skive 1914-21, 
g rundlagt nuvæ rende kolonialforretning i Skive 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1921; medl. 
af best. f. Skive K olonialhandlerforening s. 1924, 
formd. f. samme s. 1945, medl. af rep ræ sen tan t
skabet f. A/S Salling Bank s. 1953.

Adr. Frederiksgade 10, Skive.
Firm a: Kr. Pedersen, N ørregade 19, Skive.

Pedersen, K ristian, købm and; f. 21/6 1909 i 
Kbhvn., søn af m askinm ester C hristian P eder
sen; udi. h. købm and G rønvaldt, T horvaldsens- 
vej 12, Kbhvn. V. 1923-27 og herunder bestået 
handelsskoleeksm . 1926, derefter af tjen t væ rne
pligt og sen. fo rre tte t tjeneste s. sergent, kom 
m is h. købm and Carl Hansen, G odthåbsvej 53, 
K bhvn. F. 1928-45, etabi. sig s. selvstæ ndig køb
m and m. fo rretn ing  Ndr. Fasanvej 147-49, Kbhvn.
F. 1945; sek re tæ r i Indkøbsforeningen »Prøven«
s. 1949.

Adr. H øjstrupvej 26 B., Vanløse.
F irm a: Kr. Pedersen, Ndr. Fasanvej 147-49, 

K bhvn. F.

Pedersen, Lars Bech, købmand, skibsprovian
teringshandler; f. 30/7 1910 i Ålbæk, H jørring  
amt, søn af landm and P eder Pedersen; g. 1938 
m. G udrun P., f. N ielsen; udi. h. købm and Carl 
A ndersen, Skagen 1926-29, ansat v. Skagen F i
skeauktion 1931-43, overtaget købm and Carl A n
dersen’s forretn ing i Skagen og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1943, fly tte t fo rretn ingen — 
der om fatter kolonial og skibsproviantering —
t. nuvæ rende lokaler i egen ejendom  i Skagen 
1948; medl. af best. f. Skagens K olonialhandler
forening 1952-54.

Adr. Ø stre S trandvej 11, Skagen.
F irm a: L ars Bech Pedersen, Ø stre S trandvej 

11, Skagen.

Pedersen, Leo, købm and; f. 1/1 1921 i Essen- 
bæk, R anders am t; udi. h. købm and A lbert N iel-
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M. Pedersen M. Pedersen
købm and, borgm ester købm and

M. Pedersen M. L. Pedersen
købm and købm and

sen, G renå 1935-39, kommis i Langå Købm ands
gård  1939-41 og h. broderen  købm and Børge 
Pedersen, E beltoft 1941-51, overtaget købm and O. 
D am kjæ r’s forretn ing  i Skanderborg og etabi. sig 
s. selvstændig købm and 1951.

Adr. N ørregade 4, Skanderborg.
Firm a: Leo Pedersen, N ørregade 4, S kander

borg.

Pedersen, Leo E jler, købmand, skibsprovian
teringshandler; f. 18/9 1915 i Ebeltoft.

Adr. Båring pr. Asperup.
Firm a: B åring Handelshus, Båring pr. Aspe

rup.

Pedersen, Mach Theodor, købmand; f. 16/5 
1913 i Grindsted, Ribe amt, søn af m urerm ester 
C hristian Pedersen; g. 27/4 1943 m. Lydia P., f. 
Legaard; udi. i G am st Brugsforening pr. Andst 
1927-31 og herunder bestået handelsm edhjæ lper- 
eksm. fra Vejen Handelsskole 1930, derefter 
kommis i forskellige brugsforeninger sam t før
stekomm is i Lunderskov B rugsforening, over
taget nuvæ rende forretn ing  — der om fatter ko
lonial og isenkram  — i G rindsted og etabi. sig 
s. selvstændig købm and 1940.

Adr. Borgergade 3, G rindsted.
F irm a: Mach Pedersen, Borgergade 3, G rind

sted.

Pedersen, M arefeldt, købm and; f. 23/8 1895 i 
Engesvang, Viborg amt, søn af snedkerm ester 
C hristian Pedersen; udi. h. købm and A. Jesper
sen, Herning, derefter kommis h. købm ændene 
A nders Nielsen, Bakken, Løgstør, P. K. Breum, 
Skive og F. W. W ichmann, K olding sam t i f ir
m aet Pagh & Q vist Pedersen, sen. Jørgen  Col- 
ding, Esbjerg, etabi. sig s. selvstændig købmand 
m. fo rretn ing  — den æ ldste kolonialforretning i 
byen — i Ikast 1924.

Adr. Østergade 14, Ikast.
F irm a: M arefeldt Pedersen, K olonialforretning, 

Ikast.

Pedersen, M arie, købm and; f. i Kbhvn., datter 
af sporvejsfunktionæ r L auritz Nielsen; g. 2/4

1911 m. købm and L auritz P e te r P etersen; efter 
æ gtefæ llens død 1946 overtaget og — m. sønnen 
købm and P e te r L auritz P edersen s. disponent — 
videreført dennes fo rretn ing  s. selvstændig køb
mand.

Adr. V ester Fælledvej 1 A., Kbhvn. V.
F irm a: P e te r Pedersen, V esterbrogade 186, 

Kbhvn. V.

Pedersen, M arinus Lange, købm and; f. 1/6 1927 
i Vadum, Ålborg amt, søn af fhv. cykelhandler 
Niels C hristian Pedersen; g. 11/7 1953 m. Inge- 
G rethe L. P., f. Skov; udi. h. købm and Chr. E. 
Larsen, H alvrim m en 1942-46 og herunder be
stået handelsm edhjæ lpereksm . fra  B rovst H an
delsskole 1945, kommis h. samme 1946-47 og før
stekomm is i R ørbæ k Brugsforening pr. Hobro 
1947-48 sam t h. købm and Møller Christensen, 
Å lborg 1948-53, overtaget nuvæ rende forretn ing 
— der om fatter kolonial og køkkenudstyr — i 
Ålborg og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1953.

Adr. Vendsysselgade 2, Ålborg.
F irm a: M. Lange Pedersen, Kolonial, Vend

sysselgade 2, Ålborg.

Pedersen, M arius, købmand, borgm ester; f. 2/11 
1887 i Holstebro, søn af købm and M arinus P eder
sen; g. 30/4 1911 m. Johanne P., f. H ansen; udi. 
i faderens forretn ing  i Holstebro og herunder 
bestået handelsm edhjælpereksm . fra  Holstebro 
Handelsskole, ansat i A/S Ringkøbing Kolonial- 
& Foderstofforretn ing 1905, bogholder i samme 
1908, besty rer af firm aets kolonialafdeling 1910, 
overtaget samme og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1913, optaget sønnen — købm and E rnst 
Sønderby Pedersen — s. kompagnon i firm aet 
1945; formd. f. R ingkøbing Handelsforening, borg
m ester i Ringkøbing, medl. af best. f. K om m u
nernes K ulkontor, Kbhvn. og f. Sam m enslutnin
gen af kom m unale G asvæ rker, Kbhvn.; dekora
tion: R.

Adr. Torvet 20, Ringkøbing.
Firm a: M. Pedersen «Sc Søn, Torvet 20, R ing

købing.
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M. P. Pedersen M. Pedersen N. J. Pedersen N. L. Pedersen
købm and købm and købm and købm and

Pedersen, M arius, købm and; f. 17/12 1926 i 
Agersted, H jørring  amt, søn af landpostbud 
P eder C hristian Pedersen; g. 14/8 1949 m. Alice 
V era P., f. N ielsen; udi. i Bolle Brugsforening 
pr. Rørholt 1943-46 og h erunder bestået han- 
delsskoleeksm. 1946, kommis i Visborg B rugs
forening v. H adsund 1946-47 og i V råby B rugs
forening pr. H årlev  1947-50, frekven tere t Den 
danske Andelsskole i M iddelfart 1950, m æ lkefor
hand ler i H astrup 1950-52, etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and m. forretn ing  — om fattende kolo
nial, køkkenudstyr og b landet handel sam t 
bræ ndsel — i Køge 1952.

Adr. Codanvej 1, Køge.
F irm a: M arius Pedersen, Codanvej 1, Køge.
Pedersen, M ax Pauli, købm and; f. 25/1 1906 i 

Grønbæk, Viborg amt, søn af handelsm and A n
ders Pedersen; g. 8/3 1931 m. M ette K ristine P.,
f. M ortensen; udi. h. købm and Niels Nielsen, 
K jellerup 1920-25, af tjen t væ rneplig t v. fodfolket 
og herunder fo rre tte t tjeneste s. korporal 1927- 
29, derefter kommis h. købm and Lindgaard, Sdr. 
Vinge, etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo r
retn ing  — om fattende kolonial, isenkram , m anu
fak tur, korn og foderstoffer, bræ ndsel og ben
zin sam t depot f. B. P. flaskegas og f. A/S Tu- 
borgs B ryggerier og Kongens Bryghus — i Fou- 
lum  1931; medl. af best. f. K jellerup, B jerring 
bro og Omegns K øbm andsforening s. 1951, till. 
medl. af tilsynsrådet f. Tjele Sparekasse sam t 
kom m unalrevisor i Tjele-N r. Vinge kommune.

Adr. Foulum  pr. Ø rum  Sdl.
Firm a: Max Pedersen, K olonial-K orn-Foder- 

stoffer, Foulum  pr. Ø rum  Sdl.
Pedersen, M ichael, købm and; f. 5/6 1890 i 

Ådum, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Niels 
C hristian H ans Pedersen; g. 15/10 1915 m. Helga
P., f. Thygesen H edeager; udi. h. købm and Chr.
L. K litgaard, B orris, selvstæ ndig købm and i 
Hoven pr. T arm  1914-47, overtaget nuvæ rende 
kolonialforretning i Varde og påny etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1952.

Adr. V esterport 4, Varde.
Firm a: M ichael Pedersen, Kolonial, V esterport 

4, Varde.

Pedersen, Mogens N ellem ann, købmand; f. 
14/2 1927 i V illum strup, Ø rbæ k sogn, Svendborg 
amt.

Adr. Rosilde pr. L am drup St.
F irm a: M. N ellem ann Pedersen, Rosilde pr. 

Lam drup St.

Pedersen, Niels Aage, købm and; f. 3/1 1920 i 
E jstrupholm , Skanderborg amt, søn af købm and 
Peder Iversen  Pedersen; g. 9/11 1946 m. A sta P., 
f. E sbjerg-L auridsen; udi. i faderens forretn ing  
i V arde 1934-38 og herunder bestået handelsm ed- 
h jæ lpereksm . fra  Varde Handelsskole 1937, d er
efter kommis i samme, overtaget forretn ingen 
o g 'e tab l. sig s. selvstændig købm and 1946.

Adr. Ø sterport, Varde.
F irm a: N. Aa. Pedersen, Kolonial & D elika

tesser, Ø sterport, Varde.

Pedersen, Niels H erluf, købm and; f. 12/5 1917 
i Lime, R anders amt.

Adr. Løgten.
F irm a: N. H. Pedersen, Løgten.

Pedersen, Niels Jørgen, købm and; f. 10/3 1900 i 
Gislev, Svendborg amt, søn af gårdejer Hans 
Pedersen; g. 28/8 1931 m. K aren  E lisabeth P., f. 
Pedersen; efter genn. en årræ kke a t have drevet 
vognm andsforretning etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. fo rre tn ing  — om fattende kolonial 
og isenkram  — i Gislev 1931; medl. af best. f. 
Gislev H åndvæ rker- og Industriforening sam t 
medl. af best. f. Gislev V andværk, till. medl. af 
G islev-Ellested sogneråd.

Adr. Gislev.
F irm a: Niels Pedersen, Gislev.

Pedersen, Niels Lauge, købm and; f. 26/9 1913 
i N imtofte, R anders amt, søn af sadelm agerm e
ste r Johannes Pedersen; g. 25/4 1943 m. R uth 
K aren L. P., f. N ielsen; udi. h. købm and P. Sigh, 
N im tofte 1929-32, kommis h. købm and L. Fyn- 
boe, A llingåbro 1932-34, h. købm and Emil A n
dresen, K ertem inde 1934-36, h. købm and S. A n
dersen’s Eftf., M iddelfart sam t h. købmand B ør
ge Olsen, Odense og h. købm and K ragh, Å rup 
1936-43, etabi. sig s. selvstændig købm and m.
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N. O. Pedersen 
købm and

O. G. Pedersen 
købm and

O. Pedersen 
købm and

O. Pedersen 
købm and

kolonial- og delikatesseforretning i Fredericia 
1943.

Adr. Oldenborggade 46, Fredericia.
Firm a: Lauge Pedersen, Oldenborggade 46, 

Fredericia.

Pedersen, Niels Ove, købm and; f. 1/9 1910 i 
Sindal, H jørring  amt, søn af isenkræ m m er A. 
Th. Pedersen; g. 1944 m. Agnete P., f. N ipper; 
udd. i kolonial i firm ae t F. P. M øller & Co., 
F rederikshavn  1927-31, overtaget sammes fo rre t
ning og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1935.

Adr. Søndergade 1, Frederikshavn.
F irm a: N. O. Pedersen, Søndergade 1, F rede

rikshavn.

Pedersen, Niels Peder, m argar inef ab rikan t; f. 
23/11 1898 i Sahl, V iborg am t, søn af gårdejer 
Peder Jensen Pedersen; g. 26/7 1926 m. Helga P.,
f. M ortensen; udd. og v irk e t s. m ejerist, fre 
kven tere t D alum  M ejeriskole, grundlagt nuvæ 
rende m argarinefabrik  i Hobro og etabi. sig s. 
selvstændig fab rikan t 1926.

Adr. Jernbanegade 58, Hobro.
F irm a: M argarinefabrikken »Himmerland«, 

Hobro.

Pedersen, O laf G odtkjæ r, købm and; f. 18/4 
1926 i Lemvig, søn af skom ager Mads Pedersen;
g. 28/6 1953 m. K irsten  P., f. W em blad; bestået 
mellem skoleeksm. fra  Lemvig M ellem- og R eal
skole 1940, udi. h. købm and H enry Larsen, Lem 
vig 1940-44 og h erunder bestået handelsskole- 
eksm. fra  Lemvig H andelsskole 1943, kommis h. 
købm and A bildgaard, Lemvig 1944-47, af tjen t 
væ rneplig t 1947-48, kommis h. købm and C. Ul- 
dall-Jessen, Brønshøj 1948-50 og h. købm and Ejn. 
W ammen, Fæ lledvej 18, K bhvn. N. 1950-52, fo r
retn ingsfører i købm and Ejn. W amm en’s fo rre t
ning — der om fatter ren  kolonial, delikatesser 
og v inhandel sam t fotoafdeling — i H erlev s. 
1952.

Adr. B atterivej 14, Herlev.
F irm a: Ejn. Wammen, B atterivej 2, Herlev.

Pedersen, Olga Johanne, købm and; f. 31/3 1897 
i Kbhvn., da tte r af form and Niels Pedersen; 
udd. og v irke t v. husvæ sen bl. a. i Canada, be
s ty re r af H aderslev K.F.U.M.s pensionat 1923-26 
og af Valby K.F.U.M.s pensionat 1931-36, etabi. 
sig s. selvstændig købm and m. forretn ing  — om
fattende kolonial, tobakker og vine — M arengo
vej 2, Kbhvn. S. 1936.

Adr. M arengovej 2, K bhvn. S.
F irm a: Søparkens K øbmand v. Olga Pedersen, 

M arengovej 2, K bhvn. S.

Pedersen, Oluf, købm and; f. 9/1 1919 i Bigum, 
V iborg amt, søn af gårdejer C hristian Pedersen;
g. 4/10 1942 m. Magda P., f. Laustsen; udi. h. 
købm and L. L am bertsen, B jerregrav  1938-42, 
overtaget nuvæ rende forretn ing  — der om fatter 
kolonial og isenkram  — i R anders og etabi. sig 
s. selvstændig købm and 1942, udvidet og m oder
n isere t forretn ingen  1953.

Adr. U dbyhøjvej 98, Randers.
F irm a: O. Pedersen, U dbyhøjvej 98, Randers.

Pedersen, O skar Ingem ann, købmand; f. 26/7 
1903 i V. Hassing, Ålborg am t, søn af sk ræ dder
m ester Ludvig C hristian Pedersen; g. 10/6 1928 
m. Johanne I., f. Thomsen; udi. h. købm and Jens 
A ndersen, V estbjerg pr. H vorupgård 1917-21 og 
sen. førstekom m is h. samme 1924-26, frekven te
re t Ju s titsråd  M øller’s Handelshøjskole i Ålborg 
1921-22, fo rretn ingsbestyrer i N ørre Sundby 
1926-28, overtaget fo rretn ing  Set. M ortens Gade 
8, Ålborg og etabi. sig s. selvstændig købm and 
1928, afhæ ndet sam me og overtaget nuvæ rende 
kolonial- og delikatesseforretning i Å lborg 1934; 
medl. af hovedbest. f. K ristelig  H andelsforening 
i D anm ark sam t næ stform d. og kasserer f. 
B ethesda’s indre M issionsarbejde.

Adr. D anm arksgade 53, Ålborg.
F irm a: O. Ingem ann, K ayerødsgade 16, Ålborg.

Pedersen, Osvald, købmand; f. 28/3 1908 i Ny
købing F., søn af m agasinarbejder F rederik  P e
dersen; g. 26/12 1931 m. Ellen P., f. Rantzau; udi.
h. købm and H ansen-Børch, Nykøbing F. 1922-26
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O. L. Pedersen 
købm and

P. Pedersen 
købm and

P. F. Pedersen 
købm and

P. V. Pedersen 
købm and

og herunder bestået handelsskoleeksm . fra  Ny
købing F. H andelsskole 1925, kommis h. køb
m and E. C. Schultz, Nykøbing F. 1927-36 og dis
ponent h. samme 1936-48, etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and m. forretn ing  — om fattende ren  
kolonial, delikatesser og vinhandel sam t frug t — 
i Nykøbing F. 1948.

Adr. Gåbensevej 61, Nykøbing F.
F irm a: K olonial-Børsen v. Osv. Pedersen, Gå

bensevej 61, Nykøbing F.

Pedersen, Otto Laurits, købm and; f. 10/11 1902 
i Stenum , H jørring  amt, søn af gårdejer O. L. 
Pedersen; g. 12/4 1924 m. Anna P., f. C hristen
sen; udi. dels h. købm and Jens Pedersen, H am 
mel 1916-18 og dels h. købm and Emil Svanholt, 
F rederikshavn 1918-20, dere fte r kommis i fo r
skellige fo rretn inger sam t iøvrig t v irke t i anden 
branche, etabi. sig s. selvstæ ndig købmand m. 
forretn ing  — om fattende kolonial, delikatesser 
og vinhandel' sam t isenkram  — i Bogense 1935.

Adr. Odensevej 44, Bogense.
Firm a: K olonialforretningen »Købmanden« v. 

Otto L. Pedersen, Odensevej 44, Bogense.

Pedersen, Peder, købm and; f. 9/3 1892 i Skive, 
søn af postbud Jens Pedersen; g. 22/2 1920 m. 
Johanne P., f. A ndersen; udd. i kolonialbran
chen 1906-10, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
m. forretn ing — om fattende kolonial, delikates
ser, vinhandel, m ateria l og sygeplejeartik ler — i 
Odense 1920; genn. 25 å r medl. af best. f. K øb
m andsforeningen f. Odense og Omegn sam t læ re r 
v. Tietgenskolen i Odense s. 1935.

Adr. Overgade 52, Odense.
F irm a: P. Pedersen, Overgade 52, Odense.

Pedersen, P eder A nsgar Johannes, købm and; 
f. 7/8 1892 i Esbjerg, søn af postbud C hristian 
Pedersen; g. 18/11 1922 m. A nna M arie P., f. R as
m ussen; udd. v. kontorvirksom hed, bogholder på 
R auer’s M askinfabrik, Horsens, overtaget nuvæ 
rende kolonialforretning i Kolind og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1927; kredsform d. f. K ri
stelig H andelsforening.

Adr. Bredgade 32, Kolind.
Firm a: A nsgar Pedersen, Kolonial, Kolind.

Pedersen, P eder Christian, købm and; f. 2/3 
1884 i Grønfeldt, R anders amt.

Adr. N ørbæk pr. Fårup.
Firm a: C hristian Pedersen, N ørbæk pr. Fårup.

Pedersen, P eder C hristian, købmand; f. 14/8 
1884 i Nordby, Fanø, søn af skibsfører Niels Jep 
sen Pedersen; g. 7/12 1912 m. Jensine K irstine P., 
f. N ielsen; udi. i V. Nebel Brugsforening 1908-12, 
uddeler i Sig Brugsforening 1912-21, v irket s. 
rep ræ sen tan t 1921-24, g rundlagt nuvæ rende fo r
retn ing — om fattende kolonial og isenkram  — i 
Sig og etabi. sig s. selvstændig købm and 1924; 
genn. en årræ kke medl. af best. f. Sig B orger
forening sam t revisor i Sig Sygekasse.

Adr. Sig.
Firm a: P. Chr. Pedersen, Sig.

Pedersen, Peder Frandsen, købmand; f. 14/4 
1925 i Fiskebæk, Ringkøbing amt, søn af gård 
ejer Jens Peder Pedersen; g. 29/9 1951 m. Asta 
F. P., f. Lund Pedersen; udi. i Åre B rugsfor
ening pr. Varde, bestyrer f. købm and Lund 
Pedersen, Nr. Bork, overtaget nuvæ rende fo rre t
ning i Tarm  og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1952.

Adr. Storegade 9, Tarm.
Firm a: P. F randsen Pedersen, Kolonial — De

likatesse — Tobak, Tarm.

Pedersen, Peder Laurits, fabrikan t; f. 8/2 1907 
i H arndrup, Odense amt, søn af gårdejer L ars 
H enrik  Pedersen; g. 30/10 1930 m. Sørine P., f. 
A ndersen; v irke t v. frug tav l 1930-39, derefter 
d revet m osteri i H arndrup, overtaget Indslev 
Bryggeri — der om fatter fabrikation  af hvidtøl 
og m ineralvand sam t m alteri og depot f. Ceres 
B ryggerierne i Å rhus — og etabi. sig s. selv
stændig fab rikan t 1953.

Adr. Indslev pr. N ørre Åby.
Firm a: Indslev Bryggeri, Indslev pr. N ørre 

Åby.
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P. Pedersen 
købm and

P. W. Pedersen 
købm and

P. Pedersen 
købm and

P. Pedersen 
købm and

Pedersen, Peder Mathisen, købm and; f. 30/6 1880 
i Skovby, Æ rø, søn af teglm ester Nisse Chri
stensen Pedersen; g. 27/10 1912 m. K aren P., f. 
Madsen; overtaget nuvæ rende forretn ing  — der 
om fatter kolonial, isenkram  og m anufak tur — i 
Skovby og etabi. sig s. selvstændig købm and 
1912; genn. en årræ kke medl. af best. f. Æ rø 
Landkøbm andsforening.

Adr. Skovby pr. Leby, Æ rø.
F irm a: P. M. Pedersen, Skovby pr. Leby, Ærø.

Pedersen, P eder Nørgaard, købm and; f. 27/5 
1911 i Tranum , H jørring  amt, søn af uddeler 
A ndreas Pedersen; g. m. Agnes P., f. Jensen; 
efter a t have bestået realeksm . fra  Åbybro Real
skole udi. i B rovst B rugsforening, derefter kom 
mis i 0 . B rønderslev Brugsforening og sen. før
stekomm is i B rovst B rugsforening, etabi. sig s. 
selvstændig købm and m. forretn ing  i Ravnkilde 
1935.

Adr. Ravnkilde pr. A rden.
Firm a: P. N ørgaard Pedersen, R avnkilde pr. 

Arden.

Pedersen, Peder Schødt, købmand, fabrikan t; 
f. 25/5 1919 i Lyngå, Å rhus amt, søn af gårdejer 
Mads Pedersen; g. 28/5 1944 m. Anna S. P., f. 
Rasmussen; udi. h. købm and K arl Larsen, H ad
sten 1935-39, kommis h. samme 1939-40 og i f ir
m aet Momme & Secher, G renå 1940-42 sam t h. 
købm and Lauge Johannesen, H årup 1942-44, over
taget købm and Ludvig Sørensen’s fo rretn ing  i 
Hammel og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1944, påbegyndt fabrikation  af »Selta« udstil
lingsstativer 1952 — en virksom hed, der i dag be
skæ ftiger 15 mand.

Adr. H aldum  pr. H innerup.
Firm a: P. Schødt Pedersen, H aldum  pr. H in

nerup.

Pedersen, Peder V estergaard, købmand; f. 15/3 
1926 i Skjoldborg, Thisted amt, søn af en trep re
nør Otto Pedersen; g. 2/5 1953 m. Asta V. P., f. 
O vergaard; udi. dels h. købm and Chr. B runs- 
borg, Thisted og dels h. købm and A ndreas N iel

sen, S jørring 1941-45, kommis h. sidstnæ vnte 
1945-46 og h. købm and Bøgh Laursen, Vejle 1946 
-48, derefter af tjen t væ rneplig t og sen. kommis
h. købm and V erner Jensen, G rønbjerg sam t i 
firm ae t Toubro & Co., M iddelfart, overtaget 
købm and Inge Jensen’s forretn ing  i Vejle og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1954.

Adr. Koldingvej 2, Vejle.
Firm a: P. V estergaard Pedersen, Koldingvej 2, 

Vejle.

Pedersen, P eter, købm and; f. 29/8 1904 i Børg
lum, H jørring  amt, søn af landm and Thomas 
Pedersen; g. 14/7 1929 m. Edith P., f. D am sgaard; 
udi. h. købm and Svendsen, Tovborg pr. V ittrup 
1918-22, kommis i Børglum B rugsforening 1922- 
28 og h. købm and M ortensen, Ingstrup 1928-29, 
selvstændig købm and i Sm idstrup pr. H jørring 
1929-32 og i Tuen pr. Sindal 1932-47, overtaget 
købm and A lbert Justesen’s fo rretn ing — om fat
tende finere kolonial, delikatesser og vinhandel 
— og etabi. sig s. selvstændig købm and i Ska
gen 1947; medl. af best. f. Skagen K olonialhand
lerforening s. 1953.

Adr. Set. L auren tii Vej 69, Skagen.
F irm a: P e te r Pedersen, Set. L aurentii Vej 69, 

Skagen.

Pedersen, P e te r Helmer, forretn ingsbestyrer; f. 
5/11 1919 i H jallerup, H jørring  amt, søn af land
postbud C hristian Pedersen; g. 24/6 1950 m. 
K aren  P., f. Nielsen; bestået præ lim inæ reksm . 
fra  D ronninglund M ellem- og Realskole 1936, 
udi. i N ørre Sundby B rugsforening 1936-40, 
derefter kontorassistent og lagerekspedient h. 
grosserer Juby-Schm idt, N ørre Sundby, kommis 
i købm and A xel P etersen ’s afd. Vesterbrogade, 
Kbhvn. V. 1941-43 og h. købmand P e te r Koch, 
Istedgade 60, Kbhvn. V. 1943-46, selvstændig 
købm and m. forretn ing  Absalonsgade 37, Kbhvn. 
V. 1946-54, derefter bestyrer af A/S R avnsborg
gades K oloniallager, Ravnsborggade 23, Kbhvn.
N.

Adr. K rusågade 4, Kbhvn. V.
F irm a: A/S Ravnsborggades K oloniallager, 

Ravnsborggade 23, Kbhvn. N.
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Pedersen, P e te r Lauritz, købm and; f. 17/3 1914 
i Kbhvn., søn af købm and L auritz P e te r P eder
sen; g. 6/8 1950 m. Ingrid  P., f. F rederiksen; udi. 
i faderens forretn ing  i Kbhvn. 1930-33, kommis 
i samme 1933-47, derefter besty re r af og dispo
nen t i fo rretn ingen f. m oderen købm and M arie 
Pedersen.

Adr. Heisesgade 21, Kbhvn. 0 .
F irm a: P e te r Pedersen, V esterbrogade 186, 

Kbhvn. V.

Pedersen, P e te r W illiam, købm and; f. 5/6 1897 
i Kbhvn., søn af styrm and A nders Pedersen;
g. 15/10 1933 m. Thora P., f. Hansen; bestået 
mellem skoleeksm. fra  T ranekæ r Mellem- og 
Realskole 1914, udd. i handel h. købm and N. E. 
Petersen , Rudkøbing 1914-18, ekspedient i A/S 
Galle & Jessen, K bhvn. 1918-20, ansat i Danske 
B oghandleres K om m issionsanstalt 1920-22, kom 
mis i firm aet Ju lius F. Schierbeck, Kbhvn. 1922 
-23 og i Tullebølle Brugsforening 1923-24, besty
re r af fab rikan t Carl P etersen ’s N ørrebrogade 
og Ø sterbrogade afd. i Kbhvn. 1924-25, etabi. sig 
s. selvstændig købm and m. forretn ing  D rejøgade 
25, Kbhvn. 0 . 1925, indehaver af nuvæ rende fo r
retn ing — der om fatter kolonial, delikatesser og 
vinhandel sam t tobak m. v. — M iddelgrundsvej 
7, K bhvn. S. s. 1931.

Adr. S trickersvej 2, Kbhvn. S.
Firm a: Søndergårdens K olonial- & V inforsy

ning v. W illiam Pedersen, M iddelgrundsvej 7, 
Kbhvn. S.

Pedersen, Poul, købm and; f. 10/3 1899 i H ede
husene, Roskilde amt, søn af m ejerie jer S. P e
dersen; g. 26/2 1926 m. Valborg P., f. Folkenberg; 
bestået realeksm . fra  Roskilde K atedralskole 
1915, udd. i kolonialbranchen i firm aet W ulff’s 
Eftf., Mørkøv 1915-19, træ lastfo rvalter i firm aet 
H arald  Petersen, Hvalsø 1919-20, frekven tere t 
K øbmandsskolen i Kbhvn. 1920-21 og aftjen t 
væ rneplig t v. hæ rens flyvetropper 1922, rep ræ 
sen tan t i A/S K am pm ann & H erskind, Kbhvn. 
1922-24, etabi. sig s. selvstændig købm and m. 
fo rretn ing  Trekronergade 42, Kbhvn. Vby. 1924; 
ind tråd t s. ak tionæ r i A/S De forenede M ejerier 
på S jæ lland 1922 og sen. till. revisor i samme; 
tidl. næstform d. f. Valby H andelsforening og 
genn. en årræ kke revisor i A/S Købmands Cen
tra len  f. Kbhvn.

Adr. T rekronergade 42, Kbhvn. Vby.
F irm a: Poul Pedersen, T rekronergade 42, 

Kbhvn. Vby.

Pedersen, Poul, købm and; f. 10/4 1915 i Kbhvn., 
søn af karetm ager Jens P eder Pedersen; g. 5/12 
1937 m. Asta Sofie P., f. Jensen; udi. i R ørbæ k 
Brugsforening 1929-33, kommis i Guldborg B rugs
forening 1933-34 og i Slemminge Brugsforening 
1934-36 sam t h. g rosserer Nicolaisen, M aribo 
1936-37, etabi. sig s. selvstændig købm and m. 
fo rre tn ing  i Fuglse 1937, afs tåe t samme og over
taget nuvæ rende forretn ing  — der om fatter ko

lonial, delikatesser og vinhandel sam t trikotage 
— i M aribo , 1944.

Adr. M aglemersvej 21, Maribo.
F irm a: Poul Pedersen, M aglemersvej 21, 

Maribo.

Pedersen, Poul, købm and; f. 6/8 1929 i Hørby 
sogn, H jørring  amt, søn af m urerm ester Jens 
Pedersen; g. 16/8 1953 m. G urli P., f. A ndersen; 
udi. h. købm and Holger A ndersen, Hørby St. 
1945-49, førstekom m is h. købm and Aksel Jen 
sen, Thorsø 1949-50, frekven tere t Ju stitsråd  Møl- 
le r’s Handelshøjskole i Å lborg 1950, disponent h. 
købm and Jens Madsen, Ørum  Sdl. 1951-52 og an
sat på R anders K æ m nerkontor 1952-53, g rundlagt 
nuvæ rende forretn ing  — der om fatter kolonial, 
delikatesser og v inhandel — i R anders og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1953.

Adr. H adsundvej 6, Randers.
F irm a: Poul Pedersen, H adsundvej 6, Randers.

Pedersen, Poul Georg, købm and; f. 17/7 1915 i 
Odense, søn af arbejdsm and K arl Pedersen; g. 
22/3 1940 m. Sigrid  P., f. Jensen; udi. h. køb
m and M. V. Olesen, Odense 1930-34 og herunder 
bestået handelsskoleeksm . fra  Odense H andels
skole 1933, komm is h. samme 1934-39, overtaget 
fo rretn ingen — der om fatter kolonial, delikates
ser og vinhandel sam t frug t — og etabi. sig s. 
selvtæ ndig købm and 1939.

Adr. N edergade 22, Odense.
F irm a: Poul G. Pedersen, N edergade 22, 

Odense.

Pedersen, Poul R ichard, købm and; f. 25/11 1926 
i H ågendrup, Frederiksborg  amt, søn af husejer 
L ars Pedersen; g. 25/4 1952 m. Lizzie P., f. P e te r
sen; m edhjæ lper h. købm and Giese, Ishøj 1948- 
50 og h. købm and Dam gaard, H illerød 1950-52, 
overtaget »Købmandshuset« — en udpræ get ko
lonial- og bræ ndselsforretn ing m. vin og tobak 
s. speciale — i Tisvilde og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1952.

Adr. Tisvilde pr. Tisvildeleje.
F irm a: »Købmandshuset«, Tisvilde pr. Tis

vildeleje.

Pedersen, Preben, forretn ingsbestyrer; f. 16/4 
1923 i Viborg, søn af gasvæ rksarbejder P eter 
Pedersen; udi. h. købmand Th. Kaldahl, O ver
lund 1939-43, derefter kommis h. købm and A rne 
Jørgensen, Viborg og sen. i A/S Viborg P ap ir- 
Kompagni, bestyrer af fru  købm and K aldah l’s 
forretn ing  — der om fatter kolonial, delikatesser, 
vinhandel, isenkram  og benzin — i O verlund s. 
1955.

Adr. O verlund pr. Viborg.
Firm a: Th. K aldahl, Kolonial, O verlund pr. 

Viborg.

Pedersen, Richard, købm and; f. 26/6 1911 i 
Ikast, R ingkøbing amt, søn af købm and Jens 
P eder Pedersen; g. 21/2 1937 m. Valborg P., f.
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P. Pedersen P. R. Pedersen
købm and købm and

P. Pedersen S. Pedersen
forretn ingsbestyrer forretningsfører

A ndreasen; udi. h. købm and B jerrehave, Oden
se og h erunder bestået handelsm edhjælpereksm . 
fra  Odense Handelsskole, derefter kommis i fa
derens forretn ing  i Ikast, grundlagt nuvæ rende 
forretn ing  i Ikas t og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1930; medl. af best. f. Ikast K olonial
handlerforening.

Adr. Østergade 17, Ikast.
F irm a: Rich. Pedersen, Købmand, Østergade 

17, Ikast.

Pedersen, R ichard, købm and; f. 30/10 1915 i 
Grevinge, H olbæk amt, søn af handelsm and Chr. 
Pedersen; g. 17/5 1942 m. E llinor P., f. Jensen; 
udi. dels h. købm and A lfr. Nielsen, Asnæs og 
dels h. købm and B irch Jensen, Ondløse 1929-33, 
indehaver af forskellige fo rretn inger i Kbhvn. 
1941-45, indehaver af nuvæ rende forretn ing  i Sø
borg s. 1945.

Adr. Vadbro 2, Søborg.
F irm a: Rich. Pedersen, Buddingevej 234, 

Søborg.

Pedersen, Sonne, fo rretn ingsfører; f. 20/4 1908 
i Esbjerg, søn af gørtler Peder Ole Pedersen; g. 
4/9 1932 m. Elia S. P., f. Svenning; bestået real- 
eksm. fra Esbjerg kom m unale Mellem- og Real
skole 1924, udd. i A/S E riksen & C hristensen 
(korn og foderstoffer en gros), Esbjerg 1924-28 og 
herunder bestået handelsm edhjæ lpereksm . fra 
Esbjerg H andelsskole 1927, kontorassistent i sam 
me 1928-29 og i R ingkøbing K orn- & Foderstof
forretn ing  1930-31, derefter kontorassistent og 
rep ræ sen tan t i A/S A. W. K irkebye’s Ålborg 
afd., fo rretn ingsfører i sammes H olbæk afd. 
1937, i Ålborg afd. s. 1954.

Adr. Følvæ nget 3, H asseris pr. Ålborg.
F irm a: A. W. K irkebye A/S, Jyllandsgade 12, 

Ålborg.

Pedersen, Stig, købm and; f. 11/11 1925 i Kong
sted, Sorø amt, søn af købm and Johannes Pe
dersen; udi. h. købm and Hugo Jørgensen, Køge 
1940-44 og herunder bestået handelsskoleeksm. 
fra  Køge H andelsskole 1943, kommis h. købmand 
R ichter, St. Heddinge og sen. h. købm and C arl

sen, Solrød S trand  sam t i faderens forretn ing  i 
Ølby Lyng pr. Køge 1944-53, i kompagni m. bro
deren  — købm and V erm und Pedersen — etabi. 
sig s. selvstæ ndig købmand m. forretn ing  — om
fattende kolonial, delikatesser, vinhandel, køk
kenudstyr og væ rktøj sam t bræ ndsel og b lad
handel — i Herfølge 1953, till. forhandler f. A/S 
D ansk T ipstjeneste.

Adr. Herfølge.
F irm a: B rdr. S. & V. Pedersen, Herfølge.

Pedersen, Svend Aage, købm and; f. 9/11 1921 i 
T ulstrup, Skanderborg amt, søn af uddeler Al
b e rt Pedersen; g. 1944 m. K aren P., f. Lund- 
gaard  M ikkelsen; udi. dels i Tulstrup B rugsfor
ening og dels i S tjæ r Brugsforening 1935-39, 
overtaget forretn ing  i Salten og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1944, afstået samme og 
overtaget nuvæ rende forretn ing  i Toustrup 1945.

Adr. Toustrup pr. Toustrup St.
Firm a: Svend Pedersen, Toustrup pr. Toustrup 

St.

Pedersen, Svend Aage Strange, købm and; f. 
11/4 1912 i Jyderup , H olbæk amt, søn af tegl
væ rksejer H ans L aurits Pedersen; g. 16/10 1938 
m. Ellen Dagny S. P., f. P etersen; bestået real- 
eksm. fra  Jyderup  Realskole 1927, udd. i firm aet 
Høyer & Rasmussen, Hørve 1927-31 og herunder 
bestået handelsskoleeksm . fra  H olbæk H andels
skole, derefter kommis i provinsen bl. a. h. køb
m and H. C. Hansen, Skæ lskør 1932-35 og h. køb
m and H. P iesner, Glumsø 1935-37, overtaget nu 
væ rende forretn ing  — der er grundlagt 1929 og 
om fatter kolonial og vine m. m. — i G entofte og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1938.

Adr. Lyngbyvej 327, Gentofte.
F irm a: S. A. S trange Pedersen, »Købmands

huset«, Lyngbyvej 327, Gentofte.

Pedersen, Søren E inar B orger, købm and; f. 
28/12 1891 i Jorløse, Holbæk amt, søn af køb
m and Søren Pedersen; udi h. købm and Chr. An
dersen, Gørlev 1906-10, derefter kommis og sen. 
d isponent i faderens forretn ing  i Jorløse, i kom
pagni m. søsteren M artha Pedersen overtaget
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S. Pedersen S. Aa. S. Pedersen
købm and købm and

S. E. B. Pedersen S. P. N. Pedersen
købm and købm and

samme — der e r g rundlagt 1882 og om fatter ko
lonial, delikatesser, vinhandel, isenkram , korn 
og foderstoffer, bræ ndsel og benzin — og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1952.

Adr. Jorløse pr. S vebølle.
F irm a: Søren E. Pedersen, Jorløse pr. Sve- 

bølle.

Pedersen, Søren P eter N edergaard, købm and; 
f. 21/4 1901 i Lading, Å rhus amt.

Adr. Søndergade 50, B jerringbro.
F irm a: S. N edergaard, Kolonial, Søndergade 

50, B jerringbro.

Pedersen, Thomas Degnbol, købm and; f. 23/2 
1914 i Lyhne, R ingkøbing amt, søn af arbejds
m and Peder Degnbol Pedersen; g. 2/5 1937 m. 
Selm a D. P., f. A llerslev; udi. h. købm and Oli- 
varius Hansen, Kvong pr. T istrup  og sen. kom 
mis i Oksbøl sam t i Borris, etabi. sig s. selv
stæ ndig købm and m. fo rretn ing  i Lyhne 1937; 
afstået samme og grundlagt nuvæ rende fo rre t
ning i Holstebro 1938; medl. af best. f. K olonial
handlerforeningen f. H olstebro og Omegn 1950- 
54 sam t genn. 3 å r  læ gdom m er i Holstebro Bo
ligret.

Adr. Møllevej 19, Holstebro.
F irm a: Th. Degnbol Pedersen, Købmand, Ski

vevej 49, Holstebro.

Pedersen, Thomas Frydendahl, købmand, skibs
prov ianteringshandler; f. 9/8 1907 i Å rhus, søn 
af gårdejer L ars P eder Pedersen; g. 8/10 1944 m. 
A ndrea Marie F. P., f. Jensen; udi. h. købm and
M. K. Madsen, B rørup og h erunder bestået han- 
delsm edhjælpereksm . fra  V ejen Handelsskole, 
derefter kommis dels h. samme og dels i Kolo
niallageret, Holmbladsgade, Kbhvn. S. sam t h. 
købm and Sillesen, Vemb og sen. besty rer af nu 
væ rende forretn ing  i Hvide Sande, overtaget 
samme — der om fatter kolonial og skibsprovian
tering  — og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1935, ombygget og udvidet forretn ingen 1942; 
medl. af rep ræ sentan tskabet f. A/S Ringkøbing 
Landbobank.

Adr. Hvide Sande pr. Ringkøbing.
F irm a: Th. F rydendahl Pedersen, Skibspro

viantering , Hvide Sande pr. Ringkøbing.

Pedersen, Thomas Prim dahl, købmand; f. 19/6 
1921 i V ridsted sogn, Viborg amt, søn af land
m and Th. Pedersen; g. 9/11 1947 m. Inge M arie
P. P., f. Bøge H ansen; udi. h. købm and A ns
bjerg, H jerk  pr. Roslev 1936-40, kommis h. køb
m and Schmidt, Sjelle 1940-41, h. købm and Carl 
Sørensen, Ryom gård 1941-45 og i A/S P. K nud
sen, Roslev 1945-47, selvstæ ndig købm and i V it- 
ten  1947-50 og i Silkeborg 1950-53, overtaget nu 
væ rende forretn ing og etabi. sig s. selvstændig 
købm and i Å rhus 1953.

Adr. Skanderborgvej 33, Århus.
Firm a: P rim dahl Pedersen, Sønderport 1, 

Århus.

Pedersen, Thomas S tjernholm , købm and; f. 
15/4 1913 i Roslev, Viborg amt, søn af købm and 
Jens P eder Pedersen; g. 26/12 1939 m. M artha 
S. P., f. Thulstrup; udi. h. b roderen købm and Kr. 
S tjernholm , Ørnhøj 1927-31, derefter kommis h. 
samme og sen. h. købm ændene fru  H aahr, A l
bæ k v. H erning, Th. Thomsen, H vidbjerg, Thy 
og Sv. Christensen, Herlev, overtaget købm and 
Foged’s forretn ing  i K bhvn. og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1938, afstået samme og over
taget nuvæ rende forretn ing  i Å rhus 1947.

Adr. Jørgen Brønlunds Vej 10, Århus.
Firm a: S tjernholm ’s Kolonial, T ordenskjolds

gade 72, Århus.

Pedersen, Thorkild  Bang, købm and; f. 10/6 1913 
i Vejle, søn af overportør Term an Pedersen; g. 
26/4 1948 m. Lis B. P., f. Jessen; udi. h. købm and 
G orrissen, Vejle 1929-33, dere fte r kommis i Ko
loniallageret »Vime«, Vejle og sen. kontorassi
sten t h. bygm ester B ertel Nielsen, Vejle, g rund
lagt nuvæ rende forretn ing  i Vejle og etabi. sig 
s. selvstæ ndig købm and 1954.

Adr. Fredericiavej 81 A., Vejle.
F irm a: Th. Bang Pedersen, Godsbanevej 11, 

Vejle.
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T. D. Pedersen 
købm and

T. F. Pedersen 
købm and

V. E. Pedersen V. K. Pedersen
købm and købm and

Pedersen, V. E., købm and; f. 19/12 1918 i 
Skrøbelev, Svendborg amt, søn af husm and Niels 
P e te r Pedersen; g. 30/3 1945 m. Helga P., f. Boi
sen; udd. i kolonialbranchen h. købm and A. 
Nielsen, T ranekæ r 1934-38, kommis h. købm and 
Hansen, K irkeby 1938-39 og h. købm and Laur. 
Hansen, H ellevad 1940-42 sam t ansat i G råsten 
og M øgeltønder 1942-46, overtaget købm and A. 
O lesen’s fo rretn ing  i H aderslev og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1946, afhæ ndet samme og 
overtaget købm and F. M ørck’s forretn ing — om
fattende kolonial, delikatesser og vine — i Åben
rå  1950; sek re tæ r i De danske Forsvarsbrødre’s 
Å benrå afd.

Adr. Jørgensgård  1, Å benrå.
Firm a: V. E. Pedersen, Jørgensgård  1, Åbenrå.

Pedersen, Vagn K ahr, købm and; f. 14/9 1916 i 
Århus, søn af snedkerm ester Reinhold P eder
sen; g. 10/4 1941 m. Dagny K. P., f. Nielsen; 
udd. i kolonial sam t iøvrig t frekven tere t Den 
jydske Handelshøjskole i Å rhus, overtaget køb
m and Sigurd M øller’s forretn ing  i S tjæ r og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1941.

Adr. S tjæ r pr. H arlev.
F irm a: V. K ahr Pedersen, S tjæ r pr. H arlev.

Pedersen, Valdemar, d irektør; f. 21/9 1884; g.

3/10 1915 m. K ristine P., f. Hansen; udd. i kolo
n ia l- og isenkram branchen h. købm and B ern
h a rd  Olsen, Vålse 1898-1902, kommis h. købm and 
Alf Hansen, Vålse 1902-04 og h. købm and B ern
h ard  Olsen, Helsinge 1904-14, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. fo rre tn ing  i H aldagerlille 
1914, afstået samme og overtaget nuvæ rende fo r
retn ing  — der om fatter kolonial, isenkram , korn 
og foderstoffer, bræ ndsel, træ last og bygnings
m ateria ler — i Helsinge 1923, om dannet virksom 
heden t. aktieselskab og d irek tør f. samme s. 
1953; medl. af best. f. og næ stform d. i F orenin
gen af Landkøbm æ nd i Frederiksborg  Amt 1938- 
50, medl. af best. f. C entral-O rganisationen af 
K øbm andsforeninger øst f. S torebæ lt s. 1946 
sam t medl. af hovedbest. f. De sam virkende Køb
m andsforeninger i D anm ark og hovedkasserer f. 
samme s. 1950, formd. f. Helsinge B orgerfor
ening 1931-33 og medl. af Valby-Helsinge sogne
råd  1933-41, medl. af repræ sen tan tskabet f. A/S 
N ordsjæ llands Bank, Helsinge 1931-34, derefter 
formd. f. best. f. samme; dekoration: R.

Adr. Østergade 12, Helsinge.
Firm a: A/S V aldem ar Pedersen, Helsinge.

Pedersen, V alther K irk, købm and; f. 23/4 1928 
i Skellerød pr. Sigersted, Sorø amt, søn af a r
bejdsm and C hristian Pedersen; udi. h. købm and

V. L. C. Pedersen 
m ineralvandsfabrikant

V. Pedersen 
direktør

V. K. Pedersen 
købm and

V. Pedersen 
købmand
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Johs. Dømler, R ingsted 1942-46 og herunder be
ståe t handelsskoleeksm . fra  R ingsted H andels
skole 1945, kommis h. samme 1946-47 og h. køb
m and P. V. Wulff, Stubbekøbing 1947-48, af tjen t 
væ rneplig t 1948-50 og herunder udnæ vnt t. re - 
servein tendant 1950, besty rer h. købm and Johs. 
Dømler, R ingsted 1950-52, overtaget fo rretn ingen 
— der om fatter ren  kolonial og delikatesser sam t 
v inhandel — og etabi. sig s. selvstændig køb
m and i R ingsted 1953.

Adr. Set. Hans Gade 15, Ringsted.
F irm a: D øm ler’s Eftf., Set. Hans Gade 15, Ring

sted.

Pedersen, Vermund, købm and; f. 17/5 1929 i 
Fakse, Præ stø amt, søn af købm and Johannes 
Pedersen; udi. i faderens forretn ing  i Ølby Lyng 
pr. Køge 1943-47 og herunder bestået handels
skoleeksm. fra  Køge Handelsskole 1946, kommis
h. købm and Eenberg’s Eftf., Fakse og sen. h. 
købm and Fritz Nielsen, K arise sam t h. købm and 
Hansen, GI. Holte og i T rørød Brugsforening 
1947-53, i kompagni m. broderen — købm and Stig 
P edersen — etabi. sig s. selvstændig købm and m. 
forretn ing  — om fattende kolonial, delikatesser, 
vinhandel, køkkenudstyr og væ rktøj sam t b ræ nd
sel og b ladhandel — i H erfølge 1953, till. fo r
hand ler f. A/S Dansk T ipstjeneste.

Adr. Herfølge.
F irm a: Brdr. S. & V. Pedersen, Herfølge.

Pedersen, Viggo, depotindehaver; f. 30/9 1912 
i Volderslev, Gørslev sogn, P ræ stø  amt.

Adr. Ø rkildsgade 50, Svendborg.
Firm a: C arlsberg-D epotet, Svendborg.

Pedersen, Vilhelm, købm and; f. 31/8 1909 i Vi
borg, søn af arbejdsm and V ilhelm Pedersen; g. 
31/5 1936 m. Cornelie P., f. Cornelsen; udd. i ko
lonial i firm aet B rdr. Junge, Viborg 1923-27, 
kommis h. købm and A ndersen’s Enke, Lyngs 
1927-29 sam t i Snedsted Brugsforening og sen. i 
Sj ørring Brugsforening 1929-31 og i Varde og 
Omegns Brugsforening 1931-33, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. kolonial- og isenkram for- 
re tn ing  i Løgum kloster 1936; medl. af best, og 
tidl. formd. f. Løgum kloster Handelsforening.

Adr. Løgumkloster.
F irm a: Vilhelm Pedersen, Løgumkloster.

Pedersen, Vilhelm Lauritz Carl, m inera l
vandsfabrikant; f. 8/6 1906 i Esbjerg, søn af m u
re r  H enrik  A lbert Pedersen; g. 29/1 1927 m. Olga 
Rigmor P., f. Sørensen; bestået m ellem skole- 
eksm. fra  D anm arksgades Skole i Esbjerg 1921, 
udd. s. m ekaniker 1921-25, salgschauffør i A/S 
De forenede Isvæ rker (»Premier Is«), Esbjerg 
1927-44, i kompagni m. m ineralvandsfabrikan t 
O skar Sindahl S tæ hr overtaget nuvæ rende fab rik  
m. depot f. Kongens Bryghus og GI. Hestehauge, 
Svendborg i E sbjerg og etabi. sig s. selvstændig 
m ineralvandsfabrikan t 1944.

Adr. Torvegade 57, Esbjerg.
F irm a: P rem ier Squash, Havnegade 162, Es

bjerg.

Pedersen, Villy, købmand; f. 16/1 1905 i Tør
ring, Skanderborg amt, søn af tøm rerm ester 
Jens C hristian Pedersen; g. 23/11 1930 m. A nna 
P., f. Jespersen; udi. h. købm and J. W. Juul, 
T ørring 1919-23, kommis h. samme 1923-27 og 
forretn ingsbestyrer h. købm and H. K jerrum - 
gaard, Rønde 1927-30, overtaget købm and J. W. 
Ju u l’s fo rretn ing — om fattende kolonial, frø, 
bygningsm aterialer og støbegods — i Tørring og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1930; formd. f. 
Tørring E lvæ rk 1949-52.

Adr. Tørring.
Firm a: Villy Pedersen, Tørring.

Pedersen, Villy, købmand; f. 21/1 1907 i Glims- 
holt, H jørring amt, søn af købm and M artinus 
Pedersen; g. 8/5 1936 m. Rigmor P., f. Jepsen; 
udi. h. købm and Kn. Jepsen, Sæby 1923-26 og 
herunder bestået handelsskoleeksm . fra  Sæby 
Handelsskole 1926, kommis h. samme 1926-31, 
bogholder i firm aet Thomas Jensen, Aså 1931-34 
og bestyrer af samme 1934-43, overtaget firm aet 
— der om fatter kolonial, delikatesser, vinhandel, 
isenkram , træ last, bygningsm aterialer, b ræ nd
sel og benzin, korn og foderstoffer, frem avl af 
sæ dekorn sam t eget renseri og tø rre ri — og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1943; medl. af 
best. f. Østvendsyssels H andelsforening og f. 
Aså B orgerforening sam t medl. af I.O.O.F.

Adr. Aså.
Firm a: Villy Pedersen, Aså.

Pedersen, Willy Christian, købm and; f. 26/5 
1910 i Horsens, søn af købm and W aldem ar P e
dersen; g. 8/7 1934 m. Aase P., f. Skovbjerg C hri
stensen; udi. h. købm and Eskild Jensen, Horsens 
1925-29, derefter af tjen t væ rneplig t og sen. kom 
mis bl. a. h. købm and Eigil K rom ann, Odense 
sam t i faderens forretn ing i Horsens, m edinde
haver af samme 1942, overtaget forretn ingen og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1946.

Adr. Fabriksvej 30, Horsens.
F irm a: Willy Chr. Pedersen, Fabriksvej 30, 

Horsens.

Peetz, Aage, købm and; f. 15/7 1900 i Førslev, 
P ræ stø  amt, søn af købm and Otto Peetz; g. 30/11 
1921 m. Helga P., f. Johansen; udi. dels h. køb
m and Dam gaard, Rønnede 1915-17 og dels i f ir 
m aet C harles F lind t’s Eftf., Køge 1917-19 og h e r
under bestået handelsskoleeksm . fra  Køge H an
delsskole 1919, kommis i samme firm a 1919-20 
og h. købm and A lfred A. Nielsen, Køge 1920-21, 
rep ræ sen tan t i firm ae t P. S. Svarre, Køge 1921- 
27, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. fo rre t
ning — om fattende ren  kolonial — i Roskilde 
1927.

Adr. Østergade 38, Roskilde.
F irm a: Aage Peetz, Østergade 38, Roskilde.

Peetz, Jørgen, d irek tør; f. 5/8 1896 i Ringsted.
Adr. Teglgårdsstræ de 27, Kbhvn. K.
F irm a: A. Bodenhoff’s Eftf. A/S, Godthåbsvej 

26 B., Kbhvn. F.
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V. Pedersen W. C. Pedersen
købm and købm and

Aa. Peetz F. Pens
købm and grosserer

Pens, F., grosserer; f. 22/7 1890 i Kbhvn., søn 
af fab rikan t K ristian  Pens; g. 19/2 1918 m. M arie 
P., f. F rederiksen; bestået præ lim inæ reksm . fra  
Kbhvn.s U niversitet 1906, udd. i handel i firm aet
H. Pens, K bhvn. 1906-10, studie- og arbejdsop
hold i Belgien 1910-11, ansat i firm aet H. Pens, 
Kbhvn. 1911-16, erhvervet grossererborgerskab 
og grundlagt nuvæ rende kolonial en gros v irk 
somhed — der rep ræ sen te re r førende udenland
ske huse m. sæ rlige specialiteter i finere kolo
nial — i Kbhvn. 1916; tidl. medl. af rep ræ sen
tan tskabet f. G rosserer-Societetet sam t af best,
f. B ritish Im port Union m. v.

Adr. Dalgas Boulevard 161, Kbhvn. F.
Firm a: F. Pens, Dalgas B oulevard 161,

Kbhvn. F.

Perregaard , H enrik Oscar, købmand; f. 3/2 
1918 i H jerm , Ringkøbing amt, søn af ren tier 
Jens C hristian P erregaard ; g. 26/12 1942 m. Erna 
Edith P., f. L arsen; udd. v. landvæ sen og sen. i 
kolonial h. købm and Søren H. Nielsen, Viborg 
1935-38, komm is i Roskilde og Kbhvn. 1938-42, 
etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo rretn ing 
Frederikssundsvej 331, Brønshøj 1942, efter at 
have afstået samme indehaver af forskellige an
dre fo rre tn inger i Kbhvn. og sluttelig  grundlagt 
nuvæ rende købm andsforretning i Hvidovre.

Adr. K alkager 4, Hvidovre, Kbhvn. Vby.
Firm a: P e rreg aa rd ’s Kolonial, S trandm arksvej

I, Hvidovre, Kbhvn. Vby.

Perregaard , M arius, købm and; f. 4/7 1892 i 
B orbjerg, R ingkøbing amt, søn af gårdejer Lars 
P erregaard ; g. 1918 m. A nna P., f. Lund; udd. i 
korn  og foderstoffer i H olstebro 1907-11, fre 
kven tere t Den jydske H andelshøjskole i Å rhus 
1913-14, g rundlagt nuvæ rende korn- og foder
stofforretning i Skovby og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1932.

Adr. Skovby, Als.
F irm a: M. P erregaard , Skovby, Als.

Perregaard , Svend, købm and1; f. 20/3 1922 i 
Skovby, Sønderborg amt, søn af købm and Ma

rius P erregaard ; g. 7/4 1947 m. Rigm or P., f. 
Hansen; udd. i A/S Den danske Landm andsbank, 
Sønderborg 1938-42, frekven tere t Niels B rock’s 
H andelsskole i Kbhvn. 1942-44, forretn ingsfører 
i faderens korn- og foderstofforretning i N ord
borg s. 1949.

Adr. Nordborg.
F irm a: M. P erregaard  A/S, Nordborg.

Petersen, Aage, købmand; f. 11/5 1895 i Vejle, 
søn af købm and Mogens Petersen; udd. i kolo
nial i faderens forretn ing  i Pj edsted 1909-13, 
kommis i firm ae t H. Agersted, R ingsted 1918-19 
og rep ræ sen tan t f. O stergaard’s Frøavl, S tens
balle 1919-20, g rundlagt forretn ing  i Pj edsted og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1921, afhæ ndet 
samme og overtaget faderens forretn ing i Pj ed
sted 1935; medl. af best. f. Ø stjydsk H andelsfor
ening s. 1933, formd. f. samme s. 1944, medl. af 
best. f. C entral-O rganisationen af Købm ands
foreninger i Jy lland  s. 1947, medl. af best. f. 
D ansk H andelsskoleforening og af rep ræ sen tan t
skabet f. A/S Vejle Bank s. 1946, kom m une
kasserer i P jedsted  sogn 1933-37, derefter kom
m unalrevisor i samme, medl. af P jedsted  me
nighedsråd, fl. a. tillidshverv.

Adr. P jedsted.
F irm a: Aage Petersen, Pjedsted.

Petersen, Aage, købmand; f. 11/6 1899 i H vej
sel, Vejle amt, søn af landm and Jens Petersen; 
g. 18/10 1931 m. Emma P., f. Johansen; udi. h. 
købm and H. P. Hansen, Hvejsel, frekven tere t 
Den jydske H andelshøjskole i Århus, grundlagt 
kolonialforretning i Sandvad og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1928.

Adr. Sandvad pr. Jelling.
F irm a: Aage Petersen, Sandvad pr. Jelling.

Petersen, Aage, købm and; f. 6/3 1906 i Langør, 
Samsø, søn af fisker F rederik  Petersen; g. 27/10 
1929 m. D orthea P., f. Nielsen; udi. h. købm and 
Ole K lejs, B esser 1920-24, derefter kommis og 
sen. besty rer h. samme, af tjen t væ rneplig t v. 
a rtille rie t 1927, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
m. fo rretn ing  — om fattende kolonial, delikates-
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ser, vinhandel, isenkram , herreekvipering  og 
m anufak tu r — i B esser 1946.

Adr. Besser, Samsø.
F irm a: Aage Petersen , Besser, Samsø.

Petersen, Aage C hristian, købm and; f. 5/8 1916 
i T årnborg sogn, Sorø amt, søn a i overskibsfyr
bøder Søren P e te r P etersen; g. 22/4 1943 m. M ary 
P., f. A ndersen; udi. h. købm and J. Chr. N iel
sen, F redericia 1930-34 og h erunder bestået han- 
delsskoleeksm. fra  F redericia H andelsskole 1934, 
kommis h. samme 1934-35 og sen. bl. a. i firm ae t 
Petersen  & Nielsen, F redericia  1935-37, fo rre t
n ingsbestyrer h. købm and S. Christensen, Odense 
1937-42 og selvstæ ndig købm and i Odense 1942- 
48, studie- og arbejdsophold i Canada 1948-50, 
påny etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo r
retn ing — om fattende kolonial, delikatesser og 
v inhandel sam t frug t — i Odense 1950; medl. af 
best. f. og kasserer i Odense private  K am m er- 
m usikforening 1942-48.

Adr. Thuresensgade 33, Odense.
F irm a: Aage Petersen , Thuresensgade 33, 

Odense.

Petersen, Aage Johannes, købm and; f. 16/6 1888 
i Them, Skanderborg amt.

Adr. K astetvej 35, Ålborg.
Firm a: Aage J. Petersen, »Cimbrergården«, 

V esterbro 100, Ålborg.

Petersen, Aage O vergaard, købm and; f. 12/7 
1900 i G ræ dstrup, Skanderborg amt, søn af gård 
e je r C hristian Petersen ; g. 10/2 1924 m. A nna
O. P., f. Justesen; overtaget købm and Jens C hri
stian Jensen’s fo rretn ing  i Dørup pr. Skander
borg og etabi. sig s. selvstændig købm and 1923, 
till. rep ræ sen tan t f. A/S B ræ dstrup  Bank.

Adr. Dørup pr. Skanderborg.
F irm a: Aage O vergaard Petersen , D ørup pr. 

Skanderborg.

Petersen, Aage W., grosserer; f; 2/12 1899 i 
Roskilde, søn af godsforvalter, cand. ju r. E rnst 
Petersen ; g. 27/12 1929 m. Mia P., f. B ruland; 
udd. i handel i firm ae t K nudsen & Tobiasen,

Viby 1916-20, ansat i kolonial en gros firm aet 
Em anuel Petersen, Kbhvn. 1920-23 og sideløben
de frekven tere t K øbm andsskolen i Kbhvn. 1922- 
23, salgsleder i firm ae t M elchior, A rm strong & 
Dessau, Kbhvn. 1923-24, g rundlagt nuvæ rende 
agenturvirksom hed — der specielt om fatter fi
skekonserves fra  A/S E sbjerg H erm etikfabrik  
og desuden tørrede og friske frug ter, appelsiner, 
c itroner og g rapefrug ter sam t kakaobønner og 
-p roduk ter m. m. — i Kbhvn. og etabi. sig s. 
selvstæ ndig grosserer 1924; kasserer — sen. næ st- 
formd. — i Foreningen af danske Im portagenter 
i K olonialvarebranchen s. 1940, formd. f. sam 
me s. 1952.

Adr. K astelsvej 17, Kbhvn. 0 .
F irm a: Aa. W. Petersen, N ørre Farim agsgade 

41, K bhvn. K.

Petersen, Aage Willemoes, købmand, sogne
rådsform and; f. 4/9 1894 i K arise, P ræ stø  amt.

Adr. Hovedgaden 1, H årlev.
F irm a: Aage W illemoes Petersen , Hovedgaden 

1, H årlev.

Petersen , Ad., forretn ingsfører; f. 20/6 1913 i 
Ø ster Højst, Tønder amt, søn af landm and Edlef 
P etersen ; g. 8/2 1946 m. K irsten  P., f. F riis; udd. 
i kolonialbranchen h. købm and C hristian Aug. 
Clausen, Tønder 1928-32, kontorassistent og re 
p ræ sen tan t h. grosserer Jørgen  Jessen, Tønder 
1932-34, kontorassistent og sen. rep ræ sen tan t h. 
grosserer C. Heidem ann, firm ae t J. Tøgesen & 
Co., Å benrå 1934-40, kontorassistent og sen. re 
p ræ sen tan t i C. W. Obel A/S, R anders Oplag 
1940-45 og rep ræ sen tan t i samme selskabs H a
derslev Oplag 1945-48, derefter forretn ingsfører 
f. sidstnævnte.

A dr. C h ris tian sfe ld v e j 29, H ad erslev .
Firm a: C. W. Obel A/S, H aderslev Oplag, 

Storegade 97, Haderslev.

Petersen, Adolf, v inhandler; f. 30/10 1902 i 
F lensburg, Sydslesvig, søn af v inhandler Adolf 
P etersen ; g. 11/12 1926 m. Annie P., f. W arncke; 
bestået realeksm . fra  Flensburg O verrealskole 
1919, udd. i v inbranchen i firm ae t H. C. Asmus-
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sen, F lensburg 1919-22, derefter disponent i fa
derens v inforretn ing  — der e r g rundlagt i F lens
burg 1897 men overfly tte t t. H aderslev v. gen
foreningen 1920 — i H aderslev, overtaget samme 
og etabi. sig s. selvstændig v inhandler i H aders
lev 1928, optaget sønnen — Adolf H einrich P e
tersen  — s. disponent i forretn ingen 1952.

Adr. K losteret 1, Haderslev.
Firm a: Adolf Petersen, Hj. af Torvet—Lav

gade, Haderslev.

Petersen, Adolf H einrich, disponent; f. 16/3 
1927 i Haderslev, søn af v inhandler Adolf Pe
tersen; bestået realeksm . fra  H aderslev Real
skole 1944, d erefter udd. i v inbranchen dels i 
faderens fo rretn ing  i H aderslev og dels i Odense 
og sen. videreudd. i F rank rig  og Tyskland, ud
næ vnt t. lø jtnan t af reserven  1954, disponent i 
faderens forretn ing  i H aderslev s. 1952.

Adr. K losteret 1, Haderslev.
Firm a: Adolf Petersen , Hj. af Torvet—Lav

gade, Haderslev.

Petersen, A hrendt H., købm and; f. 23/12 1928 
i Mølleby, H aderslev amt.

Adr. Pollux Allé 15, K astrup.
Firm a: A hrendt Petersen, A m ager Landevej 

118, K astrup.

Petersen, Aksel, købm and; f. 23/9 1929 i Uhe, 
Vejle amt, søn af uddeler Aksel Petersen ; udi. 
i Uhe Brugsforening 1943-47, kommis i Gad- 
b jerg  B rugsforening 1948-50, overtaget køb
m and O. Krog M eyer’s forretn ing  — om fatten
de b landet landhandel — i V estbirk og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1952; medl. af best, 
f. V estbirk B orgerforening s. 1955.

Adr. Vestbirk.
F irm a: Aksel Petersen, V estbirk.

Petersen, Aksel W ilken, købm and; f. 24/11 1924 
i Trælløse, P ræ stø  amt, søn af gårdejer P e te r 
Petersen ; g. 12/11 1949 m. Sonja P., f. A ndersen; 
udi. i Skelby B rugsforening 1939-43, kommis i 
samme brugsforening 1943-44 og i forskellige an

dre b rugsforeninger 1944-52, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. fo rretn ing  — om fattende 
kolonial, delikatesser, vinhandel, køkkenudstyr 
og bræ ndsel — i Gelsted 1952.

Adr. Gelsted pr. H erlufm agle.
F irm a: A. W ilken Petersen, Gelsted pr. H er

lufmagle.

Petersen, A lfred, købm and; f. 5/4 1891 i H or
sens, søn af købm and og vognm and A nders P e
te r  Petersen ; g. 29/6 1915 m. Carina P., f. Johan 
sen; udi. i faderens forretn ing  i Horsens 1905-09, 
overtaget samme og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1911; medl. af best. f. Horsens K øb
m andsforening 1927-53.

Adr. Vestergade 43, Horsens.
F irm a: A lfred Petersen, Vestergade 43, H or

sens.

Petersen, A lfred, købm and; f. 5/6 1907 i
Bregninge, Svendborg amt, søn af gårdejer P. 
C. P etersen; g. 14/7 1935 m. R uth P., f. H an
sen; overtaget nuvæ rende forretn ing  — der om
fa tte r kolonial, isenkram  og m anufak tur — i 
Bregninge og etabi. sig s. selvstændig købm and 
1946; medl. af best. f. Æ rø L andkøbm andsfor
ening.

Adr. Bregninge pr. Æ røskøbing.
Firm a: A lfred Petersen, Bregninge pr. Æ røs

købing.

Petersen, A ndreas, købm and; f. 27/2 1886 i Mø
geltønder, Tønder amt, søn af landm and P eter 
A. Petersen ; g. 26/9 1918 m. Bodil P., f. Appel; 
udi. h. købm and Asmus P etersen , H øjer 1903-07, 
d erefter kommis bl. a. h. købm and Chr. J. R at- 
zer, R angstrup og sen. — genn. 2 å r  — studie- 
og arbejdsophold i U.S.A., etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and m. fo rretn ing  i R angstrup 1918; 
forrnd. f. Toftlund og Omegns K øbm andsfor
ening og f. tilsynsrådet f. A gerskov Sogns Spa
rekasse, kasserer i Agerskov Forsam lingshus s. 
1923.

Adr. R angstrup pr. Agerskov.
F irm a: A ndreas Petersen, R angstrup pr. A ger

skov.
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Petersen, A nker, købm and; f. 7/5 1920 i B irke
rød, F rederiksborg  amt, søn af fiskehandler Ole 
P etersen; udi. h. købm and N. Birkholm, B irke
rød 1936-40 og herunder bestået handelsskole- 
eksm. fra  K øbmandsskolen i Kbhvn. 1939, kom 
mis h. samme 1940-42, h. købm and L. Rasm us
sen, H um lebæk 1942-43, h. købm and N. P. Bech, 
Lyngby 1943-46 og i købm andsforretningen 
Smallegade 52, Kbhvn. F. 1946-53, overtaget køb
m and K. S tangebye’s forretn ing  Dalgas Boule
vard  7, Kbhvn. F. og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1953.

Adr. M øllevangen 35, Birkerød.
F irm a: A nker Petersen, Dalgas B oulevard 7, 

Kbhvn. F.

Petersen, A rne Christian, grosserer; f. 3/7 1907 
i Fredericia, søn af grosserer L. P. Petersen ; g. 
23/6 1954 m. Ella P., f. Hansen; udd. i Spare- og 
Lånekassen f. Kolding og Omegn, i kompagni m. 
faderen  grundlagt nuvæ rende kolonial en gros 
virksom hed i K olding og etabi. sig s. selvstæ n
dig grosserer 1926, eneindehaver af samme s. 
1941.

Adr. Fredensgade 18, Kolding.
Firm a: L. P. P etersen  & Søn, Kolding.

Petersen, Asmus Friederich, købmand; f. 30/11 
1890 i Sønderborg, søn af skom agerm ester C hri
stian Emil P etersen; g. 25/8 1917 m. M inna P., f. 
Z im m erm ann; udd. i firm aet H einr. Otto Boi
sen, Flensburg, selvstændig købm and i Sønder
borg s. 1919, indehaver af nuvæ rende specialfor
retn ing f. spirituosa og tobak i Sønderborg s. 
1948; medl. af best. f. Sønderborg D etailhandler
forening.

Adr. H ilm ar Finsens Gade 1, Sønderborg.
Firm a: Asmus’ Kiosk, H ilm ar Finsens Gade 5, 

Sønderborg.

Petersen, Axel, grosserer; f. 2/12 1897 i Kbhvn.
Adr. Ahlm anns Alle 11, H ellerup.
F irm a: Eduard H ertz & Co’s Eftf., H arsdorffs- 

vej 5, Kbhvn. V.

Petersen, Axel, købm and; f. 29/1 1908 i K yrin- 
ge, H olbæk amt, søn af g ård e je r Jens Petersen ;
g. 9/7 1941 m. Edel P., f. Jacobsen; udi. i Vedde 
B rugsforening 1926-30, kommis i V allensved 
B rugsforening 1930-41 og herunder frekven tere t 
Den danske Andelsskole i M iddelfart 1939-40, 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. forretn ing  
— om fattende kolonial, delikatesser, vinhandel, 
isenkram , m arkfrø  og bræ ndsel — i Dalmose 
1941.

Adr. Dalmose.
F irm a: Axel Petersen , Dalmose.

Petersen, Axel Rydahl, d irek tør; f. 31/12 1904 
i Å rhus, søn af g rosserer P. D aniel Petersen ; 
bestået realeksm . fra  K irkegaard’s Realskole i 
Å rhus 1920, derefter udd. i handel en gros og en 
detail i Å rhus og H am burg og sen. bestået højere 
handelseksm . fra  Niels B rock’s H andelsskole i 
Kbhvn. 1926, ansat i firm ae t Ju lius K yster’s E fte r
følgere, Århus 1929, p rokurist i samme 1935, v. 
firm aets omdannelse t. aktieselskab m eddirektør 
og sen. adm. d irek tør f. samme — der e r g rund
lagt 1891 og er en udpræ get kolonial en gros 
virksom hed m. egen im port af alle slags kolo
n ia lvare r — 1944; medl. af best. f. Å rhus H an
delsstandsforening s. 1946 og f. Dansk Provins- 
K olonialgrossist-Forening s. 1949, formd. f. best, 
f. A/S »Jyko« og f. Sparcentralen, D anm ark, 
till. medl. af best. f. Å rhus Valgm enighedskirke.

Adr. Stadion Allé 60, Århus.
F irm a: Ju lius K yster’s E fterfølgere A/S, Ama- 

liegade 18, Århus.

Petersen, Børge, købm and; f. 11/4 1913 i Ny
købing F., søn af m askinfabrikan t Hans P e te r 
P etersen; g. 28/5 1944 m. Lene P., f. A ndersen; 
bestået realeksm . 1928, udi. h. købm and Fr. 
Skaaning, M aribo 1929-32 og herunder bestået 
handelsskoleeksm . 1930, kommis h. købm and V. 
Frederiksen, Nr. Alslev 1932-34 og i kolonial en 
gros firm ae t H. O. Hansen, Nykøbing F. 1935-39, 
ansat i statsaut. revisionsvirksom hed i Nykøbing 
F. 1940-43, p rokurist h. træ lasthand ler Seier Jø r
gensen, Nykøbing F. 1943-47 og bogholder h. køb-
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m and K. Ginsborg, Nykøbing F. 1947-48, etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and m. forretn ing  — om
fattende kolonial, delikatesser og vinhandel — 
i Nykøbing F. 1948.

Adr. Grønsundsvej 10, Nykøbing F.
F irm a: K øbm andsforretningen »Populær« v. 

Børge Petersen , Grønsundsvej 10, Nykøbing F.

Petersen, Børge Constantin, købm and; f. 21/5 
1905 i St. Magleby, Kbhvn.s amt, søn af købmand 
F. M. P etersen; g. 20/4 1930 m. Ella P., f. Pe
tersen; bestået mellem skoleeksm. fra  Sundby 
højere A lmenskole 1922, udd. i handel i faderens 
forretn ing  i St. Magleby 1922-26, derefter kom
mis i samme, overtaget fo rretn ingen — der er 
grundlagt 1901 og om fatter kolonial og blandet 
handel sam t isenkram  og bræ ndsel — og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1951.

Adr. K inkelgade 4, St. Magleby.
F irm a: F. M. Petersen  v. Børge Petersen, K in

kelgade 4, St. Magleby.

Petersen, Cai Axel Christian, købm and; f. 4/5 
1911 i Tårnby, Kbhvn.s amt, søn af væ vem ester 
P e te r P etersen; g. 10/4 1937 m. Thyra P., f. Pe
tersen ; udi. h. købm and G. W ieder, K bhvn. 1924- 
28 og h erunder bestået handelsskoleeksm . fra 
Købm andsskolen 1928, kommis h. købm and Jans, 
D ragør 1928-34 og rep ræ sen tan t i A/S R eckitt & 
Colman, Kbhvn. 1934-37, overtaget købm and Jan s’ 
fo rretn ing  — om fattende kolonial og blandet 
handel sam t sæ rlig  afdeling f. skibsinventar, 
fiskeriudsty r og fa rver — i D ragør og etabi. sig 
s. selvstæ ndig købm and 1937; medl. af best. f. 
A m agerlands H andelsforening s. 1940, formd. f. 
samme s. 1948, medl. af best. f. K.B.U. 1944-48 
og formd. f. D ragør Boldklub 1948-50.

Adr. Strandgade 34, Dragør.
F irm a: H. Ja n s’ Eftf., Havnen, Dragør.

Petersen, Carl, skoleinspektør, fo rstander f. 
Slagelse Handelsskole; f. 30/11 1897 i Gørding, 
Ribe amt.

Adr. Skovsøgade 10, Slagelse.
Institu tion: Slagelse Handelsskole, Slagelse.

Petersen, Carl, købm and; f. 4/6 1903 i Sønder
sø, Odense amt, søn af slagterm ester C hristian 
P etersen; g. 16/5 1930 m. M artha P., f. B æ rent- 
sen; etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. fo r
retn ing — om fattende kolonial, delikatesser, v in 
handel, isenkram , køkkenudstyr, trikotage og 
bræ ndsel — i Næsby 1932.

Adr. Bogensevej 16, Næsby, Fyn.
F irm a: Carl Petersen , Bogensevej 16, Næsby, 

Fyn.

Petersen, Carl Johan, købm and; f. 28/5 1899 i 
Svendborg.

Adr. Skattergade 35, Svendborg.
F irm a: N. P. Petersen, Skattergade 35, Svend

borg.

Petersen, C arsten Vollquardsen, købm and; f. 
9/11 1905 i Tønder, søn af landm and H. P. P e te r
sen; g. 5/10 1929 m. C hristine P., f. B ruhn; udd. i 
kolonial h. købm and C hristian Aug. Clausen, 
Tønder 1919-23, studie- og arbejdsophold i Tysk
land 1926-28, overtaget købm and P. O lufsen’s 
forretn ing  i Tønder og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1929; medl. af best. f. Tønder K olonial
handlerforening s. 1934, formd. f. samme 1940-45.

Adr. Storegade 1, Tønder.
Firm a: C. V. Petersen, Storegade 1, Tønder.

Petersen, Chas E., købm and; f. 21/1 1897 i Od
der, søn af skom agerm ester P. P etersen; g. 22/2 
1922 m. Ellen P., f. Sørensen; bestået realeksm . 
fra  Odder Realskole 1913, udi. dels h. købmand 
Th. Thomsen, G renå 1913-16 og dels h. købmand 
H. C. M athiasen, Silkeborg 1916-17, derefter af
tjen t væ rneplig t og sen. rep ræ sen tan t h. gros
serer N. Groes Petersen, Å rhus 1918-21, etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and m. fo rretn ing i Klo
sterporten  i Å rhus 1921, fly tte t fo rretn ingen — 
der e r  en udpræ get købm andsvirksom hed m. 
speciel afdeling f. v in  og spirituosa sam t choko
lade — t. Ry esgade 5, Å rhus 1929; genn. en å r 
ræ kke medl. af og i perioder næ stform d. i best,
f. Å rhus H andelsforening af 1887, m edstifter af 
og næ stform d. i best. f. Fæ llesrepræ sentationen 
af D etailhandlere i Århus, till. medl. af rep ræ -
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sentan tskabet f. L andsforeningen »Dansk A rbej- 
de«s Å rhus afd. sam t formd. f. tilsynsrådet f. 
A/S A rbejder-S pare- »fe Lånekassen i Århus.

Adr. Ryesgade 5, Århus.
F irm a: Chas E. Petersen, Ryesgade 5, Århus.

Petersen, C hristian, købm and; f. 20/8 1896 i 
Magleby, P ræ stø  amt, søn af snedker Hans P e
te r  P etersen; g. 9/4 1928 m. Rose P., f. Skov; 
overtaget købm and Oluf P e te rsen ’s forretn ing  — 
om fattende kolonial, isenkram , køkkenudstyr og 
benzin — i H jelm  pr. Stege og etabi. sig s. selv
stæ ndig købm and 1947; kredsform d. i Møens 
B randforsikring.

Adr. H jelm  pr. Stege.
F irm a: Chr. Petersen , H jelm  pr. Stege.

Petersen, C hristian, købm and; f. 21/3 1917 i 
Vilsbæk, Å benrå amt, søn af gårdejer Jes L. 
P etersen ; udd. i kolonial h. købm and F edder 
M artinsen, G råsten 1933-37, komm is h. samme
1937- 39, h. købm and H. Horn, B roager 1939 og h. 
købm and H. Theusen, K liplev 1939-43 sam t bl. a.
h. købm and F edder M artinsen, G råsten 1945-47, 
overtaget købm and Asmus P e te rsen ’s kolonial- 
og køkkenudstyrsforretn ing i Sønderborg og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1947.

Adr. Dybbølgade 11A., Sønderborg.
F irm a: Chr. Petersen , Dybbølgade 11A., Søn

derborg.

Petersen, C hristian, købm and; f. 1/1 1918 i 
Å strup, H aderslev amt, søn af sm edem ester 
Thomas P etersen; g. 12/12 1939 m. M artha P., f. 
Jakobsen; udi. h. købm and Jokum  Petersen , 
Fj elstrup  1933-36, komm is h. købm and N. Lund, 
Løgum kloster 1937 og i V am drup Brugsforening
1938- 39, overtaget købm and V aldem ar Johan 
sen’s forretn ing i St. A ndst og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1940, afstået samme og over
taget nuvæ rende forretn ing  i A gtrup 1946.

Adr. A gtrup pr. Sdr. B jæ rt.
F irm a: A gtrup K øbm andshandel, A gtrup pr. 

Sdr. B jæ rt.

Petersen , C hristian I., købm and; f. 12/3 1887 i 
Varnæs, Å benrå amt, søn af skom agerm ester

P e te r P etersen; g. 23/10 1919 m. C hristine P., f. 
L orentzen; udi. h. købm and Asmus Johansen, 
V arnæs, forpagtet nuvæ rende forretn ing  i V ar
næs og etabi. sig s. selvstændig købm and 1921; 
medl. af best. f. Å benrå og Omegns K øbm ands
forening t. 1954.

Adr. Varnæs.
F irm a: Chr. I. Petersen , V arnæs.

Petersen, C hristian M., købm and; f. 6/2 1919 i 
H jerting, H aderslev amt, søn af gårdejer C hri
stian M. P etersen; g. 28/9 1946 m. M agdalene P., 
f. N ielsen; udi. h. købm and Jacob Hansen, Jels, 
forpagtet nuvæ rende kolonial- og isenkram for- 
re tn ing  i Sdr. H optrup og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1946.

Adr. Sdr. H optrup pr. Felsted.
F irm a: Chr. M. Petersen, Sdr. H optrup pr. 

Felsted.

Petersen , Ebba, købmand, skibshandler; f. 29/9 
1903 i H arboøre, Ringkøbing amt.

Adr. Thyborøn.
Firm a: V aldem ar Petersen, Skibsproviantering, 

H arboøre.

Petersen , Ebbe, købm and; f. 1/1 1924 i B rende- 
kilde, Odense amt, søn af købm and K. C. P e te r
sen; g. 27/3 1946 m. Jy tte  P., f. A ndersen; udi. i 
faderens forretn ing  i B rendekilde 1938-41, etabi. 
sig s. selvstændig købm and m. fo rretn ing  — om
fattende kolonial, isenkram  og m anufak tur — i 
H eden pr. A llested 1946.

Adr. Heden pr. Allested.
F irm a: Heden K øbm andsforretning v. Ebbe 

Petersen , Heden pr. Allested.

Petersen, Ebbe Herbo, købm and; f. 21/2 1925 i 
Viby, Roskilde amt, søn af m anufak turhandler 
Johannes P etersen; g. 28/9 1948 m. G rethe P., f. 
N ielsen; udi. h. købm and P. Christensen, Vis- 
kinge 1939-43, dere fte r kommis i G lostrup og 
sen. i Kbhvn., etabi. sig s. selvstændig køb
m and m. fo rretn ing  — om fattende kolonial, 
isenkram  og bræ ndsel — i R ingsted 1954.

Adr. Holbækvej 10, Ringsted.
F irm a: Ebbe Petersen , Holbækvej 10, Ringsted.
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Petersen, E dvard B endt Lundberg, købmand; 
f. 28/9 1923 i T jæ reby, F rederiksborg  amt.

Adr. Ryesgade 12, Kbhvn. 0 .
F irm a: E. L undberg Petersen, Ryesgade 12, 

K bhvn. 0 .

Petersen, Egil Reim ers, købm and; f. 17/6 1921 
i Præ stø, søn af købm and Kaj P etersen; g. 26/10 
1949 m. R andi P., f. Jensen; udd. i R ingsted 
M ateria lhandel 1936-40 og h erunder frekven tere t 
R ingsted Handelsskole, af tjen t væ rneplig t 1940- 
41, kommis h. købm and H other Lund, N æstved 
1941-43, i M arius R asm ussen’s M aterialhandel, 
Bogense 1943 og h. købm and Aage Jørgensen, 
Vordingborg M ateria lhandel 1943-44, disponent 
i faderens forretn ing  — P ræ stø  M aterialhandel 
— 1944-49, derefter m edindehaver af samme, ene
indehaver af forretn ingen — der om fatter finere 
kolonial, delikatesser, vinhandel, m ateria l og 
sygeplejeartik ler sam t parfum eri — s. 1951; medl. 
af best. f. P ræ stø  Skytteforening og f. T uris t
foreningen f. Præ stø.

Adr. Adelgade 60, Præ stø.
F irm a: P ræ stø  M aterialhandel, Adelgade 60, 

Præ stø.

Petersen, Ejlif, disponent; f. 18/7 1905 i Højby, 
Holbæk amt, søn af købm and C hristian P e te r
sen; g. 12/5 1935 m. Ella P., f. Christensen; udi. 
i faderens fo rretn ing  i Højby 1920-24, kommis i 
sam me 1924-26 og herunder bestået handelsm ed- 
h jæ lpereksm . fra  Nykøbing S. Handelsskole 
1926, af tjen t væ rneplig t v. L ivgarden 1926-27, 
e fter hjem sendelsen disponent i faderens fo rre t
ning — fo r hvilken søsteren Johanne P etersen  
stå r som ansvarlig  indehaver og som iøvrigt 
om fatter kolonial, delikatesser, vinhandel, korn 
og foderstoffer, isenkram , køkkenudstyr og 
bræ ndsel — i Højby; sognefoged i Højby sogns
1. d istrik t 1942-46 og kasserer i G arderforenin
gen f. O dsherred 1948-54.

Adr. Højby, S jæ lland.
Firm a: Chr. P etersen ’s Enke, Højby, Sjæ lland.

Petersen, Emil Møller, købmand, skibshandler; 
f. 24/4 1915 i Rudkøbing, søn af købmand, skibs
hand ler N. E. Petersen; g. 1948 m. Jensine M. P., 
f. Sørensen; udd. i kolonial og skibsproviante
ring  i faderens forretn ing i Rudkøbing og sen. 
forretn ingsfører i samme, overtaget forretn ingen 
og etabi. sig s. selvstædig købm and 1947.

Adr. Havnegade, Rudkøbing.
Firm a: Emil M øller Petersen, Rudkøbing.

Petersen, Erik, købmand; f. 18/3 1929 i Kol
ding, søn af vognm and P e te r P etersen; udd. s. 
e lek triker og sen. udd. i kolonialbranchen h. 
farbroderen  købm and Chr. Petersen, Agtrup, 
g rundlagt nuvæ rende kolonial- og delikatesse
forretn ing i faderens ejendom  i Kolding og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1950.

Adr. A gtrupvej 99, Kolding.
Firm a: E. Petersen, A gtrupvej 99, Kolding.

Petersen, Erik Buhi, købm and; f. 7/5 1922 i 
Bække, Vejle amt, søn af gårdejer C arl P e te r
sen; udi. i Gørding B rugsforening 1936-40, fre 
kven tere t K olding Købmandsskole 1948-49, over
taget købm and T erp’s forretn ing  i Gosmer pr. 
Ø rting og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1951.

Adr. Gosmer pr. Ørting.
F irm a: E rik  B. Petersen, Gosmer pr. Ørting.

Petersen, E rik Magnus, købm and; f. 6/9 1916 i 
Ruds Vedby, H olbæk amt, søn af karetm ager 
Hans P etersen; g. 15/10 1945 m. Edith  P., f. 
Petersen ; udd. i m anufak tur h. købm and A nder
sen, N æstved 1930-31, derefter v irket bl. a. i fa 
derens biavlsvirksom hed i Ruds Vedby t. 1932, 
udd. i handel h. købm and E jner Jensen, Ruds 
Vedby 1932-36, kommis h. samme 1936-39 og h. 
købm and K. Jessen, G entofte 1939-46, overtaget 
sidstnæ vntes forretn ing  — en udpræ get køb
m andsvirksom hed m. afdeling f. vine og tobak
k er og m. finere kolonial s. speciale — og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1946.

Adr. Æ renprisvej 26, Gentofte.
F irm a: E. M. Petersen, B rogårdsvej 4, Gen

tofte.

Petersen, E rnst, købm and; f. 2/6 1911 i Nykø
bing F., søn af vognm and H enrik Petersen ; g. 
28/10 1934 m. Johanne P., f. K jerte ; udi. h. køb
m and I. C. Schultz, Nykøbing F. 1926-30, kommis 
h. samme 1930-33, etabi. sig s. selvstændig køb
m and m. forretn ing  — om fattende ren  kolonial, 
delikatesser og vinhandel — i Nykøbing F. 1933; 
medl. af best. f. K olonialhandlerforeningen f. 
Nykøbing F. s. 1937, næstform d. i samme 1939-50, 
derefter formd. f. foreningen.

Adr. Østre Alle 36, Nykøbing F.
F irm a: E rnst Petersen, Ø stre Alle 36, Nykø

bing F.

Petersen, E rnst Holger, købm and; f. 11/11 1903 
i Gern, Skanderborg amt, søn af tøm rerm ester 
K resten  P etersen; g. 15/5 1932 m. H enriette P., f. 
Sørensen; udi. h. købm and N. Chr. Nielsen, 
Thorshøj 1918-22, førstekom m is h. købm and Johs. 
A ndersen, H ørby 1922-25 og h. købm and P. 
S trø ier Christensen, G renå 1925-31, bestyrer af 
sidstnæ vntes forretn ing 1931-41, derefter m ed
indehaver af samme — der om fatter kolonial, 
vine og konserves, m oderniseret forretn ingen 
1945; medl. af best. f. G renå Købm andsforening 
og f. G renå H andelsstandsforening sam t medl. 
af udvalget f. G renå Handelsskole.

Adr. Lillegade 19, Grenå.
F irm a: P. S trø ier C hristensen’s Eftf., Grenå.

Petersen, E rnst Willy Bendix, købmand; f. 16/4 
1921 i Søllerød, Kbhvn.s amt, søn af købm and J.
F. Petersen; g. 30/8 1946 m. Lily B. P., f. A rbo- 
B ähr; udd. i handel i faderens forretn ing i Lyng
by 1936-40 og herunder bestået handelsskoleeksm. 
fra  Holte Handelsskole, kommis h. købm and Chr. 
Toft, Hørsholm 1940-42 og disponent h. faderen
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1942-48, grundlagt nuvæ rende forretn ing  — en 
udpræ get købm andsvirksom hed m. vine og tobak 
s. speciale og m. speciel afdeling f. bræ ndsel — 
i Gentofte og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1948.

Adr. Vangedevej 80, Gentofte.
F irm a: B. P. K olonialm agasinet v. E. B endix 

Petersen, Vangedevej 80, Gentofte.

Petersen, F rantz, købmand; f. 18/10 1910 i F re 
dericia, søn af ho te le jer T horkild  P etersen; g. 
17/6 1944 m. Rigm or P., f. Sørensen; udd. i U t- 
zongården’s K øbm andshandel, F redericia 1924- 
28, derefter kommis i B rabrand  og sen. i Løg
ten, kommis og sen. disponent h. købm and Axel 
M ørck’s Eftf., Kbhvn. 1934-50, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. fo rretn ing  i Rødovre 1950.

Adr. G unnekæ r 8, Vanløse.
F irm a: F rantz Petersen, G unnekæ r 8, Vanløse.

Petersen, F rederik , købm and; f. 4/7 1895 i 
Kbhvn., søn af res tau ra tø r Mads Petersen ; g. 
10/4 1921 m. Ebba P., f. H ansen; udi. h. køb
m and Alfr. Petersen , Køge 1910-13, kommis h. 
købm and W illiam Jensen, Haslev 1913-14 og h. 
købm and Jørgen Krogh, Roskilde 1914-17, af
tjen t væ rneplig t 1917-18, ansat i E rnæ ringsrådet 
1918-20, etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo r
retn ing — om fattende ren kolonial og vinhandel
— i Køge 1920, optaget sønnen — E jner Petersen
— s. m edarbejder og disponent i forretn ingen 
1946; medl. af best. f. Køge og Omegns K øb
m andsforening 1927-49, formd. f. samme 1929-47.

Adr. N ørregade 53, Køge.
F irm a: F rederik  Petersen, N ørregade 53, Køge.

Petersen, F rederik  Jørgen, købm and; f. 24/4 
1888, søn af ledvogter C hristian P etersen; g. 27/9 
1912 m. Inge P., f. Søndergaard; udi. h. køb
m and Nissen, Tinglev 1903-07, kommis h. køb
mand Dahl, Øster L indet 1907-08 og rep ræ sen
tan t f. firm aet F ritz Lement, K iel 1908-13, over
taget købmand T jelle T jellesen’s forretn ing  — 
om fattende kolonial, isenkram  og trikotage — i 
Terkelsbøl og etabi. sig s. selvstændig købm and 
1913.

Adr. Terkelsbøl pr. Tinglev.
F irm a: Fr. Petersen, Terkelsbøl pr. Tinglev.

Petersen, F rits, disponent; f. 29/12 1918 i Svend
strup, Roskilde am t, søn af havem and C hristian 
Petersen ; g. 14/9 1946 m. Anna P., f. C hristoffer
sen; udi. h. købm and P e te r Hansen, Borup 1933 
-37, kommis h. købm and Emil Bejerholm , U ger
løse 1937-45, derefter disponent h. samme; kas
serer i Ugerløse Borgerforening.

Adr. Ugerløse.
F irm a: Emil Bejerholm , Ugerløse.

Petersen, G eert Jacob, købm and; f. 10/2 1923 i 
Tårnby, Kbhvn.s amt, søn af købm and A lfred 
W. P etersen; g. 18/4 1946 m. Anni Inge P., f. 
Jensen; bestået realeksm . fra  K orsvejens Skole i 
K astrup  1940, frekven tere t K.F.U.M.s Sem ina
rium  1940-41, bestået handelseksm . fra  H andels
højskolen i Kbhvn. 1942 og bogholderieksm . fra  
A m ager Sprogkursus 1943, iøvrigt ansat i salgs
afdelingen i D ansk K ul Central, Kbhvn. t. 1944 
sam t udd. i handel h. faderen t. 1946, derefter 
overtaget dennes forretn ing  — grundlagt 1885 — 
og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and i Tårnby, 
efter fo rretn ingens ekspropriation overtaget nu
væ rende forretn ing  — en udpræ get kolonialvirk
som hed m. kaffe og vine s. speciale — i K astrup 
1954; medl. af best. f. A m agerlands H andelsfor
ening s. 1951, sek re tæ r i T årnby B. K. 1949-54 
sam t medl. af repræ sen tan tskabet for Tårnby 
Kommunes Svagbørns- og Feriekoloni og af 
hovedkom iteen f. B ørnehjæ lpsdagen i Tårnby.

Adr. Randkløve Alle 96, K astrup.
F irm a: Wilh. W esth’s Eftf. v. G eert J. P e te r

sen, A m ager Landevej 49, K astrup.

Petersen, G erda Føns, købm and; f. 24/4 1904 i 
Longelse, Svendborg amt, da tte r af boelsmand 
Niels Steffensen; v irke t i æ gtefæ llen købm and 
Føns P etersen ’s forretn ing  i Kædeby s. 1928, 
e fter æ gtefæ llens død 1948 overtaget og v idereført 
forretn ingen  — der om fatter kolonial, isenkram  
og m anufaktur — sam men m. sønnen købm and 
A rne Føns Petersen.

Adr. Kædeby.
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Firm a: Føns P etersen ’s K øbm andsforretning, 
Kædeby.

Petersen, G unnar Skov, købm and; f. 25/2 1903 
i K væ rndrup, Svendborg amt, søn af m aler
m ester C hristian Petersen; g. 11/9 1928 m. Anna 
S. P., f. V alentin Johansen; bestået realeksm . 
fra  Svendborg Statsskole 1919, udd. i en gros f ir
m aet Emil Pedersen & Søn, Svendborg 1919-23, 
ansat i samme 1923-26 og sen. i forskellige andre 
forretn inger, overtaget nuvæ rende forretn ing  — 
der om fatter kolonial og isenkram  — i G udbjerg 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1928; post
leder indenfor den frivillige luftm eldetj eneste.

Adr. Gudbjerg, Sydfyn.
Firm a: G. Skov Petersen, Gudbjerg, Sydfyn.

Petersen, H aagen N., købm and; f. 7/12 1891 i 
Strø, F rederiksborg amt, søn af købm and Fr. 
P etersen; g. 28/2 1914 m. Ingeborg P., f. H an
sen; udi. dels h. købm and O. Nielsen, Skibby og 
dels i Ølstykke Erugsforening, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. fo rretn ing  i Kbhvn. 1914, 
afhæ ndet samme og overtaget nuvæ rende fo rre t
ning i Søborg 1919.

Adr. Buddinge Hovedgade 45, Søborg.
Firm a: H aagen Petersen, Buddinge Hovedgade 

45, Søborg.

Petersen, Hans, købm and; f. 21/2 1889 i Nr. 
V ilstrup, Vejle amt.

Adr. D anm arksgade 25, Vejle.
F irm a: Hans Petersen, D anm arksgade 25, Vejle.

Petersen, Hans, købmand; f. 4/12 1907 i Odense, 
søn af p rop rie tæ r Rasmus P e te r P etersen; g. 28/4 
1938 m. Lilly P., f. Stærm ose; udi. h. købm and 
Iv a r Hansen, Odense 1922-26, derefter kommis 
og sen. disponent h. samme, etabi. sig s. selv
stæ ndig købm and m. fo rretn ing  N ørregade 56, 
Odense 1935, afstået samme og overtaget køb
m and Iv a r H ansen’s forretn ing  — om fattende 
kolonial, delikatesser og vinhandel — i Odense 
1937.

Adr. N ørregade 95, Odense.

F irm a: Iv a r H ansen’s Eftf. v. H ans Petersen, 
N ørregade 95, Odense.

Petersen, Hans, købmand; f. 5/6 1911 i Øster 
Gasse, Tønder amt.

Adr. Skærbæk.
Firm a: Hans Petersen , Skæ rbæ k.

Petersen, Hans, købmand; f. 3/3 1920 i K arlebo 
sogn, Frederiksborg  amt, søn af gårdejer Jørgen 
A. P etersen; g. 6/12 1947 m. Inge-Lise P., f. 
Bagge; udi. h. købm and H enry Nielsen, H ørs
holm 1935-39 og herunder bestået handelsskole- 
eksm. 1938, kommis h. købm and Johs. Pedersen, 
Fredensborg 1939-40 og h. købm and Chr. Søren
sen, R ungsted 1940-44, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. fo rretn ing — om fattende kolonial, 
isenkram , trikotage og bræ ndsel — i K vistgård 
1945; medl. af best. f. G rundejerforeningen f. 
K vistgård og f. H jem m evæ rnsforeningen f. F re 
densborg og Omegn.

Adr. K vistgård.
F irm a: M unkegård K øbm andshandel pr. K vist

gård.

Petersen, Hans, købm and; f. 7/10 1921 i Uge, 
Å benrå amt, søn af arbejdsform and H einrich 
P etersen; g. 25/3 1948 m. K atrine P., f. Holst; 
udd. i kolonial og blandet handel h. købm and 
H einrich Clausen, Uge 1936-40, kommis h. køb
m and H einrich Beck, V ester Sottrup 1940-41 og 
h. købm and Jes Petersen, Å benrå 1941-47 sam t 
ansat i Jasm und’s Papirhandel, Å benrå 1947-50, 
forpag tet købm and P e te r C hristensen’s kolonial
forretn ing  i Å benrå og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1950.

Adr. Søndergade 5, Åbenrå.
F irm a: H ans Petersen, Søndergade 5, Åbenrå.

Petersen, H ans H., købm and; f. 12/3 1921 i 
Å benrå, søn af lagerforvalter K onrad Petersen;
g. 8/4 1944 m. T hyra Danebod P., f. N ørregaard; 
udd. h. isenkræ m m er Lorenz Hansen junr., Å ben
rå  1936-40, ekspedient h. samme 1940-46 sam t i 
firm ae t Dahl & Jepsen, Rødding 1946-48, iøvrigt
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H. J. Petersen 
viceskoleinspektør

H. K. Petersen 
købm and

H. O. Petersen 
depotindehaver

H. Petersen 
købm and

frekven tere t Bergenholz’ D ekoratørskole i 
Kbhvn. og b esty re r h. Brdr. Jørgensen, »Musik
huset«, Å benrå 1948-52, overtaget frk. G erda 
N ielsen’s kolonialforretning i Å benrå og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1952.

Ådr. R ingkobbel 12, Åbenrå.
F irm a: Hans H. Petersen, Nygade 55, Å benrå.

Petersen, H ans Jørgen, viceskoleinspektør, 
handelsskoleforstander; f. 10/5 1884 i Rends, Tøn
der amt, søn af gårdejer P e te r P etersen; g. 7/7 
1920 m. M argarethe P., f. Outzen; bestået læ re r- 
eksm. fra  Tønder Sem inarium  1905, derefter 
læ re r i Jæ gerup, H øjer og Mjøls, læ rer i H a
derslev 1912, overlæ rer 1946, viceskoleinspektør 
s. 1948, bestået handelsfaglæ rereksm . i regning 
1936, læ rer v. H aderslev H andelsskole s. 1921, 
fo rstander f. samme s. 1934; dekoration: R.

Ådr. Å benråvej 43, Haderslev.
Institu tion: H aderslev Handelsskole, H aders

lev.

Petersen, H ans K aj, købm and; f. 2/10 1912; 
etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo rretn ing  
i Sorø 1949; medl. af best. f. Sorø K.F.U.M.

Ådr. Holbækvej 72, Sorø.
F irm a: Hans K. Petersen, Holbækvej 72, Sorø.

Petersen, Hans M arius, købm and; f. 11/6 1903 
i Norup, Odense am t; g. 12/2 1932 m. E rna P., f. 
H ansen; overtaget nuvæ rende forretn ing — der 
om fatter kolonial, isenkram , m anufak tur og tr i
kotage — i Jerso re  pr. Bogense og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1945.

Adr. Jersore  pr. Bogense.
Firm a: Hans Petersen, Jerso re  pr. Bogense.

Petersen, Hans Ove, depotindehaver; f. 16/2 
1902 i Nyborg, søn af købm and G otfred P etersen; 
g. 6/12 1925 m. Johanne P., f. Jørgensen; udi. i 
faderens forretn ing i Nyborg 1917-21, kommis h. 
købm and V. Hansen, K orsør 1922-24, m edinde
haver af faderens forretn ing  i Nyborg 1924-38, 
eneindehaver af samme — der om fattede kolo
nial og skibsprovinantering — 1938-48, overtaget 
A/S Tuborgs B ryggerier’s depot i Odense og

etabi. sig s. selvstændig depotindehaver 1948; 
genn. ca. 10 å r medl. af best. f. Nyborg og Om
egns Købm andsforening, medl. af Frim urerlogen 
i Odense.

Adr. V esterbro 62 B., Odense.
F irm a: Tuborg’s Depot, Odense.

Petersen, H arald, købm and; f. 2/2 1897 i Vejle, 
søn af fuldm ægtig H. P. P etersen; g. 7/9 1929 m. 
K irstine P., f. L arsen; udd. i kolonial h. køb
m and P. Boesen, Vejle 1911-15, fo rre tte t m ilitæ r
tjeneste 1915-19, kommis h. købm and Kaj Plum , 
Assens 1919-22 og førstekom m is h. købm and P. 
Spøhr’s Eftf., Fåborg 1922-24, kommis h. køb
m and N. C. Nielsen, Kbhvn. 1924-25 og h. køb
m and M. H ansen’s Enke, Tomm erup 1925-29, 
forretn ingsfører h. købm and Frandsen, Lange
skov 1929-35, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
m. forretn ing  — om fattende kolonial, isenkram , 
m anufak tur og frø — i V indeballe 1935; medl. af 
best. f. Æ rø Landkøbm andsforening.

Adr. V indeballe pr. T randerup, Æ rø.
Firm a: V indeballe Kro & K øbm andsforretning, 

V indeballe pr. T randerup, Æ rø.

Petersen, H arald, købm and; f. 7/9 1911 i H er
luf magie, P ræ stø  amt, søn af arbejdsm and P e te r 
Petersen ; g. 26/8 1934 m. Oda P., f. P etersen; 
udi. h. købm and H ans Petersen , H erlufm agle 
1927-31, derefter kommis h. samme og sen. d re
vet vognm andsforretning 1933-36, etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and m. fo rretn ing  — om fatten
de kolonial, delikatesser, vinhandel, isenkram , 
køkkenudstyr, b ræ ndsel og benzin — i H erluf
magle 1936, till. forhandler f. A/S D ansk Tips
tjeneste.

Adr. Herlufm agle.
F irm a: H arald  Petersen, Herlufm agle.

Petersen, H arry , købm and; f. 10/10 1911 i 
Skern, søn af købm and Jeppe A nthonius P e te r
sen; g. 22/11 1942 m. K irsten  P., f. Haislund; be
ståe t præ lim inæ reksm . fra  Skern Realskole, udi. 
i faderens forretn ing  i Skern  og herunder be
ståe t handelsm edhjælpereksm . fra  Skern H an
delsskole, derefter førstekom m is h. købm and
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H. Petersen 
stadsingeniør

H . Petersen 
købm and

H. H. Petersen 
købm and

H. K. Petersen 
købm and

H arald  N ygaard, Holstebro, overtaget sammes 
forretn ing  og etabl. sig s. selvstæ ndig købm and 
1935, sideløbende overtaget ledelsen af A/S K ul
centralen, Holstebro 1954; formd. f. K olonialhand
lerforeningen f. H olstebro og Omegn sam t medl. 
af best. f. H olstebro Industri- og H åndvæ rker
forening.

Adr. B låbjergvej 8, Holstebro.
Firm a: H arry  Petersen, N ørregade 43, Holste

bro.

Petersen, H arry  Bendix, købm and; f. 19/12 1914 
i Kbhvn., søn af købm and Jens F rederik  P e te r
sen; g. 1/11 1934 m. C hrista P., f. Bentzen; udi. 
i faderens fo rretn ing  i Holte 1929-33 og herunder 
bestået handelsskoleeksm . fra  Holte H andels
skole 1932, derefter kommis h. købm and P. Ho- 
m ann Eriksen, Kbhvn. og sen. i firm ae t Laur. 
W inther’s Eftf.s kaffeforretn ing  i K bhvn., dispo
nent i faderens forretn ing  i Holte 1937, overtaget 
samme og etabl. sig s. selvstændig købm and 
1946; sek re tæ r i Søllerød Kommunes H andelsfor
ening s. 1948 og kasserer i »Round Table« 1942- 
46.

Adr. Kongevej 19, Holte.
Firm a: H. B endix Petersen , Kongevej 19, 

Holte.

Petersen, H arry  Holm, købm and; f. 22/4 1911 i 
Odense, søn af købm and K arl V aldem ar P e te r
sen; g. 23/11 1941 m. Rigm or P., f. K linggaard; 
overtaget nuvæ rende forretn ing  — der om fatter 
kolonial, isenkram , trikotage, frø og bræ ndsel 
sam t bog- og papirhandel — i F arstrup  og etabl. 
sig s. selvstæ ndig købm and 1949.

Adr. F arstrup  St.
Firm a: F arstrup  H andelshus v. Holm Petersen, 

F arstrup  St.

Petersen, H einrich, købm and1; f. 10/2 1894 i 
N eukirchen, Sydslesvig, søn af landm and P eter 
H ansen Petersen ; g. 29/9 1921 m. Amalie P., f. 
Hansen; udi. h. købm and E rnst Chr. K lüver, 
Tønder, overtaget nuvæ rende forretn ing  i Avn- 
bøl og etabl. sig s. selvstændig købm and 1928.

Adr. Avnbøl.
Firm a: H einrich Petersen, Avnbøl.

Petersen, Helge, stadsingeniør, handelsskole
forstander; f. 31/8 1899 i Brøndbyvester, Kbhvn.s 
amt, søn af læ rer, kom m unesekretæ r P eter 
P etersen; g. 20/4 1935 m. Lena P., f. Haghfelt; 
student (Roskilde) 1917, cand. polyt. 1922, kom
m uneingeniør i G lostrup 1926, sen. stadsingeniør, 
fo rstander f. G lostrup tekniske Skole 1933 og f. 
G lostrup H andelsskole s. 1937.

Adr. Solvangsvej 9, G lostrup.
Institu tion: G lostrup H andelsskole, G lostrup.

Petersen, H enning Koldborg, købm and; f. 12/6 
1921 i Fårup, R anders amt, søn af handelsm and 
E jnar H jalm ar P etersen; g. 28/7 1952 m. R uth P.,
f. D ittm ann; udi. h. købm and H annibal Jensen, 
H avndal, etabl. sig s. selvstændig købm and m. 
forretn ing  i Kolding 1942, afhæ ndet samme og 
overtaget nuvæ rende forretn ing  i R anders 1952.

Adr. N ordostvej 42, R anders.
Firm a: H. K. Petersen , N ordostvej 42, Randers.

Petersen, H enry, købm and; f. 28/8 1906 i Låsby, 
Skanderborg amt.

Adr. Silkeborgvej 32, Århus.
F irm a: H enry Petersen, Silkeborgvej 32, Å r

hus.

Petersen, H erbert, købm and; f. 3/5 1916 på 
Thurø, Svendborg amt, søn af k rea tu rhand ler 
V ilhelm  Petersen ; g. 27/10 1940 m. Asta P., f. 
C hristensen; bestået realeksm . 1932, udi. i Kolo
niallageret »Vime«, Odense 1932-35 og herunder 
bestået handelsskoleeksm . 1935, kommis i samme 
1935-43, etabl. sig s. selvstændig købm and m. fo r
re tn ing  Istedvæ nget 4, Odense 1943, afhæ ndet 
samme og overtaget nuvæ rende forretn ing  — der 
om fatter kolonial, delikatesser og vinhandel — 
H jallesevej 85, Odense 1947.

Adr. H jallesevej 85, Odense.
F irm a: H erbert Petersen, H jallesevej 85, 

Odense.
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J .  A. Petersen 
viceskoleinspektør

J .  C. Petersen 
læ rer

H. F. Petersen H. N. A. S. Petersen
købm and købm and

Petersen, Holger, købm and; f. 19/2 1908 i H ad
sten, Å rhus amt, søn af m anufak turhandler 
P e te r Nielsen Petersen ; g. 3/3 1935 m. Else M arie
P., f. Lyngbye-H enriksen; udi. i A.B.D.F., R an
ders, grundlagt nuvæ rende kolonialforretning i 
R anders og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1933.

Adr. N ørre B oulevard 82, R anders.
F irm a: B oulevardgårdens Kolonialhandel, 

Randers.

Petersen , H olger F rederik , købm and; f. 20/3 
1927 i Terkelsbøl, Tønder am t, søn af købm and 
F rederik  Jørgen P etersen; udi. i faderens fo r
retn ing i Terkelsbøl 1941-45, derefter bestyrer af 
samme, overtaget forretn ingen — der om fatter 
kolonial, isenkram  og trikotage — og etabi. sig 
s. selvstændig købm and 1954.

Adr. Terkelsbøl pr. Tinglev.
Firm a: Fr. Petersen , Terkelsbøl pr. Tinglev.

Petersen, Hugo Niels A ndreas Steiniche, køb
m and; f. 17/4 1908 i Esbjerg, søn af postbud 
C hristian P etersen; g. 11/3 1945 m. Agnes P., f. 
Sørensen; udi. i B rugsforeningen »Frem«, Bol
desager, E sbjerg 1922-26 og herunder bestået 
handelsm edhjæ lpereksm . fra  E sbjerg H andels
skole 1925, kommis i samme 1926-29 og h. køb
m and Svend B irkedal, Esbjerg 1929-30, besty re r 
af m oderens forretn ing  i Esbjerg 1930-38, over
taget samme — der om fatter kolonial og delika
tesse — og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1938.

Adr. Englandsgade 45, Esbjerg.
F irm a: Hugo Petersen , K olonial & Delikatesse, 

Englandsgade 45, Esbjerg.

Petersen, J. Adeler, viceskoleinspektør, han 
delsskoleforstander; f. 9/1 1888 i Horsens, søn af 
snedker N. P. P etersen; g. 17/5 1918 m. Anna 
M aria A. P., f. Nielsen; bestået præ lim inæ reksm . 
1904, handelsm edhjæ lpereksm . 1906 og læ re r- 
eksm. 1913, derefter læ rer v. H orsens kom m u
nale skolevæsen, viceskoleinspektør s. 1932, læ 
re r  v. Østjydsk Handelsskole i H orsens s. 1915, 
fo rstander f. samme s. 1930; medl. af Horsens

byråd  1943-46 sam t genn. 15 å r medl. af Vor 
F relsers sogns m enighedsråd, Horsens.

Adr. M ølletoften 40, Horsens.
Institu tion: Ø stjydsk Handelsskole, Horsens.

Petersen , Jan  Cornelius, læ rer, handelsskole
forstander; f. 12/7 1922 i Tårnby, Kbhvn.s amt, 
søn af gårdejer H ans Villum P etersen; g. 15/10 
1949 m. Tove A nna P., f. N ielsen; bestået p ræ li
m inæ reksm . 1939 og læ rereksm . 1944, gennem 
gået studenterkursus 1944-45 og fo rre tte t m ili
tæ rtjenes te  1945-47, udnæ vnt t. lø jtnan t af rese r
ven i a rtille rie t 1949; læ rer v. Rødovre kom m u
nale skolevæsen s. 1944 og læ re r v. Rødovre 
Handelsskole s. 1950, fo rstander f. sidstnæ vnte 
s. 1955, bestået faglæ rereksm . i dansk og han- 
delsfaglæ rereksm . 1950 sam t foretaget studie
re jse  t. Schweiz og Østrig 1952; formd. f. Rød
ovre K om m unelæ rerforening 1952-54.

Adr. S lotsherrens Have 85, Vanløse.
Institu tion: Rødovre H andelsskole, Vanløse.

Petersen , Jens, købm and; f. 4/7 1905 i B orbjerg, 
R ingkøbing amt, søn af husm and Ole Olesen; g. 
30/5 1937 m. M artha P., f. Jensen; g rundlagt nu 
væ rende forretn ing  i V ildbjerg og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1937, ombygget og udvidet 
forretn ingen  1941-54.

Adr. Jyllandsgade 8, V ildbjerg.
F irm a: Jens P etersen , Jy llandsgade 8, Vild

bjerg.

Petersen , Jens, købm and; f. 6/9 1913 i K liplev, 
Å benrå amt, søn af landm and H ans C hristian 
P etersen ; g. 31/7 1936 m. C arla P., f. Hansen; 
udd. i kolonialbranchen dels h. købm and Tho
mas Hansen, Padborg  og dels h. købm and Hans 
Jepsen, Tinglev 1927-31, kommis h. købm and P. 
A. Theusen, K liplev 1931-32, h. købm and N. 
Thinggaard, F averv raa  1932-34, h. købm and M. 
C hristensen, B ræ ndstrup  1934-35 og h. købmand 
E. M aringer, Langetved 1935-36, fo rpagtet nuvæ 
rende kolonialforretning i Rødding og etabi. sig 
s. selvstændig købm and 1936.

Adr. Rødding.
F irm a: Jens P etersen , Rødding.
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Petersen, Jens, købm and; f. 8/7 1914 i Nykø
bing F., søn af m urerm ester A ndreas Petersen;
g. 8/9 1941 m. Johanne P., f. Nielsen; udi. i mo
derens kolonialforretning i Nykøbing F. 1928-32, 
overtaget samme og etabi. sig s. selvstæ ndig køb
m and 1935.

Adr. Nr. B oulevard 57, Nykøbing F.
F irm a: Jens Petersen , Nr. B oulevard 57, Ny

købing F.

Petersen, Jens H arry , købm and; f. 12/7 1910 i 
K alkerup, P ræ stø  amt, søn af glasm ager Hans 
P etersen; g. 31/5 1947 m. Irm a P., f. Brøns H an
sen; overtaget svigerfaderens forretn ing  — om
fattende kolonial, delikatesser og vinhandel 
sam t isenkram  og bræ ndsel — i F ensm ark og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1947.

Adr. H olmegårdsvej 80, Fensm ark pr. Holme 
Olstrup.

Firm a: B røns H ansen’s Eftf., H olmegårdsvej 
80, Fensm ark pr. Holme Olstrup.

Petersen, Jens Møller, købm and; f. 27/1 1917 i 
Sejlstrup, H jørring  amt, søn af m urer Jens L ar
sen P etersen; g. 22/11 1946 m. Inger M. P., f. 
Jacobsen; udi. h. købm and V. A ndersen, H jør
ring  1932-36 og herunder bestået handelsskole- 
eksm. fra  H jørring  Handelsskole 1935, kommis
h. samme 1936-38, h. købm and Niels Jørgensen, 
F rederikshavn 1938-39, h. købm and V. Jensen, 
B indslev 1939-43, h. købm and Bernh. Petersen, 
A vnshøj 1943-44 og h. købm and H augaard Mor
tensen, H jørring  1944-46, overtaget nuvæ rende 
forretn ing  — der om fatter kolonial, delikatesser, 
isenkram , korn  og foderstoffer sam t bræ ndsel 
og gaveartik ler — i M osbjerg og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1947.

Adr. M osbjerg pr. Tolne.
F irm a: M øller Petersen, M osbjerg pr. Tolne.

Petersen, Johan  Aage, købm and; f. 22/9 1884 i 
K jellerup, Viborg amt, søn af p roprie tæ r Hans 
C hristian P etersen; g. 3/12 1920 m. A nna M arie 
P., f. Nielsen; bestået afgs.eksm. fra  K jellerup 
Realskole 1900, udi. h. købm and Ingvard  Jensen,

K jellerup 1900-04, derefter kommis i forskellige 
fo rre tn inger — herunder bl. a. genn. 11 år fø r
stekomm is i firm ae t Chr. H jorth, Ålborg, over
taget nuvæ rende forretn ing  — der er grundlagt 
ca. 1800 og om fatter vine, kaffe og kolonial — i 
Ålborg og etabi. sig s. selvstændig købm and 
1920.

Adr. B ispensgade 12, Ålborg.
F irm a: Aage Petersen , Bispensgade 12, Ålborg.

Petersen, Johannes, købm and; f. 5/11 1905 i 
Dalby, F rederiksborg  amt, søn af landm and An
ders L arsen P etersen; g. 19/4 1931 m. K aren P.,
f. Nielsen; udi. i Dalby B rugsforening 1920-24, 
frekven te re t H andelshøjskolen »Købmandshvile« 
i R ungsted 1924-25, komm is i S igerslevøster 
B rugsforening 1925-26, i Søborg Brugsforening 
1926-27 og i V ipperød B rugsforening 1927-31, 
overtaget nuvæ rende fo rretn ing  — der om fatter 
kolonial og b landet handel, isenkram  og b ræ nd
sel sam t benzin — i Lyngerup pr. K rogstrup og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1931; medl. af 
best. f. K øbm andsforeningen f. F rederikssund og 
Omegn s. 1938; formd. f. D alby Skytte-, Gym na
stik - og Idræ tsforening s. 1954.

Adr. L yngerup pr. K rogstrup.
F irm a: Johannes Petersen, Lyngerup pr. K rog

strup.

Petersen, Johannes, købm and; f. 9/10 1917 i 
Stensby, P ræ stø  amt, søn af gartner P e te r Them 
P etersen; g. 17/3 1945 m. Eva P., f. Villadsen; 
udi. h. købm and Nielsen, Stensby 1932-36, kom 
mis h. købm and Carl A ndersen, G lostrup 1936- 
37, h. købm and L ars C hristensen, Rødovre 1937- 
38 og h. købm and Søderham n, Brønshøj 1938-44, 
besty rer af fo rretn ingen Mimersgade 112-14, 
K bhvn. N. 1944-47, overtaget samme — der er 
baseret på delvis selvbetjening og om fatter ko
lonial, delikatesser og v inhandel m. sæ rsk ilt afd.
f. frug t og grønt — og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1947.

Adr. Brønshøj vej 11, Brønshøj.
F irm a: Johannes Petersen, Mimersgade 112-14, 

Kbhvn. N.
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Petersen, Johannes M., købm and; f. 27/9 1909 
i L øjt K irkeby, Å benrå amt, søn af fisker C hri
stian  P etersen; g. 26/2 1936 m. Rigm or M arie P., 
f. Jensen; udd. i kolonial h. købm and J. C lau
sen’s Enke, Å benrå 1925-29, kommis h. skibs
hand le r A ndreas Cleemann, Å benrå 1929-31 og h. 
isenkræ m m er G ustav Johannsen, Løgum kloster 
1931-32, besty rer af købm and J. C lausen’s E nke’s 
filial i Å benrå 1932-42, overtaget samme og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1942; medl. af hoved- 
best. f. Det danske Spejderkorps og formd. f. 
sam mes 1. Å benrå Trop s. 1952, till. leder af D an
m arks frivillige B loddonnorkorps’ Å benrå afd. s. 
1944.

Adr. F orst Allé 79, Åbenrå.
F irm a: Johs. M. Petersen, F orst Allé 79, 

Åbenrå.

Petersen, Johannes N athanael, købm and; f. 
14/7 1916 i G illeleje, F rederiksborg  amt, søn af 
arbejdsm and Ole M artin Petersen ; g. 25/5 1947 
m. A nna M arie P., f. Jensen; udi. h. købm and 
E. W ulffsen, G illeleje 1931-34 og herunder be
ståe t handelsskoleksm . 1934, kommis h. købm and 
L aurids Nielsen, F rederikssund 1934-40 og h. 
købm and H. Nie. Hansen, F rederiksvæ rk  1940-47, 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. fo rretn ing  
— om fattende ren  kolonial — i F rederiksvæ rk  
1947; medl. af best. f. F rederiksvæ rk  H andelsfor
ening, kasserer i samme s. 1952, till. medl, af 
best. f. F rederiksvæ rk  Bridgeklub.

Ådr. Skovbakkevej 9, F rederiksvæ rk.
F irm a: Johs. N. Petersen, Skovbakke vej 9, F re 

deriksvæ rk.

Petersen, Johannes W., forretn ingsfører; f. 
29/6 1926 i Fåborg, søn af købm and Johannes 
P etersen; udi. h. købm and C hristoffersen, Gud
bjerg  1940-44, komm is h. købm and H artm ann, 
V orm ark 1944-46, efter faderens død 1946 besty
re r  af dennes fo rre tn ing  — der indehaves af 
m oderen fru  F rida P etersen  og om fatter kolo
nial, delikatesser og vinhandel sam t isenkram  — 
i Hesselager.

Adr. Hesselager.
Firm a: Johs. Petersen , Købmand, Hesselager.

Petersen, Jørgen, købm and; f. 19/8 1885 i S trø 
by, P ræ stø  amt, søn af købm and og k roe je r P e
te r  Jørgen  Petersen ; udd. i firm ae t K arl I. U l
rich  &, Søn, H aslev 1901-04, kommis i samme 
1904-06 og 1908-10, frekven te re t Købm andsskolen 
i Kbhvn. 1906-07 og ansat i A/S Brdr. Dahl, 
Kbhvn. 1907-08, selvstæ ndig købm and i H årlev 
1910-20, derefter etabi. sig s. selvstæ ndig køb
m and m. fo rretn ing  — om fattende kolonial, isen
kram , korn  og foderstoffer, bygningsartik ler og 
bræ ndsel — i Hørsholm, afstået kolonial- og fo
derstofafdelingen 1923 og sen. udelukkende v i
dereført afdelingen f. isenkram , bygningsartik ler 
og bræ ndsel; genn. ca. 8 å r  formd. f. Hørsholm 
og Omegns H andelsforening sam t medl. af H ørs
holm  sogneråd 1938-46.

Adr. Hovedgaden 49, Hørsholm.

F irm a: Jørgen Petersen, H ovedgaden 49, H ørs
holm.

Petersen, Jørgen, købm and; f. 18/4 1894 i 
G auerslund, Vejle amt, søn af købm and Jacob 
Petersen ; g. 7/11 1923 m. Inger P., f. S teffensen; 
udi. i faderens forretn ing  i Ødsted, overtaget 
samme og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 
1923.

Adr. Ødsted pr. Vejle.
Frim a: J. P etersen , Ødsted pr. Vejle.

Petersen , Jørgen, m øller; f. 12/4 1897 i Svend
borg, søn af m øller Theodor Petersen ; g. 18/10 
1929 m. G udrun P., f. Berg; udd. i forskellige 
virksom heder, derefter p roku rist i faderens 
virksom hed — Svendborg Boghvede- & H avre
mølle A/S — i Svendborg, leder af samme — der 
om fatter fabrikation  af havregryn  i specialite
te rne  »Foska« og »Bio-Foska«, corn flakes, bog
hvedegryn, flæ kkede æ rte r og m ajsgryn — s. 
1916; formd. f. best. f. A/S P etersen  & Jensen, 
Svendborg s. 1926 og f. A/S Assens Korn, As
sens s. 1934, medl. af best. f. A/S Svendborg 
Dampmølle 1925-41, formd. f. samme 1933-41, f. 
A/S Svendborg T ræ lasthandel s. 1928 og f. A/S 
Svendborg K alksandstensfabrik  1928-41, formd. 
f. samme 1931-41, medl. af delegationen f. A/S 
Den danske Landm andsbank, Svendborg s. 1944, 
p ræ siden t f. Svendborg R otary K lub 1944-46.

Adr. K irsten  Syves Vej 3, Svendborg.
Firm a: Svendborg Boghvede- & H avrem ølle 

A/S, Svendborg.

Petersen , Jørgen, købmand; f. 14/10 1920 i A r
den, Ålborg amt.

Adr. Søndergade 70, F rederikshavn.
Firm a: Jørgen Petersen, Søndergade 70, F re 

derikshavn.

Petersen, Jørgen, købm and; f. 14/4 1924 i K ær, 
Sønderborg amt, søn af landm and Nicolaj P e te r
sen; g. 27/10 1946 m. Ingeborg P., f. L auritzen; 
udi. i Sønderborg B rugsforening 1938-42, ansat i 
F.D.B.s afd. i Sønderborg 1943-44 og 1945-49 sam t 
i H ørup B rugsforening 1944-45, overtaget sviger
faderens købm andsforretning — om fattende b lan 
det landhandel — og bageri i U lkebøl og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1949; medl. af best. f. 
Foreningen af H åndvæ rkere og N æ ringsdrivende 
i U lkebøl Sogn.

Adr. Ulkebøl pr. Sønderborg.
F irm a: C. L auritzen’s K øbm andshandel & Ba

geri, Ulkebøl pr. Sønderborg.

Petersen, Jørgen Helge, købm and; f. 6/12 1909 
i Skælskør, søn af købm and E iner P etersen; g. 
13/11 1949 m. G urli P., f. D ansager; udi. h. køb
m and Povl Bendtsen, Ruds Vedby 1925-29, kom 
mis h. samme 1929-30, frekven tere t H andelshøj
skolen »Købmandshvile« i R ungsted 1930-31, stu 
die- og arbejdsophold i H am burg 1931-32, p ro 
ku ris t h. g rosserer V. Heilm ann, Kbhvn. 1933-50, 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. forretn ing
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— om fattende finere kolonial sam t sæ rsk ilt afde
ling f. v in  og tobak — i Kbhvn. 1950.

Adr. Fanøgade 3, Kbhvn. 0 .
F irm a: Ø ster Palæ  K olonial v. Jø rgen  H. Pe

tersen, Ø sterbrogade 87, Kbhvn. 0 .

Petersen, Jørgen Torp, købm and; f. 24/2 1917 i 
K bhvn., søn af res tau ra tø r Jørgen V aldem ar 
Steffen Torp Petersen ; g. 30/8 1940 m. Edel T. P., 
f. C hristensen; bestået realeksm . 1933, udd. i ko
lonial en gros i firm ae t Hans L und  & Co., 
K bhvn. 1933-36 og herunder bestået handelsm ed- 
h jæ lpereksm . fra  Købm andsskolen i Kbhvn. 1935, 
frekven tere t H andelshøjskolen i Kbhvn. 1938-39, 
iøvrig t førsteekspedient i firm ae t H ans Lund & 
Co., Kbhvn. t. 1950, etabi. sig s. selvstændig køb
m and m. fo rre tn ing  — om fattende finere kolonial 
og vine sam t sæ rsk ilt tobaksafdeling — i Kbhvn. 
1943.

Adr. Løvgårdsvej 35, Virum.
Firm a: K olonialforretningen »Tilko« v. J. Torp 

Petersen , Ø ster Farim agsgade 43, K bhvn. 0 .

Petersen, Jørgen Vejlegaard, købm and; f. 28/4 
1924 i G udm indrup, Holbæk amt, søn af uddeler 
Sofus P etersen ; g. 8/9 1951 m. Anni P., f. P e te r
sen; udi. i G udm indrup B rugsforening 1938-41, 
kommis i forskellige brugsforeninger — bl. a. i 
Mørkø v, H øjby og Svenstrup H estehave — sam t
h. købm and Aage J. Sørensen, Hønsinge 1941-54, 
overtaget nuvæ rende fo rretn ing  — der om fatter 
kolonial, delikatesser, vinhandel, m anufaktur, 
isenkram , køkkenudstyr, korn  og foderstoffer, 
b ræ ndsel og benzin — i K lin t pr. Nykøbing S. og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1954; medl. af 
best. f. K lin t Boldklub og kasserer i O dsherreds 
M otorklub.

Adr. K lin t pr. Nykøbing S.
F irm a: Jørgen  V. Petersen, K lin t pr. Nykøbing 

S.

Petersen, K aj Anton, købm and; f. 15/8 1903 i 
Kbhvn., søn af m askinm ester L aurits Petersen; 
udi. dels h. købm and H egerm and A ndersen, Lo- 
hals 1917-19 og dels h. købm and N. P. Petersen, 
Svendborg 1919-21, derefter kommis i forskellige

forretn inger, etabi. sig s. selvstændig købm and 
m. forretn ing  Møllergade, Svendborg 1927, inde
haver af nuvæ rende forretn ing — en alsidig ko
lonialhandel — i Svendborg s. 1950.

Adr. St. Byhavevej 39, Svendborg.
F irm a: Kaj Petersen , St. Byhavevej 39, Svend

borg.

Petersen, K arl E jnar, købm and; f. 9/7 1922 i 
S tubberup, Sorø amt, søn af arbejdsm and C hri
stian  P etersen; g. 7/9 1947 m. G udrun P., f. P e
tersen ; udi. h. købm and Vilh. Hansen, Rude 1937- 
41, kommis h. købm and H enry Nielsen, Slagelse 
1941-43, h. købm and Simon Hansen, Slagelse 1943- 
44, i cykle en gros firm ae t P iil & Brokholm, 
Slagelse 1944-49 og i A/S H.O.K.I., R ingsted 1949, 
etabi. sig s. selvstændig købm and m. forretn ing  
— om fattende ren  kolonial — i Slagelse 1949.

Adr. Skovsøgade 19, Slagelse.
F irm a: K arl Petersen, Skovsøgade 19, Slagelse.

Petersen, K arsten  Brøchner, købm and; f. 29/4 
1917 i Balle, V iborg amt, søn af gårdejer C hri
stian  P etersen  E lkæ r; g. 9/5 1951 m. Sigrid B. P., 
f. Larsen; udi. i Silkeborg Brugsforening 1933- 
37, derefter kommis bl. a. i B rande B rugsfor
ening, etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo r
retn ing  — om fattende kolonial, isenkram  og tr i
kotage — i K auslunde 1951.

Adr. K auslunde.
F irm a: K. B røchner Petersen , Kauslunde.

Petersen, K irsten  Møller, købm and; f. 25/9 
1897 i Henne, Ribe amt, d a tte r af opsynsmand 
H ans Jensen; g. 1935 m. købm and J. M øller P e
tersen; efter æ gtefæ llens død 1951 overtaget og 
v idereført dennes forretn ing  — der blev over
taget af købm and J. M øller P etersen  1924 og 
om fatter kolonial og isenkram  — i Nr. Nebel s. 
selvstændig købmand.

Adr. Nr. Nebel.
Firm a: J. M øller Petersen, Nr. Nebel.

Petersen, K lara, købm and; f. 21/3 1894 i Skive
ren, V. Hassing sogn, H jørring  amt, d a tte r af 
tøm rerm ester C hristian N ielsen Gade; g. 18/3
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1934 m. købm and Johannes P e te r P etersen; udd. 
i kolonial og b landet handel og sen. v irket bl. a. 
s. fo rretn ingsbestyrer, etabi. sig s. selvstændig 
købm and i Kbhvn. 1922 og s. sådan drevet fo r
retn ing  dels i Fensm arksgade og dels i Valby 
Langgade, i kom pagni m. æ gtefæ llen grundlagt 
nuvæ rende forretn ing  i Hvidovre 1946, eneinde
haver af samme s. 1953.

Adr. Vangs Alle 18, Kbhvn. Vby.
Firm a: K lara Petersen, H vidovrevej 61,

K bhvn. Vby.

Petersen, Knud, købm and; f. 8/1 1926 i Vig, 
H olbæk amt, søn af gårdejer L aurits Petersen ;
g. 11/11 1951 m. Ellen M argrethe P., f. Jensen; 
v irke t v. faderens landvæ sen t. 1942, udd. i 
handel dels h. b roderen købm and Thormod P e
tersen, Engvej 43, Kbhvn. S. og dels h. køb
m and Lorentzen, Rebekkavej 36, H ellerup 1942- 
47, etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo rre t
ning Landskronagade 38, K bhvn. 0 . 1948, afstået 
samme og overtaget nuvæ rende forretn ing  — 
der om fatter kolonial, vine, delikatesser og to
bak m. v. — H olmbladsgade 50, Kbhvn. S. 1952; 
medl. af B. 93 sam t spillet på sammes 1. d iv i
sionshold 1947-48.

Adr. H olmbladsgade 50, Kbhvn. S.
F irm a: K nud Petersen, Købmand, Holm blads

gade 50, K bhvn. S.

Petersen, K nud Henning, købm and; f. 10/3 1917 
i G illeleje, F rederiksborg  amt, søn af gårdejer 
B ent P etersen; g. 30/12 1945 m. Else P., f. Larsen; 
bestået mellem skoleeksm. 1932, udi. h. købm and 
Fr. Rasmussen, G ræ sted 1933-37 og h erunder be
ståe t handelsskoleeksm . 1936, af tjen t væ rneplig t 
1937-38 og genindkaldt t. sikringsstyrken 1939- 
40, kommis i »Sukkerhuset«, Kbhvn. 1938-39 og 
1940-42, inspektør i L ivsforsikrings-A ktieselska
bet »Hafnia« 1942-45, selvstæ ndig købm and i Us- 
serød v. Hørsholm 1945-52, overtaget købm and 
Jensen’s fo rretn ing — om fattende ren  kolonial — 
og etabi. sig s. selvstændig købm and i H illerød 
1952.

Adr. A llegården, K øbenhavnsvej 19, H illerød.
F irm a: K nud H. Petersen , A llegården, K øben

havnsvej 19, H illerød.

Petersen, K nud Osvald, købm and, skibshand
ler; f. 25/4 1927 i Glæsborg, R anders amt, søn af 
gårdejer C hristian P e te r Petersen ; g. 8/5 1954 m. 
Lis P., f. Laursen; udi. dels h. købm and S. S tef
fensen, T ranehuse og dels h. købm and E jnar 
Nielsen, G renå 1945-48, derefter kommis i fo r
skellige forretn inger, overtaget nuvæ rende fo r
retn ing  — der om fatter kolonial og isenkram  
sam t skibsproviantering — i G renå H avn og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1954.

Adr. S trandgade 30, G renå Havn.
F irm a: Osvald Petersen, Strandgade 30, G renå 

Havn.

Petersen, K nud Valdemar, købm and; f. 8/4 
1910 i Løgstør, søn af sadelm ager P e te r J. P e 

tersen; g. 27/5 1936 m. Lilly P., f. H ansen; udi.
h. købm and H. Hansen, Sdr. B oulevard 83, 
K bhvn. V. 1924-28 og herunder bestået handels
m edhjæ lper eksm. fra  K øbm andsskolen 1927, 
kommis h. samme 1928-29 og i kolonial- og vin 
im port firm aet Chr. F ra tz’s Eftf., Ø sterbrogade 
84, Kbhvn. 0 . 1929-37, førstekom m is h. købm and 
Viggo Jørgensen, S trandvejen  145, Kbhvn. 0 . 
1937-41 og forretn ingsfører sam t bestyrer h. sam 
me 1941-46, efter forretn ingens omdannelse t. 
in teressentskab medl. af best. f. og d irek tør i 
samme 1946.

Adr. Bolandsvej 20, Kbhvn. 0 .
F irm a: T akstgrænsens Colonial- & V inhandel 

I/S, S trandvejen  145, H ellerup.

Petersen , K risten, købm and; f. 22/12 1878 i 
S tenlille, Holbæk amt, søn af parce llist P e te r P e 
tersen ; g. 10/4 1909 m. Johanne P., f. M ortensen; 
udd. i kolonial, i kom pagni m. svogeren køb
m and Steen Jørgensen etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. fo rretn ing  — om fattende kolonial, 
delikatesser, vinhandel, korn  og foderstoffer, 
kunstgødning, m arkfrø, bygningsm aterialer og 
bræ ndsel — i Sorø 1903, eneindehaver af samme 
1941, optaget sønnerne Carl, Georg og E jner P e
tersen  s. m edindehavere af og disponenter i fo r
retn ingen 1950.

Adr. Storegade 31, Sorø.
F irm a: P etersen  & Jørgensen, Storegade 31, 

Sorø.

Petersen , Lars Børge, købm and; f. 23/7 1904 i 
Veksø, F rederiksborg  am t; g. 6/12 1931 m. A strid  
P., f. Larsen; udd. i kolonial 1919-23, kommis i 
A/S H. Jessen, T åstrup 1928-30, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. fo rretn ing  — om fattende 
kolonial, kaffe, vin og tobak, isenkram  og køk
kenudstyr, tapet og farver, korn  og foderstoffer 
sam t bygningsm aterialer og bræ ndsel — i Farum  
1930.

Adr. Stationsvej 3, Farum .
Firm a: Lars B. Petersen, Hovedgaden 48, F a

rum .

Petersen, Leif, købm and; f. 2/9 1931 i Køge, 
søn af savskæ rer C arl Petersen ; g. 21/11 1954 m. 
R uth  P., f. Petersen ; udd. i firm aet Charles 
F lind t’s Eftf., Køge 1946-50, kommis i samme 
1950-55, etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo r
re tn ing  — om fattende kolonial, delikatesser, v in 
handel, grøntsager og sydfrug ter — i Køge 1955.

Adr. T jørnevej 2, Køge.
F irm a: Solbakkens K olonial v. Leif P etersen , 

Køge.

Petersen, M artin, købm and; f. 28/5 1899 i 0 . 
Gammelby, Tønder amt, søn af gårdejer P e te r 
Laustsen P etersen; g. 20/5 1924 m. Georgine P., 
f. Christensen; udi. h. købm and N. A. Nissen, 
Lysabild, Als 1914-17, derefter kommis i forskel
lige brugsforeninger — bl. a. i Slangerup, V ejen 
og P ederstrup, selvstændig købm and i Svend
borg 1923-24 og i Jordløse 1924-27, derefter over-
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taget nuvæ rende forretn ing  og etabi. sig s. selv
stændig købm and i H øjrup; formd. f. H øjrup 
B orgerforening og kasserer f. H øjrup V andværk.

Adr. H øjrup St.
Firm a: M. Petersen, H øjrup St.

Petersen, Math. H., købm and; f. 2/1 1902 i 
Mjels, Sønderborg amt, søn af købm and Chre
sten P etersen; udd. v. landvæ sen, overtaget mo
derens kolonialforretning i Mjels og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1948, till. e jer af Mjels 
Kro.

Adr. Mjels pr. Nordborg.
Firm a: Math. H. Petersen, Mjels pr. Nordborg.

Petersen, M athias, købm and; f. 10/5 1903 i B jer- 
ning, H aderslev amt, søn af landm and M athias 
P etersen; g. 6/2 1931 m. Alma P., f. Fredsted; 
udd. og v irk e t v. landvæ sen i B jerning 1918-28, 
g rundlagt fo rretn ing  — om fattende kolonial og 
b landet handel — i ny e rhvervet fhv. sta tsejen
dom v. hovedvej 10 i Seggelund og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1928, udvidet og m odernise
re t forretn ingen 1948, sideløbende erhvervet 
landejendom  1931 og d revet samme s. handels
gartneri t. 1946; medl. af best. f. H aderslev og 
Omegns K øbm andsforening og formd. f. Benzin- 
handlerforeningen f. H aderslev By og Amt, 
formd. f. skolenæ vnet f. Bøgeskov Skole s. 1945 
sam t næ stform d. i T yrstrup  skolekommission.

Adr. Seggelund pr. Christiansfeld.
F irm a: M athias P etersen , Seggelund pr. C hri

stiansfeld.

Petersen, M athias Nannsen, købm and; f. 11/5 
1910 i G uderup, Sønderborg amt.

Adr. G uderup, Als.
Firm a: M. N annsen Petersen , G uderup, Als.

Petersen, Niels, købm and; f. 17/12 1923 i Magle
by pr. Borre, P ræ stø  amt, søn af købm and P. A. 
P etersen; g. 2/11 1952 m. Inga P., f. F rydk jæ r; 
udd. i kolonial h. købm and H ans Larsen, Kolo
n ialforretn ingen »Det skæve Hjørne«, Budse
m ark  pr. B orre 1939-42, frekven tere t K øbm ands
skolen i Kbhvn. 1942-43, kommis h. købm and

Johanne Nielsen, Holme, Møn 1943-53 og i kolo
nial en gros firm ae t Saunte «Sc Thommesen, Ny
købing F. 1953, overtaget nuvæ rende forretn ing  
— der om fatter kolonial, delikatesser, vinhandel, 
isenkram , køkkenudstyr, glas og porcelæn, syd
frugt, læ dervarer og bræ ndsel — i H orbelev og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1953.

Adr. Horbelev.
F irm a: N iels Petersen, Horbelev.

Petersen, Niels, købm and; f. 28/8 1924 i Rise, 
Å benrå amt, søn af landm and Niels P etersen;
g. 4/11 1950 m. M arie P., f. R heder; udi. h. køb
m and L. J. Petersen, Over Jersta l, overtaget 
nuvæ rende fo rretn ing  i Rise og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1947.

Adr. Rise pr. Rødekro.
F irm a: Niels Petersen, Rise pr. Rødekro.

Petersen, Niels C hristian, købm and; f. 18/6 
1905 i H arte, V ejle amt, søn af landm and M ar
th in  C hristian P etersen; g. 28/4 1938 m. Gerda 
P., f. Enevoldsen; udd. i kolonialbranchen h. 
købm and P. J. Petersen , G esten 1926-29, ansat i 
F itting  Brugsforening 1929, h. købm and I. P. 
Nielsen, T oftlund 1929-30 og i A/S Kolding 
Dampmølle 1930-31, overtaget nuvæ rende kolo
nial- og delikatesseforretning i Kolding og etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and 1931.

Adr. H aderslevvej 37, Kolding.
F irm a: N. Chr. Petersen, H aderslevvej 37, Kol

ding.

Petersen, Niels M arius, viceskoleinspektør, h an 
delsskoleforstander; f. 14/11 1899 i Magleby, Møn, 
P ræ stø  amt, søn af snedkerm ester H ans P eter 
Petersen ; g. 14/4 1924 m. D agm ar P., f. Koefoed; 
bestået læ rereksm . fra  Jonstrup  Sem inarium  
1920, derefter v ikar i LI. Heddinge og Ringsted, 
læ re r i Rønne s. 1921, viceskoleinspektør v. Rønne 
K ommuneskole s. 1940, læ re r  v. Rønne H andels
skole s. 1924, forstander f. samme s. 1935; medl. 
af censorudvalget i regning t. handelsm edhjæ l- 
pereksm .; medl. af Rønne byråd  1937-54.

Adr. St. Torvegade 55, Rønne.
Institu tion: Rønne H andelsskole, Rønne.
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Petersen , Niels P eter, sk ibsprovianterings
handler; f. 28/4 1902 i Oure, M aribo amt, søn af 
fo rre tn ingsbesty rer Carl M artin  Petersen ; g. 
10/4 1925 m. Emm a C hristine P., f. Rasmussen; 
udi. dels h. købm and Jørgen  Nielsen, Torrig, 
Lolland og dels h. købm and P. M. Jensen, Stege 
1916-20, kommis h. købm and P. M. Jensen, Tåde- 
rup  1920-21 og i firm ae t A. N ielsen & Co., S tub
bekøbing 1921-22, af tjen t væ rneplig t 1923-24, 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. fo rretn ing  
— om fattende kolonial, delikatesser, vinhandel, 
m anufaktur, isenkram  og skibsproviantering 
sam t sæ rsk ilt postindlevering — i K lintholm  
H avn 1925; medl. af best. f. og kasserer i Møns 
K øbm andsforening 1939-54, derefter formd. f. 
samme, filia lbesty rer i K lintholm  f. A/S Møns 
D iskontobank sam t medl. af rep ræ sentan tskabet 
f. samme, revisor i Magleby sogneråd.

Adr. K lintholm  H avn pr. Borre.
F irm a: Kl'intholm H avn’s Skibsproviantering, 

K lintholm  Havn pr. Borre.

Petersen, Oda, købm and; f. 21/2 1888 i Skib
strup, F rederiksborg  amt, d a tte r af g årdejer F re 
derik  Olsen; g. 5/4 1911 m. købm and K nud P e
tersen  (død 1941); m edhjæ lper i æ gtefæ llens fo r
re tn ing  i Ålsgårde, v iderefø rt samme — der h a r 
v æ re t i slægtens eje s. begyndelsen af det 18. 
århundrede og om fatter kolonial, isenkram  og 
bræ ndsel — s. selvstændig købm and s. 1941.

Adr. Ålsgårde.
F irm a: Kn. P etersen , Ålsgårde.

Petersen, O rla O lfert, købm and; f. 9/7 1908 i 
H øm ing, Å rhus amt, søn af tobakshandler F ran ts 
P etersen ; g. 4/3 1934 m. W anda P., f. A ndersen; 
udi. h. købm and P. Hansen, Å rhus 1923-27, over
taget nuvæ rende forretn ing  i Åbyhøj og etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and 1933.

Adr. H ertzvej 83, Åbyhøj.
F irm a: O. O. Petersen, Søren Frichs Vej 73, 

Åbyhøj.

Petersen, O skar G unnar Borg, købm and; f. 
16/10 1914 i Gedsted, Viborg amt, søn af m anu
fak tu rhand ler Thomas Petersen ; g. 7/9 1942 m.

E lla B. P., f. T idem ann; udi. h. købm and H aarbo, 
G edsted 1928-32, komm is i forskellige fo rre tn in 
ger bl. a. i O verlade B rugsforening 1932-42, selv
stændig købm and i Hobro 1942-43, i R anders 
1943-45 og i H adsund 1945-48 sam t selvstændig 
fiskehandler i R anders 1948-53, overtaget nuvæ 
rende forretn ing  — der om fatter kolonial, deli
katesser og v inhandel — og påny etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and i R anders 1953.

Adr. Energivej 17, R anders.
Firm a: Borg Petersen , Energivej 17, R anders.

Petersen , Ove Georg, depotindehaver; f. 26/5 
1923 i Snesere sogn, P ræ stø  amt, søn af tøm rer 
A lfred P etersen; g. 19/3 1948 m. Inger P., f. P e
tersen ; m edhjæ lper h. depotindehaver Th. A n
dersen, I/S Faxe B ryggeri’s Depot, N æstved 1938 
-49, g rundlagt depot f. I/S Faxe Bryggeri — land
d is trik t: Sydvestsjæ lland — i Dalmose og etabi. 
sig s. selvstæ ndig depotindehaver 1949.

Adr. Dalmose.
F irm a: I/S Faxe B ryggeri’s Depot, Dalmose.

Petersen , Paul A nker, købm and; f. 6/1 1911 i 
Nyborg, søn af regim entsm usiker Johan A nker 
Petersen ; g. 26/8 1944 m. Hedvig P., f. Jensen; 
udd. i handel h. købm and H arald  Poulsen, Syd
havnsgade 1, Kbhvn. SV. 1925-29 og herunder 
bestået handelsm edhjælpereksm . fra  K øbm ands
skolen, regim entsm usiker 1929-31, bestyrer af 
forskellige fo rre tn inger bl. a. af A/S »Ryo«, 
Ryesgade 54, Kbhvn. 0 . 1931-35, overtaget sidst
næ vnte — der om fatter finere kolonial, vine, to 
bakker og frug t m. v. — og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1935, erhvervet g rossererbor
gerskab 1944, indehaver af aktiem ajorite ten  i 
A/S A. H ertz’s V inhandel, Lyngbyvej 60, K bhvn.
0 . — hvilken bestyres af hustruen  — s. 1949; 
medl. af best. f. Den konservative V æ lgerfor
ening f. K bhvn. (4. kreds) sam t medl. af F ri
m urerordenen  i D anm ark.

Adr. Lundingsgade 11, Kbhvn. 0 .
Firm a: P au l Petersen , Ryesgade 54, Kbhvn. 0 .

Petersen, Peter, købm and; f. 14/2 1894 i H elle
vad, Å benrå amt, søn af skræ dderm ester Jens
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O. Petersen 
købm and

O. O. Petersen 
købm and

O. G. Petersen 
depotindehaver

O. G. B. Petersen 
købm and

P e te r P etersen; g. 19/5 1922 m. M argrethe P., f. 
Ohlsen; udd. i kolonialbranchen h. købm and 
Niels A. Hansen, Bevtoft 1909-12, kommis h. 
købm and J. Dahl, H aderslev 1912-14 og 1919-20 
sam t ansat h. g rosserer H enrik  Ohlsen, H aders
lev 1920-25, overtaget købm and M athiesen’s kolo
nialforretn ing  i H optrup og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1925; formd. f. B ræ ndselshand- 
lerforeningen i H aderslev Opland og næstform d. 
f. H aderslev og Omegns K øbm andsforening, till. 
rev isor i H optrup Sygekasse.

Adr. H optrup.
Firm a: P e te r Petersen, Hoptrup.

Petersen, Peter, købm and; f. 25/12 1911 i Vi- 
num, Ribe amt, søn af m urerm ester B erthel 
M adsen Petersen ; g. 2/4 1941 m. E lisabeth P., f. 
Søndergaard; bestået m ellem skoleeksm. fra  Ribe 
K atedralskole 1926, udi. i Skovlund B rugsfor
ening pr. Mølby 1927-31, kommis i forskellige 
fo rre tn inger — bl. a. i firm ae t L auritzen  & Co., 
V ejen — 1931-37, bogholder i A/S M argarine
fabriken »Alfa«, Vejen 1937-45, etabi. sig s. selv
stændig tobakshandler m. fo rretn ing  N ørregade 
46, Esbjerg 1945, afhæ ndet sam me sam t overtaget 
nuvæ rende fo rretn ing  — der om fatter kolonial 
og isenkram  — i E sbjerg og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1949.

Adr. D arum vej 56, Esbjerg.
F irm a: P e te r Petersen , K olonial & Isenkram , 

D arum vej 56, Esbjerg.

Petersen, P e te r C hristian D rejer, købm and; f. 
22/12 1905 i Vorre, R anders amt, søn af gårdejer 
P e te r D re je r P etersen; g. 1/6 1937 m. M arie
D. P., f. C hristensen; overtaget købm and Ludvig 
Schm idt’s forretn ing  i F årvang  og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1949; brandfoged i Fårvang 
sam t medl. af best. f. Skorup-Tvidum -V oel Syge
kasse.

Adr. F årvang  St.
Firm a: K olonialforretningen »Hjørnet«, F å r

vang St.

Petersen, P e te r Daniel, købm and; f. 1/2 1872 i 
Balle pr. Silkeborg, Å rhus amt, søn af land
m and Daniel P etersen; g. 28/4 1900 m. Ingrid

P., f. Lassen; udd. i kolonial h. købm and J. P e
tersen, Silkeborg 1886-90, derefter kommis bl. a.
h. købm and A. Thybo, Å rhus og sen. selvstæ n
dig købm and i Århus, m edindehaver af firm aet 
Ju lius K yster’s E fterfølgere, Å rhus 1918, formd. 
f. best. f. A/S Julius K yster’s E fterfølgere, Å r
hus s. 1944; genn. en årræ kke medl. af best. f. 
og kasserer i Å rhus H andelsforening af 1887.

Adr. M arselisvej 11, Århus.
F irm a: Ju liu s  K yster’s E fterfølgere A/S, Ama- 

liegade 18, Århus.
Petersen, P e te r Hansen, købm and; f. 7/9 1916 

i Over Jersta l, H aderslev am t, søn af købm and 
L auritz P etersen ; g. 18/5 1939 m. Agnete P., f. 
H viid; udi. h. isenkræ m m er J. Jensen, Vamdrup, 
derefter komm is bl. a. i faderens fo rre tn ing  i 
Over Jersta l, overtaget samme og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1944.

Adr. Over Jersta l.
F irm a: P e te r H. Petersen, Over Jersta l.

Petersen, P e te r Holger, købm and; f. 1/1 1909 
i Sorring, Skanderborg amt, søn af købm and P e
te r  P etersen; g. 1941 m. C hristiane P., f. Jensen; 
udi. i faderens forretn ing  i Sorring 1923-27, fre 
kven tere t Den jydske H andelshøjskole i Århus 
1928-29, overtaget faderens forretn ing i Sorring 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1941; medl. 
af best. f. H andelsforeningen f. H ammel og Om
egn t. 1951.

Adr. Sorring pr. Toustrup St.
Firm a: P. H. Petersen, Sorring pr. Toustrup 

St.

Petersen, Poul, grosserer; f. 21/11 1902 i
Kbhvn., søn af grosserer Carl Em anuel P e te r
sen; g. 6/7 1928 m. K aren P., f. la Cour A nder
sen; bestået realeksm . 1919, derefter udd. i ko
lonial i Å benrå og sen. frekven tere t Niels 
B rock’s Handelsskole i Kbhvn., studie- og a r
bejdsophold i Holland og F rankrig  1924-25, p ro
ku ris t i firm ae t Em anuel Petersen , Kbhvn. 1926, 
m edindehaver af samme — der om fatter kaffe 
og kolonial en gros — s. 1933; næ stform d. f. 
Kbhvn.s bedømm elses- og voldgiftsudvalg f. 
kaffehandelen og medl. af Kbhvn.s bedøm m el-
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P. Petersen 
købm and

P. Petersen 
købm and

P. Petersen 
grosserer

R. A. Petersen 
købm and

ses- og voldgiftsudvalg f. kolonialvarehandelen, 
medl. af rep ræ sentan tskabet f. G rosserer-Socie
tetet.

Adr. Allerød.
Firm a: Em anuel Petersen, B rolæ ggerstræ de 6, 

Kbhvn. K.

Petersen, Poul Christian, købm and; f. 27/8 1913 
i Køge, søn af købm and Jens Petersen ; udd. i 
firm ae t H. Jørgensen & Co., R ingsted 1930-34, 
frekven te re t Købm andsskolen i Kbhvn. 1934-35, 
dere fte r kommis og sen. disponent i faderens 
fo rretn ing  i Køge, overtaget samme — der om
fa tte r  kolonial, isenkram  og støbegods, korn  og 
foderstoffer sam t bygningsm aterialer og b ræ nd
sel — og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1942.

Adr. Vestergade 20, Køge.
F irm a: Charles F lind t’s Eftf., V estergade 20, 

Køge.

Petersen, Povl Nordskov, købm and; f. 17/5 1910 
i Kbhvn., søn af tandlæ ge P e te r Anton P etersen; 
g. 24/1 1945 m. Else N. P., f. Ekholm; bestået 
realeksm . fra  Frdbg. G ym nasium  1926 og han- 
delseksm. fra  W eiss’ Handelsskole i Kbhvn. 1927, 
udi. h. købm and N. P. Rasmussen, M oesgaard’s 
Eftf., GI. Kongevej 94, Kbhvn. V. 1928-32, der
e fte r kommis h. samme og sen. af tjen t væ rn e
pligt, overtaget købm and A. M. Sørensen’s fo r
retn ing  V esterbrogade 116, Kbhvn. V. og etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and 1935.

Adr. Sæbyholm svej 41, Kbhvn. Vby.
F irm a: P. Nordskov Petersen, A. M. Sørensen’s 

Eftf., V esterbrogade 116, K bhvn. V.

Petersen , Rasmus, købm and; f. 7/9 1902 på 
Æ rø, søn af gårdejer P e te r Rasm ussen P etersen; 
udd. i kolonial h. købm and S. Reventlow, M ar
stal, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. fo r
retn ing  — om fattende ren  kolonial sam t v inhan
del — i Holbæk 1924; m edstifter af og kasserer 
i K øbm andsforeningen f. H olbæk og Omegn 
1934-40, d erefter formd. f. samme, till. formd. f. 
De danske Forsvarsbrødre’s H olbæk afd. s. 1943, 
fl. a. tillidshverv  bl. a. indenfor Det danske 
Spejderkorps.

Adr. Chr. Hansens Vej 30, Holbæk.
F irm a: R. Petersen , Chr. H ansens Vej 30, Hol

bæk.

Petersen, R ita Agnes, købm and; f. 5/12 1921 i 
G entofte, K bhvn.s amt, da tter af rørlæ gger Carl 
Gøth; g. 5/7 1942 m. vognm and M artin  Petersen ; 
udd. i handel og sen. ansat i forskellige v irksom 
heder i Kbhvn., etabi. sig s. selvstæ ndig køb
m and m. fo rretn ing  M arstalsgade 29, Kbhvn. 0 . 
1951.

Adr. M arstalsgade 29, Kbhvn. 0 .
F irm a: R ita Petersen , M arstalsgade 29, Kbhvn.

0 .

Petersen, Simon, købm and; f. 28/1 1927 i Tore- 
by sogn, M aribo amt, søn af gårde je r Carl P e 
tersen ; bestået realeksm . 1944, udi. h. købm and 
K rabbe, K vistgaard  1947-50 og herunder bestået 
handelsskoleeksm . fra  H elsingør H andelsskole 
1949, overtaget købm and H endriksen’s forretn ing  
— om fattende kolonial, delikatesser, vinhandel, 
isenkram , glas og porcelæn, bog- og bladhandel, 
bræ ndsel og benzin — i G edser og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1951.

Adr. Gedser.
F irm a: Simon Petersen , Gedser.

P etersen , Svend Aage, købm and; f. 20/1 1909 i 
Horsens, søn af slagterm ester Magnus P etersen; 
g. 1935 m. G erda P., f. N ielsen; udi. h. købm and 
Aabo C hristensen, H orsens 1923-26, g rundlagt 
nuvæ rende fo rre tn ing  i H orsens og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1935.

Adr. Fabriksvej 31, Horsens.
F irm a: Sv. Aa. Petersen, Fabriksvej 31, H or

sens.

Petersen , Svend Aage H ilkjæ r, d irektør; f. 7/11 
1889 i Kbhvn.; g. i Chicago 1918 m. Ingeborg
H. P., f. Assens; udd. i handel og ansat i A/S 
Skandinavisk K affe- & Kakao-Kom pagni, Kbhvn. 
1904-25, p rokurist i samme firm a 1920, p rokurist 
i A/S S thy r & K jæ r, K bhvn. 1925, d irek tø r i 
samme firm a s. 1942; næ stform d. i K bhvn’s b e
dømmelses- og voldgiftsudvalg f. kaffehandel
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S. Petersen 
købm and

S. Aa. H. Petersen 
direk tør

S. P. T. Petersen 
købm and

T. Petersen 
ark itek t

sam t medl. af best. f. A/S Skandinavisk K affe- 
fe K akao-K om pagni og f. K reditorforeningen af 
2. A ugust 1905.

Adr. Ju lius Thomsens P lads 2, Kbhvn. V.
Firm a: A/S S thyr & K jæ r, R ådhusstræ de 13, 

Kbhvn. K.

Petersen, Søren P eter Thorø, købm and; f. 27/8 
1888 i Ringkøbing, søn af købm and Jørgen P eter 
P etersen; g. 21/7 1918 m. F rederikke M ariane T.
P., f. Nielsen; udi. h. købm and A. Lambech, 
Ringkøbing, etabi. sig s. selvstændig købm and 
m. forretn ing  i H em m et 1917, afhæ ndet samme 
og overtaget nuvæ rende kolonialforretning i 
Skern 1918.

Adr. B redgade 83, Skern.
Firm a: Thorø Petersen, Skern.

Petersen, Theodor, a rk itek t M.A.A., handels
skoleforstander; f. 23/6 1889 i Vordingborg, søn 
af m urerm ester P e te r A ndreas P etersen; g. 4/4 
1917 m. M ary K ristine P., f. Jørgensen; bestået 
præ lim inæ reksm . 1905, bygningskonstruktør 1911, 
afgang fra  K unstakadem iet 1922, selvstændig a r
k itek t i Tåstrup s. 1928, læ re r v. Kbhvn.s Byg
m esterskole s. 1931, fo rstander f. Tåstrup tek 
niske Skole og f. Tåstrup H andelsskole s. 1938; 
formd. f. ungdom snævnet og f. sundhedskom 
m issionen i Høje Tåstrup komm une sam t formd.
f. T åstrup K om m unalforening, medl. af delega
tionen f. A/S Den danske Landm andsbank, Tå
strup.

Adr. Lindevej 4, Tåstrup.
Institu tion: T åstrup H andelsskole, Tåstrup.

Petersen, Valdemar, købm and; f. 9/9 1905 i 
Kbhvn., søn af skibsfører i A/S Det dansk
franske Dam pskibsselskab Georg Carl Vilhelm 
P etersen; g. 8/10 1933 m. Oda Ingeborg P., f. 
Nielsen; bestået mellem skoleeksm. fra  G odthåbs- 
vejs Skole på Frdbg. 1923, udd. i kolonial og 
b landet handel h. købm and Jørgen Petersen  
sam t h. sam mes efterfø lger købm and Chr. Toft, 
Hørsholm  1923-26, kommis h. samme 1926-27 og 
disponent i v in  en gros firm ae t C. R. L indel’s 
Eftf., Nakskov 1927-31, overtaget firm ae t F rits

L ebahn’s Eftf. — der e r g rundlagt 1872 og om fat
te r  kolonial m. kaffe s. hovedartikel sam t delika
tesser, vine og tobakker m. v. — Holbergsgade 19, 
Kbhvn. K. og etabi. sig s. selvstæ ndig købmand 
1931.

Adr. L. I. B randes Alle 1, Kbhvn. V.
F irm a: F rits  L ebahn’s Eftf. v. Vald. Petersen, 

Holbergsgade 19, K bhvn. K.

Petersen, Viggo, købm and; f. 24/7 1902 i Høj
by, Holbæk amt.

Adr. H olbækvej 14, Jyderup.
F irm a: Viggo Petersen, H olbækvej 14, Jyderup.

Petersen, Viggo, købm and; f. 28/7 1912 i M arke, 
Holbæk amt, søn af landm and1 K ristian  P e te r
sen; g. 23/2 1940 m. A nna P., f. Hansen; udi. i 
Ubby B rugsforening pr. Jerslev  1926-30, kommis 
i forskellige brugsforeninger — bl. a. i Ugger- 
løse, Kundby, Mørkøv, G illeleje og Vig — 1930- 
40 og herunder frekven tere t Den danske A ndels
skole i M iddelfart 1938-39, uddeler i Sallerup 
B rugsforening 1940-45 og i Vig Brugsforening 
1945-54, overtaget købm and Emil Jensen’s fo rre t
ning — om fattende kolonial, delikatesser, v in 
handel, isenkram , køkkenudstyr, korn  og foder
stoffer sam t bræ ndsel og benzin — i K nabstrup 
og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1954.

Adr. Hovedgaden, K nabstrup.
F irm a: Viggo Petersen , Hovedgaden, K nab

strup.

Petersen, Viggo, købm and; f. 23/4 1925 i Bov- 
rup, Å benrå amt, søn af snedkerm ester Thomas 
P etersen; g. 22/3 1952 m. K aren M arie P., f. 
Jensen; udi. dels h. b roderen købm and P eter 
Petersen , M augstrup og dels h. købm and C ar
sten Lausten, Sønderballe 1939-43, kommis h. 
sidstnæ vnte 1943-44, h. købm and Hans B randen
hoff, Bollerslev 1944-45, h. købm and Viggo Holdt, 
Hyllinge K øbm andsgård 1945-47 og h. købm and 
Viggo Jensen, B jerlev  1948-52, overtaget køb
m and fru  Ragnhild N ielsen’s fo rretn ing  — om
fattende b landet landhandel — i H ejse og etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and 1952.
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V. Petersen 
købm and

V. Petersen 
købm and

V. Petersen 
købm and

V. B. Petersen 
købm and

Adr. Hejse pr. Fredericia.
F irm a: Viggo Petersen, H ejse pr. Fredericia.

Petersen, Viggo Bay, købm and; f. 1/10 1917 i 
B randstrup, R anders amt, søn af landm and C hri
stian  P etersen; udi. h. købm and P. M ikkelsen, 
K olind 1934-38, frekven te re t Den jydske H an
delshøjskole i Å rhus 1938-39, derefter kommis h. 
købm ændene Aage Danielsen, Løgten, C. Dam - 
gaard  Nielsen, B arrit, Carl Petersen , T rustrup  
og Lauge Johannesen, H årup, overtaget køb
m and M. Sim onsen’s forretn ing  i Todbjerg og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1949.

Adr. Todbjerg pr. H jortshøj.
F irm a: V. Bay Petersen, T odbjerg pr. H jo rts

høj.

Petersen, Villy, købm and; f. 28/8 1904 i G lad
sakse, K bhvn.s amt, søn af vognm and Carl P e 
tersen ; udd. v. handlel h. købmand' Carl Jensen, 
B agsvæ rd 1919-23 og herunder bestået handels- 
skoleeksm., komm is h. samme 1923-30, g rundlagt 
nuvæ rende fo rre tn ing  — der om fatter kolonial 
og v inhandel sam t isenkram , køkkenudstyr og 
bræ ndsel — i Lyngby og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1930.

Adr. Gammelmosevej 187, Lyngby.
F irm a: Villy Petersen , Gammelmosevej 187, 

Lyngby.

Petersen, Waage, købm and; f. 15/8 1913 i Skan
derborg, søn af købm and P e te r P etersen; g. 28/10 
1934 m. G udrun P., f. H ansen; udi. i faderens 
fo rre tn ing  i Skanderborg  1927-31, overtaget sam 
me og etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1938; 
kasserer i Skanderborg K olonialhandlerforening 
af 1905 s. 1942 sam t medl. af best. f. Skanderborg 
H andelsstandsforening s. 1944.

Adr. Møllegade 100, Skanderborg.
F irm a: Waage Petersen, Møllegade 100, Skan

derborg.

Petersen, W erner, købm and; f. 1/4 1918 i T er- 
kelsbøl, Tønder amt, søn af købm and Fr. P e 
tersen; g. 11/5 1941 m. Johanne P., f. Sørensen; 
udi. i faderens fo rre tn ing  i Terkelsbøl 1932-36,

kommis h. købm and Filskov, K ollund 1936-37, h. 
købm and Poul Thomsen, K ruså 1937 og i fade
rens fo rre tn ing  i Terkelsbøl 1938, kontorassistent 
i Det forenede danske L ivsforsikrings-A ktiesel
skab »Hafnia«s Sønderborg afd. 1939 og inspek
tø r v. sammes Tønder d istrik t 1941-44, rep ræ 
sen tan t f. A/S K aalund’s Sæ befabrikker, Kol
ding 1944-48, overtaget købm and Hans M athie- 
sen’s kolonialforretning i Tønder og etabi. sig 
s. selvstæ ndig købm and 1948, afhæ ndet samme 
og overtaget A/S Aug. M üller’s kolonial- og m a
teria lhandel — der nu drives s. enkeltm ands
firm a — i Tønder 1952, d river sideløbende en 
gros virksom hed m. m aterial-, sygepleje- og 
to ile tartik le r; sek re tæ r i Tønder K olonialhand
lerforening s. 1954 og medl. af best. f. De søn- 
derjydske K øbm andsforeningers Sam m enslut
ning s. 1955.

Adr. Storegade 24, Tønder.
Firm a: W erner Petersen, A/S Aug. M üller’s 

Eftf., Storegade 24, Tønder.

Petersen, W erner Liitken, skotøjshandler; f. 
5/9 1923 i Kbhvn., søn af sko tø jsfabrikan t Søren 
L ütken P etersen; g. 20/11 1948 m. Hanne L. P.,
f. R iel E ierst; udd. s. sko tø jstilskæ rer og -m odel
lø r i firm ae t R obert C hristensen, Kbhvn. 1939-41, 
ekspedient h. skotøjshandler M arius Mogensen, 
K olding 1941-44, frekven te re t Købm andsskolen i 
Kbhvn. 1944-45 og sen. udd. s. dekoratør, kontor
assistent i firm ae t K arl K. K ristensen & Søn, 
Kbhvn. 1945-46, ekspedient i skotøjsforretningen 
»Zenta Fodtøj«, Valby Langgade 67, Kbhvn. Vby. 
1946-47, besty re r af samme 1947-53, overtaget fo r
retn ingen og etabi. sig s. selvstæ ndig skotøjs- 
hand ler 1953; sek re tæ r i Valby H andelsforening 
s. 1948.

Adr. Køgevej 904, Brøndby Strand.
F irm a: »Zenta Fodtøj«, Valby Langgade 67, 

K bhvn. Vby.

Pfefferkorn, I. M., købm and; f. 6/3 1884 i 
Kbhvn., da tter af res tau ra tø r P e te r Nielsen; g. 
29/10 1902 m. købm and Jørgen M agnus P feffe r
korn; e fte r æ gtefæ llens død overtaget og v idere-
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W. L. Petersen 
skotøjshandler

W. Petersen 
købm and

A. P. Pihi 
købm and

O. Pilegaard 
købm and

fø rt dennes forretn ing  — der e r  g rundlag t 1900 
og om fatter finere kolonial og udenlandske deli
ka tesser sam t sæ rsk ilt afdeling f. d iabetikere — 
s. selvstæ ndig købmand.

Adr. N ørrebrogade 44, Kbhvn. N.
F irm a: I. M. P fefferkorn , N ørrebrogade 44, 

Kbhvn. N.
Pihi, A ugust Peter, købm and; f. 6/11 1888 i 

Neksø, søn af købm and Carl C hristian P ihi; g. 
27/10 1935 m. Ella P., f. A ndersen; overtaget 
faderens forretn ing  i Neksø og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1935, efter bom bardem entet 
af Neksø grundlagt nuvæ rende forretn ing  — der 
om fatter kolonial, køkkenudstyr og m anufak tur
— i egen nybygget ejendom  i Neksø 1946; genn. 
en årræ kke medl. af best. f. Neksø H andelsfor
ening — herunder genn. 3 å r næstform d. f. sam 
me — sam t medl. af Neksø byråd, vurderings
m and t. ejendom sskyld f. Bornholm s østre kreds.

Adr. Paradisvej 43, Neksø.
Firm a: Svenskebyens K øbm andshandel v. Aug. 

Pihi, Neksø.

Pilegaard, Otto, købm and; f. 1/2 1923 i Landet, 
Tåsinge, søn af postbud H ans P ilegaard; g. 5/11 
1947 m. A nna P., f. L arsen Vej; udi. i Longelse 
B rugsforening 1937-41, kommis i Rosenlund 
Brugsforening 1941-42, i Langtved Brugsforening 
1942-46 og i S tenstrup Brugsforening 1946-47, 
overtaget købm and B ennetzen’s fo rretn ing  — 
om fattende kolonial, delikatesser og vinhandel
— i Rudkøbing og etabi. sig s. selvstæ ndig køb
m and 1947.

Adr. Østergade 16, Rudkøbing.
F irm a: Otto Pilegaard, Rudkøbing.

Pilgaard, Jens Christian, købm and; f. 17/4 1926 
i Videbæk, Ringkøbing amt, søn af trafikekspe
dien t A. P ilgaard; g. 16/11 1952 m. K aren P., f. 
K nudsen; udi. hos købm and L. Lauridsen, Bor
ris 1941-45, frekven tere t Den jydske H andels
højskole i Å rhus 1945-46, overtaget nuvæ rende 
forretn ing  i Voel og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1952.

Adr. Voel pr. Silkeborg.
Firm a: Jens Chr. Pilgaard, Voel pr. Silkeborg.

Pindbo, Albin, købm and; f. 9/3 1912 i H valp
sund, Å lborg amt, søn af landm and C hristian 
Pindbo; g. 7/6 1936 m. K irs ten  P., f. D urup; udi. 
dels i Foulum  B rugsforening 1926-29 og dels i 
Å lestrup B rugsforening 1929-30, derefter kommis 
i Gedsted B rugsforening og sen. i Foulum  Brugs
forening sam t af tjen t væ rneplig t v. fodfolket 
1934-36, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. 
fo rretn ing  — om fattende kolonial, isenkram  og 
bræ ndsel — i S park jæ r 1936.

Adr. S park jæ r St.
F irm a: A lbin Pindbo, S park jæ r St.

P inholt, H enry, købm and; f. 27/9 1902 i H ar- 
boøre, Ringkøbing amt, søn af købm and Jens 
Jørgen Pinholt; g. 2/12 1928 m. M arie P., f. 
Rønn; student (Haslev) 1921, udi. i faderens fo r
re tn ing  i H arboøre, bestyrer af samme 1925-34, 
derefter overtaget forretn ingen — der om fatter 
kolonial, isenkram  og bræ ndsel — og etabi. sig 
s. selvstæ ndig købmand, till. forhandler f. A/S 
D ansk Tipstjeneste.

Adr. Harboøre.
F irm a: H enry Pinholt, H arboøre.
de Place, A rendt, købm and; f. 12/5 1900 i Nr. 

B jæ rt, Vejle amt, søn af uddeler F rederik  de 
Place; g. 17/8 1924 m. P e tra  de P., f. B jørn; udi. 
dels i Nr. B jæ rt Brugsforening og dels i G lej- 
b jerg  Brugsforening 1915-19, kommis i sidst
næ vnte brugsforening 1919-20 og 1922-25 sam t i 
V esterlykke B rugsforening i Sdr. B jæ rt 1920-22, 
uddeler — efter faderen  — i Nr. B jæ rt B rugs
forening 1925-47, overtaget nuvæ rende forretn ing 
i H innerup og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1947; medl. af best. f. H andelsforeningen f. H ad
sten og Omegn s. 1953.

Adr. N ørregade 2, H innerup.
F irm a: A. de Place, V estergade 3, H innerup.

Plauborg, V erner, grosserer; f. 9/8 1909 i
Ådum, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Knud 
P lauborg; udi. h. købm and M ichael Pedersen, 
Houen pr. Tarm  1923-27, kommis bl. a. h. køb
m and Otto Simonsen, T arm  1927-32, m edinde
haver af Esbjerg Eddikebryggeri 1932-34, over
taget grosserer Chr. K jeldsen’s en gros virksom -
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J. C. Pilgaard 
købm and købm and

A. R. H. Ploug 
købm and

C. Pommerencke 
m aterialist

hed i Esbjerg og etabi. sig s. selvstændig gros
serer 1934, genn. årene udvidet samme m. agen
tu r  og oplag f. A m erican Tobacco Company A/S, 
Kbhvn.

Adr. Norgesgade 40, Esbjerg.
Firm a: V erner Plauborg, K irkegade 18, Es

bjerg.

Ploug, Axel R obert Holger, købm and; f. 1/1 
1896 i Odense, søn af billedhugger Mads H ansen 
Ploug; g. 9/11 1924 m. Edith P., f. Bager; udd. i 
kolonial og m ateria l h. cand. pharm . P. A. K ruu- 
se, Odense 1910-14, frekven te re t Den fynske H an- 
delsdagskole i Odense 1914-15, kommis h. cand. 
pharm . P. A. K ruuse, Odense 1915-16, korrespon
dent og bogholder i A/S Thomas B. Thrige, 
Odense 1916-17, af tjen t væ rneplig t 1917-18, kom 
m is h. købm and C harles C hristensen, Frdbg. 1919 
-20, studie- og arbejdsophold i Tyskland 1920 og 
sen. kommis h. købm and H. Schrøder’s Eftf., 
H illerød 1920-24, etabi. sig s. selvstæ ndig køb
m and m. fo rretn ing  — om fattendet kolonial og 
delikatesser sam t m ateria l — i Odense 1924; 
medl. af best. f. K øbm andsforeningen f. Odense 
og Omegn 1945-53, medl. af hovedbest. f. K ris te 
lig H andelsforening og formd. f. sammes Fyns 
afd., till. medl. af M unkebjerg sogns m enigheds
råd  i Odense.

Adr. V esterbro 15, Odense.
F irm a: Axel Ploug, V esterbro’s M aterialhandel, 

V esterbro 15, Odense.

Pom m erencke, Carl, m ateria list; f. 13/12 1898 i 
V rensted, H jørring  amt, søn af sognepræst A. F. 
Pom m erencke; g. 28/5 1928 m. K aren P., f. Je n 
sen; udi. i B rønderslev M ateria lhandel 1913-17, 
kommis h. købm and Vald. Luytkis, Å lborg 1917- 
18, dere fte r af tjen t væ rneplig t og sen. kommis i 
»Løve M aterialhandelen« i Esbjerg t. 1921 sam t i 
Stege M ateria lhandel 1921-24, besty rer h. køb
m and Ole Nielsen, Gentofte 1924-25 og h. køb
m and Vilh. M eilstrup, Kbhvn. 1925-37, etabi. sig 
s. selvstændig m ateria list m. forretn ing  i Nyborg 
1937; medl. af Nyborg R otary klub.

Adr. K orsgade 7, Nyborg.
F irm a: Nyborg M aterialhandel, K orsgade 9, 

Nyborg.

Poort, Aage, købm and; f. 14/9 1906 i Gram, H a
derslev amt, søn af sognefoged, kom m unekasse
re r  H. B. Poort; g. 7/5 1933 m. D orthea P., f. 
A agaard; udi. i G ram  B rugsforening 1922-26, 
komm is i K orsør B rugsforening 1926-28, i Solrød 
B rugsforening 1928-29 og i Agerskov B rugsfor
ening 1930-31, frek ven te re t Støvring Højskole 
1929-30, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. fo r
retn ing i Egtved 1931, afstået samme og overta
get købm and M. I. N ørgaard’s forretn ing  i G ram  
1934; medl. af G ram  sogneråd s. 1954.

Adr. Gram.
Firm a: Aage Poort, Gram.

Porsborg, Jens, købm and; f. 16/10 1908 i Lyng
by, Ålborg amt, søn af gårdfejer A nton Porsborg;
g. 6/7 1942 m. M arie P., f. Pedersen; udi. h. køb
m and Magnus H ansen, St. B røndum  1928-33, 
overtaget nuvæ rende forretn ing  — der om fatter 
kolonial, isenkram  og m anufak tur sam t korn  og 
foderstoffer — i St. Brøndum  og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1933; medl. af og kasserer 
i St. B røndum  m enighedsråd.

Adr. St. Brøndum.
Firm a: Jens Porsborg, St. Brøndum.

Porsholm , E rnst Strange, købm and; f. 18/5 1903 
i Kbhvn., søn af m askinm ester Vilhelm P ors- 
holm ; g. 19/5 1931 m. M artha P., f. B itsch; udi. h. 
købm and Johs. Bitsch, C hristianshavn 1917-21, 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. forretn ing  
V esterbrogade 101, Kbhvn. V. 1927.

Adr. Enghavevej 62, Kbhvn. V.
F irm a: E rnst Porsholm , V esterbrogade 101, 

Kbhvn. V.

Posander, Poul, købm and; f. 26/5 1928 i N æ st
ved, søn af forpag ter u. Gisselfeld Ole C hristian 
C hristensen; g. 8/7 1949 m. Edna P., f. Pedersen; 
bud h. købmand, konsul Wilh. Smith, N æstved 
1942-43, derefter ansat bl. a. v. postvæsenet, udd. 
i handel h. købm and Sv. Starhof, Set. A nnæ 
Gade 35, Kbhvn. K. 1946-49, væ rnepligtig  i m a
rinen  1949, overtaget nuvæ rende forretn ing  — 
der om fatter kolonial, delikatesser, vine, tobak
ker, frug t og grønt m. v. — i Kbhvn. og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1954.
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M. C. Post A. B. Poulsen
købm and købm and

A. Poulsen A. K. Poulsen
købm and købm and

Adr. Set. A nnæ Gade 37, K bhvn. K.
F irm a: Poul Posander, G artnergade 6, Kbhvn.

N.

Post, M arius C hristian, købm and; f. 24/4 1925 
i Kollund, Å benrå amt, søn af sm edem ester Th. 
Post; g. 19/5 1950 m. C athrine P., f. Boysen; 
udd. i kolonial h. købm and Th. Clausen, Ting
lev 1940-44, derefter kommis i Stubbæk, K ruså, 
Padborg og Ballum, overtaget købm and Poul 
T erp’s forretn ing  — om fattende b landet land
handel — i B ylderup-Bov og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1953; medl. af best. f. H an
dels-, B orger- og H åndvæ rkerforeningen i Byl
derup-Bov s. 1954.

Adr. Bylderup-Bov.
Firm a: M. C. Post, Bylderup-Bov.

Poulsen, Aksel, fo rretn ingsfører; f. 28/10 1917 
i G rindsted, Ribe amt, søn af overlæ rer C hri
stian  Poulsen; g. 7/6 1947 m. Ellen P., f. Jensen; 
bestået præ lim inæ reksm . fra  G rindsted Realsko
le 1933, derefter kontorist bl. a. i firm ae t Oscar 
C hristensen (kolonial en gros), Kolding, rep ræ 
sen tan t f. firm aets afd. i V arde 1950, fo rretn ings
fø rer i samme s. 1952.

Adr. Bellisvej 8, Varde.
Firm a: Oscar Christensen, Varde Afdeling, 

Varde.

Poulsen, Aksel Borum, købm and; f. 1/5 1919 i 
Humlum, R ingkøbing amt, søn af b iav ler Chri
stian Poulsen; g. 25/6 1944 m. M aja E lsebeth B. P.,
f. Jensen; udi. h. købm and L. Jørgensen, G røn
bjerg, derefter kommis h. købm and Sønderup, 
Hum lum  og sen. førstekom m is h. købm and An
dersen, Stadil, overtaget fo rre tn ing  i Oksbøl og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1944, afstået 
samme og overtaget nuvæ rende forretn ing  i H er
ning 1948.

Adr. V estergade 111, H erning.
Firm a: A. B orum  Poulsen, V estergade 111, 

Herning.

Poulsen, A lfred, købmand; f. 18/9 1900; fre 
kven tere t Den jydske H andelshøjskole i Å rhus

1920, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. fo r
re tn ing  i Hundige 1926; medl. af best. f. Roskilde 
og Omegns K øbm andsforening s. 1951.

Adr. Hundige S trand  pr. G reve Strand.
F irm a: K øbm andshuset »Østerstrand« v. Alfr. 

Poulsen, Hundige S trand  pr. Greve Strand.

Poulsen, Anders, købm and; f. 3/7 1929 i Bøv- 
ling, R ingkøbing am t, søn af handelsm and Niels 
P eder Poulsen; g. 6/8 1955 m. G rethe P., f. 
A agaard; udi. h. købm and S tenbjerg Jensen, 
Holstebro 1944-48 og herunder bestået handels- 
m edhjæ lpereksm . fra  Holstebro Handelsskole 
1947, derefter komm is i forskellige forretn inger 
— bl. a. h. købm and Svend Gade, S ir pr. Hol
stebro — sam t fo rretn ingsbestyrer i Vissing pr. 
L erbjerg , overtaget nuvæ rende kolonialforret
ning i L indholm  og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1955.

Adr. Thistedvej 97, Lindholm  pr. N ørre Sund- 
by.

F irm a: A. Poulsen, Købmand, Thistedvej 97, 
L indholm  pr. N ørre Sundby.

Poulsen, A nna K atrine, købm and; f. 21/1 1898 
i Blegebrønde, Thisted amt, d a tte r af gårdejer 
A ndreas Jensen Tidem ann; g. 2/6 1916 m. sm ede
m ester N iels Poulsen; sideløbende m. m andens 
m askinforretn ing drevet selvstæ ndig købm ands
forretn ing  i Ø rding 1916-31, derefter grundlagt 
ny købm andsforretning i Sillerslev.

Adr. S illerslev pr. 0 . Assels.
F irm a: Sillerslev K øbm andsforretning, S iller

slev pr. 0 . Assels.

Poulsen, August, købm and; f. 25/11 1922 i 
Grumløse, P ræ stø  amt, søn af smed Oscar Poul
sen; g. 4/3 1950 m. Vera P., f. Jensen; udi. i 
Svæ rdborg B rugsforening 1940-44, derefter kom 
mis i forskellige landpladser og herunder gen
nem gået handelshøjskoleuddannelse 1947-48, 
etabi. sig s. selvstændig købm and i Brønshøj 
1952.

Adr. Husumvej 83, Brønshøj.
F irm a: A. Poulsen, Husumvej 83, Brønshøj.
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Poulsen, Axel, grosserer; f. 3/1 1895 i Kbhvn., 
søn af agent P. N. Poulsen; g. 31/5 1939 m. U lla 
P., f. B arding; udd. i handel i firm aet L. Mel
chior, Kbhvn. 1910-14 og herunder bestået han- 
delseksm. fra  K øbm andsskolen 1913, studie- og 
arbejdsophold i Tyskland og sen. i Indonesien 
1916, rep ræ sen tan t i firm aet Otto F rederiksen & 
Boserup, Kbhvn. 1922, efter firm aets om dannel
se t. aktieselskab — E. Boserup & Co. A/S — 
direk tø r i samme 1929, grundlag t nuvæ rende 
virksom hed — der oprindeligt om fattede kolo
nial, konserves og kaffe en gros m en som s. 1945 
alene om fatter kaffe- og the-im port — i K bhvn. 
og etabi. sig s. selvstæ ndig grosserer 1940.

Adr. Jom sborgvej 39, H ellerup.
Firm a: Axel Poulsen, Nybrogade 6, K bhvn. K.

Poulsen, Carl Otto, købm and; f. 20/3 1916 i Hol
bæk, søn af m urerm ester S igurd Poulsen; g. 11/5 
1939 m. G rete P., f. Nielsen; bestået realeksm . 
fra  H olbæk Realskole 1932, udi. h. købm and The
odor P etersen ’s Eftf., Holbæk 1932-36 og h e r
u nder bestået handelsskoleeksm . fra  H olbæ k 
H andelsskole 1934, kommis h. købm and Holst, 
Køge Je rn fo rre tn ing  1936-45 og h. købm and U l
rich, Slagelse 1945-48, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. fo rretn ing  — om fattende ren  kolo
nial — i Holbæk 1948.

Adr. V aldem ar S ejrs Vej 20, Holbæk.
F irm a: C. O. Poulsen, V aldem ar S ejrs Vej 20, 

Holbæk.

Poulsen, E inar, købmand; f. 11/11 1895 i As
sens, søn af købm and P eder C hristian Poulsen;
g. 1/2 1929 m. K irstine P., f. Madsen; udi. h. 
købm and Jens Nielsen, Assens 1910-14, derefter 
kommis i forskellige fo rretn inger bl. a. h. køb
m and H. Chr. Huus, N akskov og h. købm and 
Kaj Plum , Assens og sen. studie- og arbejds
ophold i U.S.A., d revet kaffe en gros v irksom 
hed i Assens 1925-45 og bageriartik ler en gros 
virksom hed i K bhvn. 1945-49, overtaget nuvæ 
rende forretn ing — der om fatter kolonial, deli
katesser og vinhandel sam t køkkenudstyr, glas 
og porcelæn — i Fåborg og etabi. sig s. selv
stændig købmand 1949.

Adr. V estergade 7, Fåborg.
F irm a: »Den gam le Købmandsgård« v. E inar 

Poulsen, Fåborg.

Poulsen, E jnar, købm and; f. 6/5 1916 i Tvis, 
R ingkøbing amt, søn af hønserieje r Anton Ma
rinus Poulsen; g. 12/12 1943 m. Inger A strid  P.,
f. Have; overgået fra  anden branche, overtaget 
fo rretn ing  Skjernvej 41, Holstebro og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1943, afs tået samme og 
overtaget nuvæ rende forretn ing  Skivevej 88, 
H olstebro 1950; kasserer i M åbjerg Sogns Syge
kasse.

Adr. Skivevej 88, Holstebro.
F irm a: E jnar Poulsen, Skivevej 88, Holstebro.

Poulsen, E jvind Søren, købm and; f. 15/9 1915 
i Hobro, søn af m urerm ester Poul C hristian 
Poulsen; udi. h. købm and Carl A ndersen, Glo

strup  1930-34 og herunder bestået handelsm ed
h jæ lper eksm. fra  Købm andsskolen i Kbhvn. 
1933, kommis i forskellige fo rretn inger — bl. a.
h. købm and I. S. Rasch, Helsingør — 1934-47, 
overtaget nuvæ rende forretn ing  — der om fatter 
kolonial og isenkram  — i R anders og etabi. sig 
s. selvstændig købm and 1947, udvidet og mo
dern isere t forretn ingen 1951.

Adr. Skansegade 7, Randers.
Firm a: E. Poulsen, Strøm m en 30, Randers.

Poulsen, Erik, købm and; f. 15/7 1915 i Århus, 
søn af d irek tør Niels Edv. Poulsen; g. 8/10 1940 
m. G rethe P., f. B øjer; udd. i firm ae t H. C. Ja -  
ster, Å rhus 1931-35, frekven te re t Den jydske 
H andelshøjskole i Å rhus 1936-37 og The Danish 
M erchant School i London 1938, overtaget nu
væ rende forretn ing  i Å rhus og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1940.

Adr. Lauge Kocks Vej 4, Århus.
F irm a: E rik  Poulsen, Lauge Kocks Vej 4, Å r

hus.

Poulsen, Georg Peter, købm and; f. 8/11 1907 i 
Viborg; etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. fo r
re tn ing  — om fattende b landet landhandel — i 
O ver D råby pr. Jæ gerspris 1938.

Adr. O ver D råby pr. Jæ gerspris.
F irm a: Georg P e te r Poulsen, O ver D råby pr. 

Jæ gerspris.

Poulsen, G ert U lrik, d irektør, cand. polit.; f. 
11/5 1914 i Kbhvn., søn af m useum sdirektør, dr. 
phil. F rederik  Poulsen; g. 8/7 1939 m. K aren P., 
f. Sindbjerg-H ansen; student 1932, cand. polit. 
1939, sekretæ r i D irek to ra te t f. V areforsyning 
1939-40, i K bhvn.s M agistrat 1940-42 og i P ris 
d irek to ra te t 1942, derefter sek re tæ r i P rov ins
handelskam m eret, kontorchef i samme 1947, d i
rek tø r f. Gallup M arkedsanalyse A/S s. 1955; 
medl. af H andelsm in isterie ts udvalg t. afvikling 
af vareforsyningsloven og prisloven 1949 og af 
sammes produktiv itetsudvalg  1953-54, fl. a. ti l
lidshverv.

Adr. Hum m eltoftevej 57, Kgs. Lyngby.
F irm a: Gallup M arkedsanalyse A/S, Bredgade 

37, Kbhvn. K.

Poulsen, Hans, købm and; f. 22/11 1892 i R ud
købing, søn af fisker Hans Poulsen; g. 1918 m. 
D orthea P., f. M ørk; overtaget nuvæ rende fo r
retn ing  — der om fatter kolonial og køkkenud
sty r — i Rudkøbing og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1925; medl. af best. f. Rudkøbing K øb
m andsforening s. 1933, kasserer f. samme s. 1954.

Adr. N ørrebro 12, Rudkøbing.
F irm a: Hans Poulsen, N ørrebro 12, Rudkøbing.

Poulsen, Hans Erik, købmand; f. 29/3 1922 i 
P ræ stø, søn af g raver A lfred Poulsen; udi. i 
Jungshoved B rugsforening 1937-41 og herunder 
bestået handelsskoleeksm . 1940, kommis h. køb
m and D am -Larsen, Rekkende 1941-54, fo rpagtet 
købm and K nud Jensen’s forretn ing  — om fattende 
kolonial, delikatesser, vinhandel og isenkram  —
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købm and købm and

i Tappernøje Kro og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1954.

Adr. Tappernøje.
Firm a: Hans E. Poulsen, Købmand, Tapper

nøje.

Poulsen, Hans Sigurd, købmand; f. 27/11 1907 
i Husby, Odense amt.

Adr. Buggesgade, M iddelfart.
F irm a: Sigurd Poulsen, Købmand, M iddelfart.

Poulsen, H arald, købm and; f. 18/10 1900 i Ny
købing S.

Adr. Sydhavnsgade 4, Kbhvn. SV.
Firm a: H arald  Poulsen, B orgbjergsvej 37, 

Kbhvn. SV.

Poulsen, Iver, købm and; f. 8/3 1905 i Lustrup, 
Ribe amt, søn af ren tie r P e te r Hansen Poulsen;
g. 24/4 1938 m. Agnete Otilie K irstine P., f. Jen 
sen; udi. h. isenkræ m m er H. M. Petersen, Ribe, 
e fter 12 års studie- og arbejdsophold i U.S.A. 
g rundlagt kolonialforretning i L ustrup og etabi. 
sig s. selvstændig købmand 1938, afstået samme 
og overtaget nuvæ rende forretn ing  i Nr. Felding 
1945; genn. 3 å r  medl. af best. f. Ribe og Omegns 
Handelsforening.

Adr. Nr. Felding.
Firm a: Iver Poulsen, Nr. Felding.

Poulsen, Jacob Christian, købmand; f. 26/11 
1904 i B jerring, Viborg amt, søn af gårdejer 
C hresten Poulsen; g. 20/5 1930 m. Olga P., f. Sø
rensen; overtaget købm and Jul. Jacobsen’s fo r
retn ing  i Torup og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1953.

Adr. Torup pr. U lstrup.
Firm a: Torup K øbm andsforretning, Torup pr. 

U lstrup.

Poulsen, Jens, købmand; f. 3/5 1893 i Billum, 
Ribe amt, søn af landm and Poul L. Poulsen; g. 
11/4 1919 m. M ette K athrine P., f. H ansen; udi. i 
Vindinge Brugsforening v. Roskilde, overtaget 
forretn ing  i Børkop og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1919, afhæ ndet samme og overtaget nu
væ rende fo rretn ing  i Vejle 1925.

Adr. V esterbrogade 13, Vejle.
Firm a: Jens Poulsen, V esterbrogade 13, Vejle.

Poulsen, Jens C hristian, m ineralvandsfabri
kan t; f. 24/5 1896 i Borbjerg, Ringkøbing amt, 
søn af gårdejer Jens C hristian Poulsen; g. 1937 
m. Eline H enriette  P., f. Sørensen; udd. i kolo
nial og b landet handel h. købm and Søren J a 
cobsen, B orbjerg 1911-15, derefter bl. a. rep ræ 
sen tan t i firm ae t Brd'r. Justesen, Kbhvn., ind
tråd t s. kompagnon i nuvæ rende virksom hed — 
der om fatter fabrikation  af m ineralvand og de
pot f. B ryggeriet »Odin«, Viborg sam t fløde, 
most og chokoladem ælk en gros — i Ålborg 1936.

Adr. B rettevillesgade 15, Ålborg.
Firm a: Sødring & Co.’s Eftf., Ålborg.

Poulsen, K arl Aage, købm and; f. 1/3 1918 i 
Kbhvn., søn af m ejeribestyrer Jens Poulsen; g. 
13/6 1943 m. G retha Helene P., f. C hristensen; 
udd. i kolonial dels h. købm and Holger A nder
sen, Hørby og dels i firm ae t R ibe-C hristensen 
& Co., F rederikshavn 1933-36, kommis i sidst
næ vnte 1936-43, etabi. sig s. selvstændig køb
m and m. fo rretn ing  — om fattende kolonial, de
likatesser og vinhandel — i F rederikshavn 1943.

Adr. Søndergade 65, Frederikshavn.
F irm a: K arl A. Poulsen, Søndergade 65, F re 

derikshavn.

Poulsen, Knud, købm and; f. 19/12 1924 i V or
dingborg, søn af gartner A lfred Poulsen; g. 26/3 
1950 m. Tove P., f. Grilning; drevet selvstæ ndigt 
ism ejeri i Saxogade i Kbhvn. 1950-54, overtaget 
købm and Em anuel A ndersen’s fo rretn ing — om
fattende kolonial, delikatesser, vinhandel, t r i 
kotage, bræ ndsel og benzin — i Langebæk og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1954.

Adr. Langebæk.
Firm a: K nud Poulsen, Langebæk.

Poulsen, K ristian, købmand; f. 20/6 1917 i B rej- 
ning, Ringkøbing amt, søn af kom m unalarbejder 
P eder Poulsen; g. 28/3 1946 m. Agnes P., f. Kamp; 
udi. i Hee V areindkøbsforening, derefter fø rste
kommis bl. a. i 0 . H vidbjerg Brugsforening, Tim 
B rugsforening og No Brugsforening og sen. for-

Dansk Købm andsstand. 60 937



O. Poulsen 
købm and

P . Poulsen 
købm and

K. Poulsen 
købm and

K. Poulsen 
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retn ingsbestyrer i Søndervig, overtaget nuvæ ren
de forretn ing  i Ølby og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1946.

Adr. Ølby pr. S truer.
F irm a: Ølby K olonialhandel v. K. Poulsen, 

Ølby pr. S truer.

Poulsen, Leif H enning Rønnow, købm and; f. 
7/12 1922 i K astrup, K bhvn.s amt, søn af købm and 
A nders C hristian Poulsen; g. 15/6 1945 m. R uth 
P., f. A ndersen; udd. s. e lek trik er h. installa tø r 
V ictor Nielsen, K astrup 1937-41 og sideløbende 
frekven tere t de tekniske skoler i Kbhvn. og K a
strup, ansat h. læ rem esteren  1941-46 og i K bhvn.s 
L ufthavn i K astrup 1946-49, overtaget faderens 
forretn ing  — der er grundlagt 1918 og om fatter 
kolonial og vine m. v. — i K astrup og etabi. sig 
s. selvstændig købm and 1950.

Adr. Søvangs Alle 7 A., K astrup.
F irm a: K øbm andshuset »Søvang« v. L. Poulsen, 

Søvang Alle 10, K astrup.

Poulsen, M arius, købmand; f. 16/3 1894 i
Skælskør, søn af form and v. K bhvn.s komm unes 
vej- og kloakanlæ g Poul Poulsen; g. 25/5 1928 m. 
Elly P., f. Nielsen; udd. i kolonial i Kbhvn. 1908- 
12 og sen. frekven tere t Nehm ’s K øbm andskursus 
i Kbhvn., selvstændig købm and i Kbhvn. 1924-51, 
derefter etabi. sig s. selvstændig købm and m. 
forretn ing  i Brønshøj.

Adr. Håbets Alle 13, Brønshøj.
F irm a: K oloniallageret »Afa« v. M. Poulsen, 

Frederikssundsvej 275, Brønshøj.

Poulsen, Niels, købm and; f. 28/5 1894 i Grene 
sogn, Ribe amt.

Adr. Randbøldal pr. Randbøl.
F irm a: Niels Poulsen, Randbøldal pr. Randbøl.

Poulsen, Ole, købm and; f. 4/9 1915 i Helsingør, 
søn af m askinchef P e te r A lbert Poulsen; g. 28/3 
1943 m. Vera P., f. Pedersen; bestået realeksm . 
fra  Rungsted Statsskole 1932, udi. h. købm and
N. F. F rederiksen, Helsingør 1932-36 og herunder 
bestået handelsskoleeksm. fra  H elsingør H andels
skole 1934, kommis h. købm and G ress-Pedersen,

Kbhvn. 1936-39 og periodevis ansat i firm ae t Mo
ses Metz, Kbhvn. 1939-40 sam t kommis h. køb
m and L. Rasmussen, H um lebæ k 1940-43, over
taget B jarkesvej K oloniallager — om fattende ren  
kolonial — i H elsingør og etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and 1943.

Adr. B jarkesvej 7, Helsingør.
F irm a: Ole Poulsen, B jarkesvej 7, Helsingør.

Poulsen, Oluf, købmand; f. 23/2 1896 i R ynke
by, Odense amt.

Adr. Byledsgade 86, Rønne.
Firm a: Oluf Poulsen, Byledsgade 86, Rønne.

Poulsen, Otto, købmand; f. 18/10 1918 i Dalby, 
P ræ stø  amt, søn af købmand Søren P eter Poul
sen; g. 22/8 1943 m. Vinnie P., f. Hansen; be
stået præ lim inæ reksm . 1935, udd. i kolonial i f ir 
m aet Charles F lind t’s Eftf., Køge 1935-39 og h e r
under bestået handelsskoleeksm . fra  Køge H an
delsskole 1937, derefter ansat v. Revisionskonto
re t i Køge, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. 
fo rretn ing  S trandvejen  62, Køge 1940, afstået 
samme og overtaget købm and Johannes H ansen’s 
fo rretn ing  — om fattende kolonial, delikatesser 
og vinhandel — N ørregade 69, Køge 1943.

Adr. N ørregade 69, Køge.
F irm a: Otto Poulsen, N ørregade 69, Køge.

Poulsen, Peter, købmand; f. 3/6 1930 i Møgel
tønder, Tønder amt, søn af landm and Hans C hri
stian Poulsen; g. 24/7 1953 m. Henny P., f. M ik
kelsen; udd. i kolonialbranchen h. købm and 
H ans Sønniksen, M øgeltønder 1945-49, kommis h. 
samme 1948-49, i firm ae t P etersen  & K nudsen, 
Padborg 1949-50, i A/S Aug. M üller, Tønder 1950- 
51 og h. grosserer Vilh. M eilstrup, Kbhvn. 1952- 
53, a ftjen t væ rneplig t v. L ivgarden 1951-52, over
taget købmand Th. Lorenzen’s kolonial- og isen- 
k ram forretn ing  i Felsted og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1953.

Adr. Felsted.
F irm a: P. Poulsen, Felsted.

Poulsen, Poul A nker, købm and; f. 18/5 1908 i 
Ravnkilde, Ålborg amt, søn af gårdejer H enrik
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Poulsen; g. 1935 m. M arthine P., f. Nielsen; udi.
h. købm and J. C. Jensen, H averslev 1923-27, 
frekven tere t Justitsråd  M øller’s H andelshøjsko
le i Ålborg 1928, førstekom m is h. købm and N. P. 
Sørensen, Hobro 1928-35, overtaget nuvæ rende 
forretn ing  — der om fatter kolonial sam t kollek
tion f. L andbrugslo tteriet — i Ålborg og etabi. 
sig s. selvstændig købm and 1935; medl. af agi
tationsudvalget f. Ålborg H andelsforening af 
1879.

Adr. Teglvænget 13, Ålborg.
Firm a: Poul A. Poulsen, Købmand & K ollek

tør, Signalvej 14, Ålborg.

Poulsen, Svend Aage, d irektør; f. 22/9 1903 i 
Slagelse, søn af gårdejer Hans Poulsen; g. 19/10 
1934 m. Ester P., f. Poulsen; e fter udstået læ re
tid  frekven tere t H andelshøjskolen »Købmands
hvile« i Rungsted 1922-23, af tjen t væ rneplig t og 
sen. fo rre tte t tjeneste s. korporal 1923-24, ansat i 
A/S Axelsen & Thomsen, Slagelse 1924-31, stu 
dieophold i England 1931-32 og i Tyskland 1932- 
33, ansat i Odense Vinkompagni 1933, d irek tør i 
A/S I. P. A xelsen &, Co., Slagelse — der om fatter 
v in im port og vin en gros sam t h a r  filia ler i 
Kbhvn. og Å rhus — s. 1934; medl. af best. f. 
V inhandlerforeningen f. D anm ark s. 1949.

Adr. Slotsgade 1, Slagelse.
Firm a: I. P. Axelsen & Co. A/S, Slagelse.

Poulsen, Svend Nørskov, købm and; f. 14/12 
1913 i Holsted, Ribe amt, søn postbud Niels P e
der Poulsen; g. 13/3 1942 m. M aren P., f. Hansen; 
udi. h. købmand Søren Svarrer, N ordby, Fanø 
1928-32 og herunder gennem gået handelsm ed
h jæ lperkursus i Nordby 1931, kommis i forskel
lige fo rretn inger sam t førstekom m is i Skads 
Brugsforening 1932-42, overtaget nuvæ rende for
retn ing — der om fatter kolonial og isenkram  
sam t depot f. Ceres Bryggerierne, Å rhus — i 
Nordby, Fanø og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1942; kasserer i Nordby H andelsstands
forening s. 1946.

Adr. Nordby, Fanø.
Firm a: Svend Poulsen, Købmand, Nordby, 

Fanø.

Poulsen, Thomas, købmand; f. 21/8 1919 i Hol
stebro, søn af m urerm ester P. C. Poulsen; g. 
15/10 1949 m. Johanne Agnete P., f. Olesen; udi.
h. købm and A. Krogh, H olstebro, overtaget nu
væ rende forretn ing  i H erning og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købm and 1943.

Adr. Bredgade 40, Herning.
F irm a: Th. Poulsen, B redgade 45, H erning.

Poulsen, V erner, købm and; f. 2/4 1930 i Ba
strup  pr. Lynge, F rederiksborg  amt, søn af gård 
e je r Hans Poulsen; g. 17/6 1951 m. Ebba P., f. 
G ranberg  P etersen; udi. h. købm and L. B. P e
tersen, F arum  1944-48 og herunder bestået han- 
delsskoleeksm. 1947, kommis h. samme 1948-49 og 
1950, frekven tere t Idræ tshøjskolen i G erlev 1949- 
50, etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo rre t
ning — om fattende kolonial og blandet handel — 
i N eder D råby pr. Jæ gerspris 1951; medl. af best, 
f. Jæ gersp ris  Idræ tsforening s. 1951 og f. F rede
riksborg Amts Skytte-, G ym nastik- og id ræ tsfo r
ening s. 1954, till. formd. f. 3. H ovedkreds’ gym
nastikudvalg s. 1954.

Adr. N eder D råby pr. Jæ gerspris.
F irm a: V erner’s Købmandshandel, N eder D rå

by pr. Jæ gerspris.

Prangsgaard, M artin, købm and; f. 2/7 1912 i 
Vemb, Ringkøbing amt, søn af stationsm ester 
Sigvard J. J. Prangsgaard; g. 1/1 1941 m. M aren 
P., f. K irkegaard; bestået præ lim inæ reksm . og 
sen. udi. i Hegnsvig B rugsforening, d erefter fø r
stekomm is i Hee V areindkøbsforening sam t h. 
købm and Eigaard, S truer, overtaget nuvæ rende 
forretn ing  — der om fatter kolonial, vin, tobak 
og kem ikalier — i S truer og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1953.

Adr. Anemonevej 37, S truer.
F irm a: M. P rangsgaard, V estergade 29, S truer.

P recht, Børge Peter, købm and; f. 7/3 1914 i 
Hald, R anders amt, søn af gårdejer Carl C hri
stian P recht; g. 30/12 1945 m. K arla P., f. M or
tensen; udi. i Dalbyover Brugsforening, g rund
lag t kolonialforretning Fjordgade 5, R anders og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1943, fly tte t
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købm and
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forretn ingen t. nuvæ rende lokaler i R anders 
1944.

Adr. K lostervej 45, D ronningborg pr. Randers.
Firm a: Børge Precht, K olonial & Isenkram , 

Rosendal, Randers.

Press, Severin Hansen, købm and; f. 22/2 1901 i 
H erning, søn af snedkerm ester Severin H ansen 
Press; g. 14/7 1940 m. K irstine P., f. Søndergaard; 
udi. h. købm and Chr. K jeldsen, H erning 1915-19, 
g rundlagt nuvæ rende forretn ing  i H erning og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1929.

Adr. Sølvgade 1 A., Herning.
Firm a: S. H. Press, Hj. af Fonnesbech og Sølv

gade, Herning.

Prim gaard-H ansen, Viggo, købm and; f. 18/9 
1904 i Lynge sogn, Sorø amt, søn af gårdejer 
Hans Hansen; g. 22/11 1929 m. K irstine P.-H., f. 
H ansen; bestået mellem skoleeksm. 1919, udd. i 
kolonial, korn og foderstoffer i firm aet Petersen  
& Jørgensen, Sorø 1919-23, derefter kommis i 
Sorø, Fredensborg og Ringe, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. fo rretn ing  — om fattende 
kolonial, delikatesser, vinhandel, isenkram , køk
kenudstyr, glas og porcelæn, m anufaktur, korn 
og foderstoffer, kunstgødning og bræ ndsel — i 
Fuglebjerg 1927.

Adr. Fuglebjerg.
F irm a: V. P rim gaard-H ansen, Fuglebjerg.

Pristed, K ristian, købmand; f. 15/12 1915 i V rej- 
lev sogn, H jørring amt, søn af snedkerm ester 
Anton C hristiansen; g. 1/1 1944 m. Dagny M arie 
P., f. Jacobsen; udd. h. grosserer J. C. A ndersen, 
Århus, grundlagt nuvæ rende forretn ing  i Å rhus 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1949.

A dr. Y dre R inggade 81, Å rhus.
Firm a: K ristian  Pristed, Ydre Ringgade 81, Å r

hus.

Prydsgaard, Ove, købmand; f. 6/2 1920 i Lon- 
gelse, Svendborg amt, søn af gårdejer Rasmus 
Hansen; g. 21/4 1940 m. Sofie P., f. Sørensen; 
udi. i Longelse B rugsforening 1934-38, overtaget 
nuvæ rende forretn ing — der om fatter kolonial,

isenkram , fiskeriartik ler og m anufak tur — i 
Spodsbjerg og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1940.

Adr. Spodsbjerg.
Firm a: O. Prydsgaard , Spodsbjerg.

P ræ st, K risten  Enevold, købm and; f. 14/2 1919 
i Esbjerg, søn af fiskeskipper P eder Elius P ræ st;
g. 2/2 1950 m. H enni Cecilie P., f. H ansen; be
stået mellem skoleeksm. fra Storm gades Skole i 
Esbjerg 1934, ud'l. h. købm and Bækby Illeborg, 
E sbjerg 1935-39, derefter kommis bl. a. h. køb
m and Aksel A ndersen, E sbjerg og sen. bogholder 
i A/S »Triton«, Esbjerg, overtaget nuvæ rende 
forretn ing  — der om fatter kolonial, delikatesser 
og vine — i E sbjerg og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1951.

Adr. P eder Skram s Gade 27, Esbjerg.
F irm a: K. P ræ st, K olonial-V ine-D elikatesser, 

S trandbygade 60, Esbjerg.

Purup, Thyge Ivan, købmand; f. 8/2 1921 i 
Odense, søn af købm and Niels M ikkelsen P urup;
g. 31/5 1947 m. Inga P., f. Jensen; bestået rea l- 
eksm., udi. i faderens fo rretn ing  i Sall og h e r
under bestået handelsm edhjælpereksm . fra  H am 
m el H andelsskole sam t frekven tere t Den jydske 
Handelshøjskole i Å rhus 1942, derefter kommis
h. købm and Axel Rasmussen, V ivild og sen. fø r
stekom m is h. købm and R. Clausen, Veflinge sam t 
kontorassistent i A/S Brdr. Justesen, Odense, 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1947 og over
taget nuvæ rende forretn ing  i Troldhede 1949; 
medl. af best. f. Troldhede Borgerforening.

Adr. Troldhede.
F irm a: Thyge Purup, Kolonial & Isenkram , 

Troldhede.

Quaade, Johan Anders Valeur, købmand; f. 
10/7 1919 i Vesterborg, M aribo amt, søn af p a
stor E jnar V aleur Quaade; g. 31/5 1944 m. Meta 
K irstine Q., f. Jensen; udi. h. købm and Holm
quist, D egnestavnen, Kbhvn. NV. 1938-41 og h e r
under bestået handelsm edhjælpereksm . fra  Køb
mandsskolen 1941, ansat i kolonial en gros f ir 
m aet Poul Petersen, Kbhvn. 1941-43, førstekom -
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L. J. Raakjær 
købm and

H. W. P. Raaskou 
købm and

E. Råbjerg 
købm and

G. Raffalt 
købm and

mis h. købm and R. Schm idt-Nielsen, V ording
borg 1943-44 og h. købm and Bernh. K jæ r’s Eftf., 
H ellerup 1944-45, ansat i K bhvn.s politis perso
nalereg is tra tu r 1945-48, m. hustruen  s. kom pag
non etabi. sig s. selvstændig købmand i Kbhvn. 
1948 og s. sådan drevet fo rretn ing V iktoriagade 
19 B., Kbhvn. V. 1950-51, g rundlagt nuvæ rende 
moderne gennem rationaliserede købm andsforret
ning i Hvidovre 1951.

Adr. S trandbyparken 4, Valby.
Firm a: Joh. Quaade, S trandbyparken 4, Kbhvn. 

Vby.

Quorp, Nis Paul, købm and; f. 12/2 1931 i F lens
burg, søn af købm and Nis Quorp; g. 27/3 1954 m. 
Gyda Q., f. Jensen; udd. i kolonial dels h. køb
m and M. P. Jepsen og dels h. dennes efterfølger 
købm and P e te r Lorenzen, Sønderborg 1946-50, 
efter faderens død m edhjæ lper i moderens kolo
nial- og delikatesseforretn ing i Sønderborg 1950- 
53, overtaget samme og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1953.

Adr. Liliegade 15, Sønderborg.
Firm a: Nis P. Quorp, Liliegade 15, Sønderborg.

Qvesel, Poul G erhard, realskolebestyrer, han 
delsskoleforstander; f. 11/6 1911 i H jørring, søn 
af m øbelhandler Jørgen Qvesel; g. 10/7 1936 m. 
M argrethe Q., f. Holm; bestået præ lim inæ reksm . 
og læ rereksm ., e jer og leder af N ørre Nebel 
Realskole s. 1939, till. fo rstander f. N ørre Nebel 
H andelsskole s. 1950; beskikket censor v. real- 
og præ lim inæ reksm ., medl. af N ørre Nebel-Ly- 
dum  sogneråd, medl. af best. f. V arde-N ørre 
Nebel Banen, divisionschef i Det danske Spej
derkorps, fl. a. tillidshverv.

Adr. Bredgade 66, N ørre Nebel.
Institu tion: N ørre Nebel H andelsskole, N ørre 

Nebel.

R aakjæ r, Lars, købmand; f. 3/8 1931 i M ejrup, 
Ringkøbing amt, søn af købm and Laurids R aa
k jæ r Jespersen; udi. dels h. faderen og dels h. 
købm and N. P. Jensen, Bøvlingbjerg, overtaget 
nuvæ rende forretn ing i Lemvig og etabi. sig s. 
selvstæ ndig købmand 1955.

Adr. Søndergade 20, Lemvig.
Firm a: Andr. Holm’s Eftf. v. Lars R aakjæ r, 

Lemvig.

R aakjæ r, L aurids Jespersen; købmand; f. 28/11 
1897 i F lynder, Ringkøbing amt, søn af gårdejer 
L ars M artinus Jespersen; g. 18/6 1949 m. Ida R., 
f. Jensen; overgået fra  anden branche, overta
get nuvæ rende forretn ing  i Lomborg og etabi. 
sig s. selvstændig købmand 1948.

Adr. Lomborg.
Firm a: L. R aakjæ r, Lomborg.

Raaschou, Palle W ilhelm Hasselriis, købmand; 
f. 9/7 1914 i Kbhvn., søn af skibsfører W ilhelm 
Raaschou; g. 7/9 1937 m. R uth R., f. H ansen; udd. 
og v irke t s. m ejerist på forskellige m ejerier bl. a. 
på B allerup M ejeri 1930-42, etabi. sig s. selvstæ n
dig købm and m. forretn ing  — om fattende kolo
nial, delikatesser, vinhandel og køkkenudstyr — 
i Odense 1942.

Adr. Nansensgade 7, Odense.
F irm a: P. H. Raaschou, Nansensgade 7, Odense.

Raaskou, H enry W ilhelm Peter, købm and; f. 
4/3 1898 i Skovshoved, Kbhvn.s amt, søn af m a
lerm ester E dvard  Raaskou; g. 4/3 1928 m. Jenny 
R., f. H ansen; udd. i m alerfaget i faderens v irk 
som hed 1912-16, derefter m edindehaver af sam 
me — u. navnet Raaskou & Søn — t. 1927, over
taget nuvæ rende forretn ing — der er en udpræ 
get købm andsvirksom hed m. finere kolonial s. 
speciale — i C harlottenlund og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1927; medl. af rep ræ sen tan t
skabet f. C entral-O rganisationen af K øbm ands
foreninger f. Kbhvn. og Omegn sam t formd. f. 
Indkøbsforeningen »Sund« og f. Sam m enslutnin
gen af S tor-K øbenhavns Indkøbsforeninger 
»Samkøb«, genn. 33 å r medl. af best. f. Skovs
hoved Idræ tsforening.

Adr. Teglgårdsvej 6, C harlottenlund.
F irm a: H enry Raaskou, Teglgårdsvej 6, C har- 

lottenlund.

R åbjerg, E jnar, købmand; f. 22/10 1923 i Hee, 
Ringkøbing amt, søn af slagterm ester Hans Jen -
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W. Ramm  
direktør

P. J. Randløv 
forretningsfører

L. Rahn 
købm and

V. Ramskover 
købm and

sen R åbjerg; g. 28/12 1947 m. M aren Helga R., f. 
C hristiansen; udi. i R.A.V., Hee, derefter — genn. 
2 å r  — kommis i Jæ gerspris B rugsforening og 
sen. — genn. 3 å r — h. købm and S. R avnsbjerg, 
V idebæk sam t — genn. 5 å r  — h. grosserer V ejl
by, Ringkøbing, overtaget nuvæ rende forretn ing  
i R ingkøbing og etabi. sig s. selvstændig køb
m and 1950.

Adr. B ildtsvej 18, Ringkøbing.
F irm a: E jnar Råbjerg, B ildtsvej 18, Ringkø

bing.

Radm er, Erling, boghandler; f. 18/12 1911 i Vig, 
Holbæk amt, søn af købm and og boghandler E. 
R adm er; udd. s. boghandler i faderens boghan
del i Vig 1925-29, boghandlerm edhjæ lper i samme 
1929-50, i kompagni m. broderen købm and V. Aa. 
R adm er overtaget forretn ingen — der om fatter 
boghandel m. bladudsalg og fotoafdeling sam t 
sæ rsk ilt kolonialafdeling — og etabi. sig s. selv
stændig boghandler 1950, till. fo rhandler f. A/S 
D ansk Tipstjeneste; medl. af best. f. N ordvest- 
sjæ llands K øbm andsforening s. 1952 sam t medl. 
af best. f. B oghandlerforeningen af 1929.

Adr. Vig.
F irm a: E. Radm er, Vig.

R affalt, G erhard, købmand; f. 17/1 1923 i Østrig, 
søn af snedkerm ester Josef R affalt; g. 21/3 1950 
m. Aase R., f. Jørgensen; frekven tere t H andels
akadem iet i Salzburg, Ø strig 1937, sen. v irke t v. 
hotelbranchen i England, Schweiz og D anm ark, 
overtaget købm and Bøgetoft’s forretn ing  — om
fattende kolonial, isenkram , korn og foderstoffer 
sam t bræ ndsel og benzin — i H araldsted  og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1954, till. fo r
hand ler f. A/S D ansk Tipstjeneste.

Adr. H araldsted pr. Ringsted.
F irm a: H araldsted Købmandshandel, H ara ld 

sted pr. Ringsted.

Rafn, Arne, købm and; f. 24/11 1904 i Nimtofte, 
R anders amt, søn af bagerm ester Poul M arius 
Rafn; g. 17/4 1930 m. H ansine R., f. Beier; udi. 
dels h. købm and A. H ougaard og dels h. køb
m and P. Sigh, Nimtofte, overtaget nuvæ rende

kolonial- og isenkram forretn ing i Mørke og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1950.

Adr. Mørke.
Firm a: Arne Rafn, Købmand, Mørke.

Rahbek, Søren, købmand; f. 1879 i Skarrild , 
Ringkøbing amt, søn af landm and Chr. Rahbek; 
g. 14/6 1912 m. K irstine R., f. A ndersen; udd. i 
kolonial, drevet kolonial- og foderstofforretning 
i Thissinghus, Mors 1912-31, overtaget nuvæ ren
de kolonial- og isenkram forretn ing i Gedved og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1931.

Adr. Gedved.
Firm a: S. Rahbek, Gedved.

Rahn, Laurids, købmand; f. 3/7 1884 i Brande, 
Vejle amt, søn af m øller E rnst Rahn; g. 29/11 
1925 m. Ellen R., f. Claussen; udi. h. købm and
5. A ndersen, Ølgod 1899-1902, kommis h. samme 
1902-03, førstekom m is i L indbjerg Mølle pr. Øl
god 1903-08 og uddeler i B rande B rugsforening 
1908-17, grundlagt nuvæ rende forretn ing i B ran
de og etabi. sig s. selvstændig købm and 1917; 
kom m unalrevisor i Brande 1931-38 og medl. af 
skolekomm issionen f. Brande sogn 1940-50, till. 
k irkevæ rge f. B rande K irke s. 1932.

Adr. Storegade 6, Brande.
F irm a: Laurids Rahn, Kolonial & Delikatesse, 

Brande.

Raklev, Henning Wilhelm, købm and; f. 11/6 
1927 i Kbhvn., søn af postvagtm ester Johannes 
Raklev; udi. h. købm and E rnst Porsholm , Ve
sterbrogade 101, Kbhvn. V. 1941-45 og herunder 
bestået handelsskoleeksm. fra  Købmandsskolen, 
d erefter kommis og sen. førstekom m is h. køb
m and A. C. Nielsen, H ellerup, m edindehaver af 
forretn ingen — der e r g rundlagt 1912 og om fat
te r  finere kolonial sam t vine og tobakker m.m. — 
s. 1952.

Adr. Tietgensgade 64, Kbhvn. V.
Firm a: A. C. N ielsen & H. W. Raklev, Ruthsvej

6, Hellerup.

Ramm, Wilhelm, d irektør; f. 24/9 1900 i F rede- 
riksstad, Norge, søn af kontorchef P er Ramm;

942



A. P. Ranløv 
direktør

C. J. N. Rask 
købm and

A. M. Rasmussen 
købm and

A. Rasmussen 
købm and

g. 11/4 1922 m. Johanne R., f. Iversen; udg. fra 
Oslo H andelsgym nasium  1918, studie- og arbejds
ophold i F rankrig  1920-21, v irket indenfor bank
væ sen i Oslo 1921-41, derefter in d tråd t i A/S 
Iversen & Larsen, Kbhvn., d irek tør f. samme s. 
1951, foretaget stud ierejser vedr. the-produktion 
bl. a. t. Ceylon; tidl. d irek tør og medl. af best, 
f. A/S Øtker, medl. af best. f. og kasserer i 
N orsk U nderstøttelsesforening i Kbhvn.

Adr. D untzfelts Alle 35, Hellerup.
Firm a: Iversen & L arsen A/S, F iolstræ de 36, 

Kbhvn. K.

R am sgaard-N ielsen, Mads Christian, købmand; 
f. 20/5 1913 i V illerslev, Thisted amt.

Adr. K jellerupsgade 1, Ålborg.
F irm a: Ram sgaard-N ielsen, K olonialforretning, 

Ø sterbro 14, Ålborg.

Ramskover, E jner, købm and; f. 23/12 1912 i 
Roskilde, søn af købm and Hans P e te r C hristen
sen; g. 25/12 1935 m. M arie Louise R., f. Jacobsen; 
bestået realeksm . 1928, udi. i faderens forretn ing 
i Roskilde 1928-31, etabi. sig s. selvstændig køb
m and m. fo rretn ing  i O rdrup 1935; tidl. medl. af 
best. f. Kbhvn.s Købm andsforening, lægdom m er 
i Ndr. B irks Boligret og medl. af O rdrup menig
hedsråd.

Adr. O rdrupvej 123, C harlottenlund.
Firm a: R am skover’s K olonial M agasin v. E jner 

Ramskover, O rdrupvej 123, C harlottenlund.

Ramskover, Viggo, købm and; f. 8/8 1916 i 
Roskilde, søn af købm and Hans P e te r C hristen
sen; g. 28/5 1939 m. Ingeborg K äthe R., f. Jacob
sen; udd. i kolonial i faderens forretn ing i 
Roskilde 1931-35 og herunder bestået handels- 
m edhjæ lperéksm . fra  Roskilde Handelsskole, 
kommis h. købm and Carl Jensen, Ø sterbrogade 
17, Kbhvn. 0 . 1935-39, overtaget nuvæ rende for
retn ing — der om fatter kolonial, delikatesser, 
vine og tobak — i Kbhvn. og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1939; medl. af rep ræ sen tan t
skabet f. C entral-O rganisationen af K øbm ands
foreninger f. Kbhvn. og Omegn og sekretæ r i 
Indkøbsforeningen af 1920, medl. af D etailhand

le rråde t sam t af dettes forretningsudvalg i Den 
konservative V ælgerforening og kasserer i sam 
mes 12. kreds, revisor i Kbhvn.s storkreds u. 
K ristelig  L ytterforening og medl. af skolenæv
net f. Hans Tavsens Gades Skole i Kbhvn., tidl. 
suppleant t. Set. Lucas sogns m enighedsråd i 
Kbhvn.

Adr. Borups Plads 28, Kbhvn. N.
Firm a: R am skover’s K olonial Magasin v. Vig

go Ramskover, Borups Plads 28, Kbhvn. N.

Ramus, Jørgen, købmand; f. 15/4 1921 i Korsør, 
søn af købm and Hans Ramus; g. 9/10 1954 m. 
Ingerlise R., f. Hansen; udi. dels h. købm and J. 
Sødring, K orsør og dels h. købm and Stripp, 
Kbhvn. 1935-39 og herunder bestået handelsskole- 
eksm. fra  K orsør H andelsskole 1938, disponent h. 
sidstnæ vnte 1939-43 sam t i faderens forretn ing 
— H undested M aterialhandel — i H undested 1943 
-49 og i sammes forretn ing  Søborg Hovedgade 
60, Søborg 1949-54, overtaget købm and Ein. Pe
te rsen ’s fo rretn ing  — om fattende kolonial, deli
katesser, vinhandel, bræ ndsel og benzin — i K a
lundborg og etabi. sig s. selvstæ ndig købmand 
1954.

Adr. G isselørevej 4, Kalundborg.
F irm a: Jø rgen  Ramus, G isselørevej 4, K alund

borg.

Randløv, P e te r Julius, fo rretn ingsfører; f. 7/1 
1917 i Tåning, Skanderborg amt, søn af fab rikan t 
Johannes Randløv; g. 25/7 1946 m. Inger R., f. 
Rasmussen; bestået præ lim inæ reksm . fra  Skan
derborg Kommuneskole 1934, handelsm edhjæ l- 
pereksm . fra  Skanderborg Handelsskole 1936 og 
læ rereksm . fra  Tønder S tatssem inarium  1941, 
iøvrigt ansat på Skanderborg K om m unekontor 
1934-37 sam t v irket s. læ rer s. 1941, fo rretn ings
fører f. fru  E. R asm ussen’s virksom hed — der 
om fatter bræ ndsel, træ last og bygningsm ateria
ler — i Søby, Æ rø s. 1946, till. d irek tør f. Søby 
Bio; kasserer i Æ rø Landkøbm andsforening 
sam t medl. af best. f. Søby Bibliotek og formd. 
f. ungdom snævnet i Søby, næstform d. i Søby 
havnekom m ission.

Adr. Søby, Æ rø.
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Firm a: Søby K ul- & T ræ lasthandel, Søby, 
Æ rø.

Randskov, H arald, købm and; f. 26/11 1909 i 
Melby sogn, F rederiksborg amt, søn af læ re r P e
te r  R. Randskov; udi. i B rederød Brugsforening 
1924-27, kommis i Tikøb B rugsforening 1927-28, 
d revet landbrug 1928-46, etabi. sig s. selvstændig 
købm and m. fo rretn ing  — om fattende kolonial, 
grovvarer, bræ ndsel, korn og foderstoffer sam t 
m anufak tur — i V inderød Skov 1946; brandfoged 
i V inderød Skov brandkreds.

Adr. V inderød Skov, V inderød pr. F rederiks
væ rk.

F irm a: H arald Randskov, V inderød Skov, V in
derød pr. F rederiksvæ rk.

Ranløv, A. P., direktør, civilingeniør; f. 11/1 
1899 i Horsens, søn af overbetjen t Peder P. R an
løv; g. 19/8 1924 m. E sther R., f. Jopp; student 
(Horsens) 1917, cand. polyt. 1922, ingeniør v. op
førelsen af Den kgl. Mønt i Kbhvn. 1922-23, 
ingeniør v. Horsens G asvæ rk 1923-29, sek re tæ r i 
Industrirådet 1929-39, d irektør f. Foreningen af 
danske H andelsm øller og f. H andelsm øllernes 
Fæ lleskontor s. 1939, till. d irek tør f. B rødkorns
kontoret f. udenlandsk K orn 1939-40 sam t kom 
m ittere t i B rødkornskontoret f. indenlandsk K orn 
1940-42; medl. af H andelsm in isteriers m el- og 
brødnæ vn 1947-49, medl. af Frdbg. kom m unal
bestyrelse 1950, medl. af best. f. A/S Alboats 
1952 og f. A/S Valsemøllen »Olympia« 1953.

Adr. Frdbg. Alle 55, Kbhvn. V.
O rganisation: Foreningen af danske H andels

møller, K am pm annsgade 2, Kbhvn. V.

Rasch, H erm an Bohn, købm and; f. 8/3 1910 i 
Kbhvn., søn af købm and Jørgen S tender Rasch; 
g. 11/7 1939 m. G rete R., f. P etersen; bestået 
realeksm . fra  H elsingør Realskole 1925, udd. i 
kolonial, korn og foderstoffer h. købm and W an
del Petersen, Roskilde 1925-28, derefter kommis 
i faderens forretn ing  i Helsingør, bestyrer af 
samme 1930-38, overtaget forretn ingen — der 
om fatter kolonial, je rn  og stål — og etabi. sig s. 
selvstændig købm and 1938; medl. af best. f. og 
sek re tæ r i K øbm andsforeningen af 1905 f. H el
singør og Omegn s. 1948 sam t medl. af best. f. 
H elsingør H andelstandsforening 1948-52.

Adr. Stengade 45, Helsingør.
F irm a: J. S. Rasch, Stengade 45, Helsingør.

Rask, C hristian Jensen Nielsen, købmand; f. 
12/9 1895 i Thorsted, Thisted amt.

Adr. Guldbergsgade 47, Kbhvn. N.
F irm a: Chr. Rask, G uldbergsgade 47, Kbhvn. 

N.

Rask, Evald, købm and; f. 28/4 1901 i K jellerup, 
Viborg amt, søn af købm and A nders A ndersen 
Rask; g. 3/9 1924 m. Asta R., f. K nudsen; udi. h. 
købm and Niels Nielsen, K jellerup 1916-20, be
stået handelshøjskoleeksm . fra  Å rhus H andels
højskole 1921, derefter kontorist i firm aet Hol

ger Christensen, Viborg og sen. kommis i fo r
skellige fo rretn inger bl. a. i faderens forretn ing  
i D em strup, overtaget samme — der er g rund
lagt 1900 og om fatter kolonial, isenkram , m ark 
frø, kunstgødning, hønsefoder og bræ ndsel sam t 
depot f. B. P. flaskegas — og etabi. sig s. selv
stændig købm and 1936.

Adr. D em strup pr. Sjørslev.
Firm a: Evald Rask, D em strup pr. Sjørslev.

Rask, Jens O stergaard, købm and; f. 20/5 1930 
i Skelund, Ålborg amt.

Adr. Veddum St.
Firm a: Jens Rask, Veddum St.

Rasksen, Arnold, købmand; f. 4/8 1906 i L un
de, Ribe amt, søn af skræ dderm ester Rask H en
rik  Rasksen; g. 20/11 1936 m. Elisabeth R., f. 
K rukow ; udi. i Lunde Brugsforening 1921-24, 
kommis i samme 1924-25, førstekom m is h. køb
m and A. M. Nielsen, Nr. Vium 1925-26 og h. 
købm and Carl Christensen, O utrup 1926-29 sam t 
1932-35, studie- og arbejdsophold i Canada 1929- 
32, etabi. sig s. selvstændig købm and m. fo rre t
ning i F røstrup pr. Lunde 1935, afhæ ndet sam 
me og overtaget købm and Carl C hristensen’s 
fo rretn ing  — om fattende kolonial og isenkram  
— i O utrup 1947.

Adr. O utrup.
F irm a: Arnold Rasksen, Kolonial & Isenkram , 

O utrup.

Rasmussen, Aage, d irektør; f. 18/5 1889 i Å r
hus, søn af købm and Jørgen Rasmussen; stu 
dent (Århus K atedralskole) 1908, studieophold i 
Grenoble 1910 og i Leipzig 1913-14, bestået pæ 
dagogisk eksm. 1915, cand. mag. og læ rer v. 
K øbm andsskolen 1916, overlæ rer v. Købm ands- 
skolen’s dagskoler og Niels Brock’s Handelsskole 
1920, forstander f. Købm andsskolen’s Sundby 
afd. 1925, forstander f. Købm andsskolen’s dag- 
skoler’s Sundby afd. og f. Niels Brock’s H an
delsskole 1930, v icedirektør f. Købmandsskolen, 
Niels B rock’s H andelsskole og Den danske Køb
m andsskole i London 1934, d irek tør f. samme s. 
1938; formd. f. Kbhvn.s H andelsstands K lub af 
1841, præ siden t f. A lliance Française 1951-53, 
medl. af H andelsstandens R ejsestipendieudvalg, 
medl. af best. f. H andelsforeningernes Oplys
ningsselskab, f. De Puggaardske Legater, f. F o r
eningen »Niels Brock« og f. K øbm andsskolen’s 
E lev-Sam fund, medl. af H andelsundervisnings
udvalget f. Sydslesvig og af Nordisk Komite f. 
H andelsundervisning, medl. af rep ræ sen tan tska
bet f. L andsforeningen »Dansk Arbejde« og f. 
Dansk Studiefond, medl. af Eksam enskom m is
sionen f. H andelsskoler og f. H andelsfaglæ rer
eksam en, medl. af Den danske Komite f. skan
dinaviske E rhvervskursus, medl. af hovedbest. 
f. Société in ternationale pour l’enseignem ent 
comm ercial og af rep ræ sen tan tskabet f. For
eningen »Helse og Arbet«, leder af Danske Ro
tary  K lubbers Ungdom stjeneste; æresm edl. af 
D anm arks H andelsskoleforening, af K øbm ands-
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A. Rasmussen 
fhv. købm and

A. K. G. Rasmussen 
købm and

A. Rasmussen 
købm and

A. N. Rasmussen 
købm and

skolen’s E lev-Sam fund, af Earling-C lub og af 
R epræ sentantklubben sam t af Foreningen »Niels 
Brock«; dekorationer: R., DM. — F.Æ.L.4. og 
Li.Vau.5.

Adr. Puggårdsgade 4, K bhvn. V.
Institu tion: Købmandsskolen, Jul. Thomsens 

Plads 6, K bhvn. V.

Rasmussen, Aksel M arius, købmand; f. 9/8 1905 
i Ore sogn, Odense amt, søn af landm and F rede
rik  Emil Rasm ussen; g. 4/5 1935 m. N anna R., f. 
A ndersen; udd. i kolonial i Skamby 1920-24, kom
mis i B irkum , F lødstrup, Sæ rslev og Brylle 1924- 
35, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. fo rre t
ning Langgade, Odense 1935, afstået samme og 
overtaget nuvæ rende forretn ing  — der om fatter 
kolonial, delikatesser og vinhandel — D am hus
vej 49, Odense 1938; medl. af I.O.O.F., Odense.

Adr. Damhusvej 49, Odense.
F irm a: Aksel Rasmussen, D amhusvej 49, Oden

se.

Rasmussen, Alfred, købm and; f. 21/9 1904 i Bø
strup, Svendborg amt, søn af arbejdsm and Jens 
P e te r Rasmussen; g. 17/11 1929 m. E lna R., f. 
Jensen; overtaget købm and Chr. Sørensen’s fo r
retn ing — om fattende ren  kolonial og delikates
ser sam t frug t og vinhandel — i K orsør og etabi. 
sig s. selvstæ ndig købm and 1929; medl. af best, 
f. K orsør K øbm andsforening s. 1950.

Adr. M øllebjergvej, Korsør.
Firm a: M øllebjergvejens K olonialhandel, K or

sør.

Rasmussen, A nders K risten  Greve, købm and; f. 
16/12 1883 i Ebeltoft, søn af karetm ager A. Ras
mussen; g. 8/11 1913 m. C hrista M argrethe R., f. 
H ansen; udd. i handel en gros og en detail h. 
konsul N. Nielsen, E beltoft 1897-1901 og sen. 
kommis h. samme t. 1903, kontorist og repræ sen
tan t v. S. B. L undberg’s M altfabrik  & K ulim port, 
E beltoft 1903-05, bogholder og sen. fo rva lte r v. 
H orsens Dampmølle 1905-17, fo rretn ingsfører i 
A/S Bagernes R ugbrødsfabrik i Å rhus 1917-31, 
indehaver af firm ae t M artin  M alberg’s Eftf., H or
sens 1931-34, d erefter overtaget firm ae t P. A.

B uchtrup — der er grundlagt 1873 og er en ud
p ræ get købm andsvirksom hed — og etabi. sig s. 
selvstændig købm and i Århus.

Adr. Ågården, Å boulevarden 82, Århus.
F irm a: P. A. B uchtrup, Ry esgade 32, Århus.

Rasmussen, Anton, købm and; f. 10/11 1907 i 
Søby, Æ rø, søn af parcellist C. P. O. Rasm us
sen; g. 13/11 1927 m. H ilda R., f. Jensen; over
taget nuvæ rende forretn ing  — der om fatter ko
lonial, isenkram  og m anufak tur — i Ryndal og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1928; genn. 
en årræ kke medl. af best. f. Æ rø Landkøb
m andsforening.

Adr. Ryndal pr. Søby, Æ rø.
Firm a: Anton Rasmussen, Ryndal pr. Søby, 

Æ rø.

Rasmussen, Anton E., købmand; f. 27/6 1897 
i Tornum, H aderslev amt.

Adr. V ithen pr. H innerup.
F irm a: A nton E. Rasmussen, V ithen pr. H in

nerup.

Rasmussen, A rthu r Johannes, købm and; f. 18/12 
1884 i H alsted sogn, M aribo amt, søn af m øller 
H enrik  Rasm ussen; g. 27/5 1912 m. S tella R., f. 
A ndersen; udd. i handel i faderens mølle og køb
m andsforretn ing i Halisted 1899-1904, derefter 
kommis i Holte og sen. i Hørsholm  sam t fo rre t
n ingsbestyrer i C harlottenlund, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. fo rretn ing  Y rsavej 6, 
Kbhvn. F. 1912, afstået samme og grundlagt nu 
væ rende fo rre tn ing  Toftegårds Alle 27, Kbhvn. 
Vby. 1916.

Adr. S trindbergsvej 7, Kbhvn. Vby.
F irm a: A rth u r Rasmussen, Toftegårds Alle 27, 

Kbhvn. Vby.

Rasmussen, Asger, købm and; f. 27/7 1917 i 
Tullebølle, Svendborg amt, søn af m alerm ester 
A lbert Rasmussen; g. 15/6 1946 m. Alice R., f. 
H ansen; udi. i B ram drupdam  Brugsforening 
1933-37, derefter kommis i forskellige fo rre tn in 
ger sam t iøvrig t bestået præ lim inæ reksm . 1942, 
etabi. sig s. selvstændig købm and m. forretn ing
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B. L. Rasmussen 
købm and, skibshandler

B. Rasmussen 
købm and

B. Rasmussen 
købm and

B. G. Rasmussen 
købm and

— om fattende kolonial og isenkram  — i S im m er
bølle 1946; medl. af best. f. Langelands ^ a n 
delsforening sam t formd. f. næ vningegrundliste- 
udvalget i Sim merbølle.

Adr. Simmerbølle.
F irm a: Asger Rasmussen, Købmand, S im m er

bølle.
Rasmussen, Asger Nor, købm and; f. 26/10 1925 

i Vindinge, Svendborg amt, søn af gårdejer 
Ludvig Rasmussen; g. 18/9 1954 m. Kamma R., 
f. Larsen; overtaget nuvæ rende forretn ing  — 
der om fatter kolonial, tobaksvarer, isenkram  og 
frø — i Søndersø og etabi. sig s. selvstændig 
købm and 1953.

Adr. Søndersø.
F irm a: Asger Rasmussen, Købmand, Søndersø.

Rasmussen, Axel, fhv. købm and; f. 27/5 1882 i 
N ebsager sogn, Vejle amt, søn af gårdejer Simon 
Rasm ussen; g. 26/4 1914 m. Rigm or R., f. K alle- 
have; udi. h. købm and J. Chr. Mikkelsen, H orn
syld 1897-1901, derefter kommis h. købm ændene 
Rasmussen, Hou og N. P. Johnsen, Hald, over
taget forretn ing  i H ornum  og etabi. sig s. selv
stændig købmand 1907, afs tået samme og over
taget ejendom  m. forretn ing  i Horsens 1947, af
stået forretn ingen t. svigersønnen købm and Aage 
Rosendal 1951; i 2 pe ti  oder medl. af best. f. Øst- 
jydsk H andelsforening sam t medl. af best. f. 
C entral-O rganisationen af K øbm andsforeninger i 
Jy lland  1935-47, formd. f. A/S H.O.K.I., Horsens.

Adr. S tjernholm sgade 7 A., Horsens.

Rasmussen, Axel, købmand; f. 7/10 1910 i Gød
vad, Viborg amt, søn af rep ræ sen tan t Niels R as
mussen; g. 2/9 1938 m. Rigmor R., f. P ihi; over
taget nuvæ rende forretn ing  — der om fatter ko
lonial, delikatesser og vinhandel sam t isenkram  
og køkkenudstyr — i K annikegård pr. Neksø og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1949.

Adr. K annikegård pr. Neksø.
Firm a: K annikegårds K øbm andsforretning v. 

A. Rasmussen, K annikegård pr. Neksø.

Rasmussen, Bent, købmand, sk ibsproviante
ringshandler; f. 24/9 1895 i Ballen, Samsø, søn

af købmand L. Rasmussen; indehaver af nuvæ 
rende forretn ing — der er g rundlagt 1840 og har 
væ re t i fam iliens eje siden da sam t om fatter 
kolonial, isenkram , skibsproviantering, korn  og 
foderstoffer, træ last og bræ ndsel — i Ballen, 
Samsø.

Adr. Ballen, Samsø.
Firm a: L. Rasmussen, Ballen, Samsø.

Rasmussen, Bent, købm and; f. 10/3 1931 i Bel- 
linge, Odense amt, søn af lagerarbejder Rasmus 
Rasm ussen; g. 29/4 1951 m. K aren  M arie R., f. 
H ansen; udi. dels h. købm and Ove Nielsen, Ny
borg og dels h. købm and L. Nielsen, Fåborg 1945 
-49 og herunder bestået handelsskoleeksm . fra  
Fåborg Handelsskole 1949, kommis h. købm and 
Scheffm ann, Odense 1949-50, etabi. sig s. selv
stændig købm and m. fo rretn ing  — om fattende 
kolonial, delikatesser og v inhandel sam t frug t — 
i Odense 1950.

Adr. Jagtvej 36, Odense.
F irm a: Jag tvejens K olonialhandel, Jagtvej 36, 

Odense.

Rasmussen, B ernhard , købm and; f. 10/1 1893 i 
H ejninge pr. Slagelse, Sorø amt, søn af gårdejer 
Jørgen  Rasmussen; g. 21/4 1918 m. Meta R., f. 
Levin; udi. dels h. købm and Lars Dinesen, S la
gelse 1907-09 og dels h. købm and H ans K litgaard  
(V. H erte l’s Eftf.), Slagelse 1909-11 og herunder 
bestået handelsskoleeksm . fra  Slagelse H andels
skole 1910, kommis h. sidstnæ vnte 1911-16 og h. 
købm and J. V. Schrøder, Odense 1916-17, over
taget nuvæ rende forretn ing  — der om fatter kolo
nial, delikatesser og vinhandel — i Odense og 
etabi. sig s. selvstæ ndig købm and 1917, till. fo r
hand ler fo r A/S D ansk T ipstjeneste; medl. af 
best. f. K øbm andsforeningen f. Odense og Om
egn s. 1926, kasserer i samme 1928-51, derefter 
formd. f. foreningen, medl. af best. f. C entral- 
O rganisationen af K øbm andsforeninger i Fyns 
S tift s. 1949 og formd. f. Fynske K øbm ænds E j
endom s-A ktieselskab s. 1950, medl. af best. f. 
Odense Købmandsskole 1930-54 og f. Tietgensko- 
len i Odense s. 1954, till. medl. af best. f. Oden
se Svendehjem , f. Landsforeningen »Den per-
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B. M. Rasmussen 
købm and

C. M. Rasmussen 
købm and

C. V. Rasmussen 
købm and

C. Rasmussen 
købm and

sonlige F riheds Værn«s Odense afd. s. 1930 og 
f. L andsforeningen »Dansk Arbejde«s Odense 
afd. s. 1949 sam t me dl', af rundskuekom iteen i 
Odense s. 1949, medl. af F rim urerlogen i Odense.

Adr. D ronningensgade 12, Odense.
Firm a: B ernhard  Rasmussen, D ronningensgade 

12, Odense.

Rasmussen, Børge, købm and; f. 30/12 1919 i 
Skibbinge, P ræ stø  amt, søn af depotindehaver 
V allentin Rasmussen; g. 17/10 1953 m. G udrun R., 
f. A lbrechtsen; bestået realeksm . 1936, udd. i 
kolonial h. købm and Jørgen  Jørgensen, Præ stø 
1936-40 og herunder bestået handelsskoleeksm . 
1938, kommis h. købm and C hristoffersen, H årslev 
1945-48, overtaget sammes forretn ing  — der om
fa tte r  kolonial, delikatesser, vinhandel, sydfrugt, 
isenkram , køkkenudstyr, glas og porcelæn — og 
etabi. sig s. selvstændig købm and 1948.

Adr. Hovedgaden, Hårslev.
F irm a: Børge Rasmussen, Hovedgaden, H års

lev.

Rasmussen, Børge, købm and; f. 22/2 1924 i 
Ringive, Vejle amt, søn af gårdejer Svend Ras
mussen; g. 14/4 1949 m. Eva R., f. G ejl Jensen; 
udi. h. købm and H. C. Gade, Gadbjerg, over
taget nuvæ rende forretn ing  — der om fatter ko
lonial og isenkram  sam t bladforhandling — i 
Filskov og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1949.

Adr. Filskov.
Firm a: Børge Rasmussen, Filskov.

Rasmussen, Børge Gram, købm and; f. 5/4 1929 
i Ham m erum , Ringkøbing amt, søn af fo rre t
n ingsfører G unnar G ram  Rasm ussen; g. 10/5 1952 
m. K irsten  M arie G. R., f. K røjgaard; bestået 
realeksm . og sen. udi. h. købm and N. C. Lund, 
Ham m erum , derefter genn. 1 å r  kommis h. sam 
me og sen. genn. 1 å r  førstekom m is h. købmand 
C. Jensen’s Enke, Skern sam t frekven tere t Den 
jydske H andelshøjskole’s 1-årige dagskole i Å r
hus, etabi. sig s. selvstæ ndig købm and m. fo rre t
ning i H erning 1952.

Adr. GI. Landevej 122, Herning.

Firm a: Børge G ram  Rasmussen, GI. Landevej 
122, Herning.

Rasmussen, Børge K jæ rgaard , købm and; f. 
2/9 1911 i Vejen, Ribe amt, søn af cyklehandler 
V aldem ar Clausen Rasmussen; g. 13/3 1938 m. 
Louise R., f. Terkelsen; udi. h. købm and P eter 
Rydal, Esbjerg, besty rer af to chokoladeforret
ninger i H orsens 1935-40, overtaget nuvæ rende 
kolonial- og delikatesseforretning i Sønderborg 
og etabi. sig s. selvstændig købm and 1940.

Adr. R inggade 87, Sønderborg.
Firm a: Børge Rasmussen, Voldgade 4, Sønder

borg.

Rasmussen, Børge Lave, købmand, skibshand
ler; f. 24/2 1921 i Bogense, søn af købmand, 
skibshandler Jørgen Rasmussen; g. 8/2 1952 m. 
Ellen R., f. Saul; udd. i kolonial- og skibshandel 
dels i faderens forretn ing i Bogense 1935-37 og 
dels h. skibshandler Carl Nielsen, Bandholm 
1937-39, derefter kommis h. skibshandler Lau
ritsen, Vejle og sen. af tjen t væ rnepligt, dispo
nent i faderens forretn ing  i Bogense 1942-52, 
overtaget samme — der om fatter kolonial, deli
katesser og vinhandel sam t skibsproviantering 
— og etabi. sig s. selvstændig købm and og skibs
handler 1952.

Adr. K irkestræ de, Bogense.
Firm a: J. Rasmussen, Skibshandel, Bogense.

Rasmussen, Børge M øller, købm and; f. 20/10 
1918 i Årsdale, Bornholm , søn af fisker Jens 
Rasm ussen; g. 20/8 1944 m. Ellen R., f. H jorth  
H ansen; udi. i Årsdale Brugsforening 1932-36, 
frekven tere t Rønne H andelsdagskole 1936-37, 
derefter kommis bl. a. i Å kirkeby B rugsfor
ening, etabi. sig s. selvstændig købmand m. fo r
retn ing — om fattende kolonial, isenkram  og 
m anufak tur sam t skibsproviantering — i Å rs
dale 1944; medl. af tilsynsrådet og best. f. Sva
neke Sparekasse.

Adr. Å rsdale pr. Svaneke.
F irm a: Børge Rasmussen, Årsdale pr. Svaneke.

Rasmussen, C. Møller, købm and; f. 7/6 1892 i 
Å rhus, søn af arbejdsm and A nders M øller Ras-
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müssen; g. 13/5 1922 m. Mary M. R., f. Nielsen; 
udi. h. købmand Hans Steen, Århus 1906-10 og 
herunder bestået handelsskoleeksm. fra Århus 
Handelsaftenskole, kommis h. samme 1910-11 og 
h. købmand C. Jaster, Århus 1911-13, derefter 
aftjent værnepligt og sen. forrettet tjeneste s. 
korporal t. 1917, bestyrer af købmand Rs. Baden’s 
forretning i Århus 1917-18, etabi. sig s. selvstæn
dig købmand m. forretning — en udpræget køb
mandsvirksomhed — i Århus 1918, indehaver 
af nuværende forretning i Århus s. 1921; genn. 
en årrække medl. af best. f. Århus Handels
forening af 1887, herunder i perioder kasserer i 
samt næstformd. og formd. f. samme, og f. Cen
tral-Organisationen af Købmandsforeninger i 
Jylland, formd. f. Århus Handelsforening af 
1887’s fond samt indehaver af fl. a. faglige til
lidshverv; medl. af Århus byråd 1936-47 og 
formd. f. Børnehaven »Solhøjen« s. 1944, till. 
medl. af forretningsudvalget f. julekomiteen i 
Århus samt medl. af Århus Rotaryklub.

Ådr. Søndre Alle 5, Århus.
Firma: C. Møller Rasmussen, Guldsmedgade 

20, Århus.

Rasmussen, Carl, købmand, sognefoged; f. 27/6 
1905 i Todbjerg sogn, Randers amt, søn af gård
ejer Johannes Rasmussen; g. 20/5 1928 m. Erna 
R., f. Bundgaard; udd. dels h. købmand Holm 
Petersen, Hadsten og dels i Fårup Korn- & Fo
derstofforretning 1919-23, grundlagt forretning i 
Bendstrup pr. Hjortshøj og etabi. sig s. selvstæn
dig købmand 1927, afstået samme og overtaget 
nuværende forretning i Skåde pr. Højbjerg 1932; 
medl. af best. f. Århus Omegns Købmandsfor
ening s. 1946 og sognefoged i Holme sogn s. 1944.

Ådr. Oddervej 168, Skåde pr. Højbjerg.
Firma: Skåde Købmandshandel, Oddervej 168, 

Skåde pr. Højbjerg.

Rasmussen, Carl, købmand; f. 27/7 1909 i Hor
sens, søn af togfører Hans Christian Rasmussen; 
g. 29/5 1939 m. Johanne R., f. Jepsen; udi. h. 
købmand Johan Christiansen, Horsens, overtaget 
kolonialforretning i Uldum og etabi. sig s. selv
stændig købmand 1938.

Ådr. Uldum.
Firma: Carl Rasmussen, Uldum.

Rasmussen, Carl, købmand; f. 16/5 1923 i Mør
ke, Holbæk amt, søn af boelsmand H. Rasmus
sen; g. 26/8 1950 m. Yrsa R., f. Larsen; udi. i 
Vejleby Brugsforening, overtaget nuværende 
kolonialforretning i Nakskov og etabi. sig s. 
selvstændig købmand 1952.

Ådr. Nr. Boulevard, Nakskov.
Firma: Carl Rasmussen, Nr. Boulevard, Nak

skov.

Rasmussen, Carl Einer, købmand; f. 2/7 1895 i 
Stilling, Skanderborg amt, søn af tjenestemand 
v. D.S.B. Hans Rasmussen; g. 20/5 1921 m. Jo
hanne R., f. Brandt; udi. i Stilling Brugsforening 
1912-16, derefter kommis bl. a. i Lime Brugsfor

ening, uddeler i V. Alling Brugsforening 1917-19 
og i Lime Brugsforening 1919-25, gårdejer i Lime
1925- 33, overtaget købmand Johs. Jepsen’s for
retning i Tindbæk og etabi. sig s. selvstændig 
købmand 1933; genn. en årrække medl. af best.
f. Bjerringbro, Kjellerup og Omegns Købmands
forening.

Adr. Tindbæk pr. Randers.
Firma: E. Rasmussen, Tindbæk pr. Randers.

Rasmussen, Carl Vilhelm, købmand; f. 15/2 
1924 i Dalby, Holbæk amt, søn af rentier Hans 
Rasmussen; g. 2/11 1947 m. Inge R., f. Bruun 
Hansen; udd. v. landvæsen m. henblik på uddan
nelse t. frøavlskonsulent og sen. frøavlselev på 
»Idagård« v. Slagelse, medarbejder i broderens 
handels- og eksportvirksomhed — firmaet Ras
mussen & Blomhøj — i Kbhvn. 1947-48, grund
lagt nuværende forretning i egen ejendom i 
Kbhvn. og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1948; kasserer f. Ndr. Limfjordsvej Grundejerfor
ening s. 1954.

Adr. Limfjordsvej 77, Kbhvn. F.
Firma: C. V. Rasmussen, Bellahøjvej 121, 

Kbhvn. F.

Rasmussen, Carlo, købmand; f. 16/12 1997 i 
Kbhvn., søn af typograf Herman Rasmussen; g. 
10/9 1932 m. Ida R., f. Petersen; udi. h. købmand 
Peter Greisen, Sundholmsvej 47, Kbhvn. S. 1922- 
24 og herunder bestået handelsskoleeksm. — m. 
flidspræmie — fra Købmandsskolen 1924, kommis 
h. samme 1924-26, førstekommis h. købmand 
Øster-Jørgensen, Peter Bangs Vej 49, Kbhvn. F.
1926- 31 og h. købmand Alfr. Ibfelt, Borgergade 
116, Kbhvn. K. 1931-34, bestyrer af købmand 
Knud Tetzner’s forretning, Vognmandsmarken 56, 
Kbhvn. 0. 1934-39, medindehaver og daglig leder 
af købmandsforretningen Stubmøllevej 22, Kbhvn. 
SV. 1939, v. firmaets omdannelse til aktieselskab 
direktør f. samme 1942; medl. af best. f. Valby 
Handelsforening s. 1953.

Adr. Stubmøllevej 22, Kbhvn. SV.
Firma: A/S Koloniallageret »Ellebjerg«, Stub

møllevej 22, Kbhvn. SV.

Rasmussen, Christen Hvid, købmand; f. 2/1 
1913 i Århus, søn af købmand J. P. Rasmussen;
g. 10/11 1940 m. Ella H. R., f. Kjeldsen Jensen; 
udi. i faderens forretning i Hadsten 1929-34, 
overtaget samme og etabi. sig s. selvstændig køb
mand 1937.

Adr. Østergade 53, Hadsten.
Firma: Hvid Rasmussen, Østergade 53, Had

sten.

Rasmussen, Egon, købmand; f. 24/2 1923 i 
Kværndrup, Svendborg amt, søn af gårdejer 
Niels Rasmussen; g. 24/5 1947 m. Inger Margrethe 
R., f. Nielsen; udi. h. købmand Ludvig Pedersen, 
Svendborg 1939-43, derefter kommis h. samme og 
sen. h. købmand Frandsen, Langeskov samt h. 
købmand Rasmussen, Revsøre, etabi. sig s. selv
stændig købmand m. forretning i Vindinge pr. 
Lamdrup 1947.
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E. Aa. Rasmussen E. Rasmussen
købmand købmand

G. Rasmussen G. G. Rasmussen
købmand forretningsbestyrer

Adr. Vindinge pr. Lamdrup.
Firma: Egon Rasmussen, Vindinge pr. Lam

drup.

Rasmussen, Ejnar, købmand; f. 25/8 1905 i Tou- 
strup, Skanderborg amt, søn af skovfoged Johan 
Rasmussen; g. 23/11 1941 m. Lydia R., f. Kro- 
mann; udi. dels h. købmand Petersen, Sorring 
og dels h. købmand Emil Jensen, Gern 1920-24, 
kommis h. sidstnævnte 1924-28 og h. købmand 
Frederik Olsen, Røgen 1928-41, selvstændig køb
mand i Hesselballe pr. Hjortshøj 1941-43, over
taget købmand Jens Bomholdt’s forretning og 
etabi. sig s. selvstændig købmand i Lisbjerg- 
Terp 1943.

Adr. Terp pr. Lystrup St.
Firma: Ejnar Rasmussen, Terp pr. Lystrup St.

Rasmussen, Ejnar Aage, købmand; f. 11/8 1915 
i Nyborg, søn af lokomotivfører Karl Kristian 
Rasmussen; udd. i kolonial en gros i firmaet 
Brdr. Justesen, Odense 1931-34, kommis i samme 
1934-39, etabi. sig s. selvstændig købmand m. for
retning — omfattende kolonial, delikatesser og 
vinhandel — i Odense 1939.

Adr. Rødegårdsvej 67, Odense.
Firma: E. Rasmussen, Kolonialforretningen 

»Rødegården«, Rødegårdsvej 67, Odense.

Rasmussen, Erik, købmand; f. 5/5 1933 i Farre, 
Vejle amt, søn af frisørmester Ove Verner Ras
mussen; g. 7/7 1953 m. Dina R., f. Weis; udi. h. 
købmand Viggo Christensen, Vejle 1947-51 og 
herunder bestået handelsmedhjælpereksm. fra 
Østjydsk Handelsskole i Vejle 1949, kommis h. 
samme 1951-52 og h. købmand A. Weis, Hedegård 
pr. Give 1952-54, overtaget nuværende forretning 
— der omfatter kolonial og delikatesser — i Bran
de og etabi. sig s. selvstændig købmand 1954.

Adr. Jernbanegade 4, Brande.
Firma: Erik Rasmussen, »Volmerhus«, Brande.

Rasmussen, Erik Holmgaard, købmand; f. 26/6 
1923 i Odder, Århus amt, søn af maskinsnedker 
Rasmus Rasmussen; g. 15/5 1948 m. Ruth R., f. 
Langhave; udi. h. købmand Augustinus Jensen,

Odder 1941-44, derefter kommis h. samme samt
h. købmændene Willy Petersen, Tørring og Carl 
Christensen, Bjerringbro t. 1945, af tjent værne
pligt v. Livgarden 1945-46, førstekommis h. køb
mand Harald Petersen, Odder 1946-48, assuran
dør v. A/S Assurance-Compagniet »Baltica«s 
distriktskontor i Odder 1949-50 og repræsentant 
i firmaet B. Nielsen & Co., Århus 1950-53, over
taget købmand W. B. Christensen’s forretning i 
Odder og etabi. sig s. selvstændig købmand 1953, 
sideløbende kollektør f. Landbrugslotteriet; re
visor i Odder I.G.F. og sekretær i sammes ung
domsafdeling.

Adr. Parkvej 12, Odder.
Firma: Erik H. Rasmussen, Rosensgade 29, Od

der.

Rasmussen, Erik Odorico, købmand; f. 9/12 
1915 i Kbhvn.; g. 6/5 1939 m. Rosa R., f. Persson; 
udi. h. købmand H. Kjær, Set. Nikolaj Vej, 
Kbhvn. V. og sen. kommis h. købmand Vilh. 
Hansen, Frederik VI’s Alle, Kbhvn. F., i kom
pagni m. købmand C. Hansen overtaget forret
ningen H. C. Ørsteds Vej 37, Kbhvn. V. og etabi. 
sig s. selvstændig købmand 1945, eneindehaver af 
forretningen s. 1953.

Adr. Øxnevej 4, Gentofte.
Firma: Erik O. Rasmussen, H. C. Ørsteds Vej 

37, Kbhvn. V.

Rasmussen, Erland Heine, købmand; f. 6/6 1923 
i Ikast, Ringkøbing amt, søn af mejerist Jens 
Peter Rasmussen; g. 3/9 1947 m. Ester R., f. 
Bjerregaard; udi. i Ikast Brugsforening 1937-41, 
derefter kommis i forskellige forretninger samt 
forrettet civilforsvarstjeneste, etabi. sig s. selv
stændig købmand m. forretning i Hobro 1948, 
afhændet samme og overtaget nuværende for
retning — der omfatter kolonial og isenkram — i 
Bjerringbro 1954.

Adr. Nørregade 20, Bjerringbro.
Firma: Kolonialforretningen »Det grønne Hjør

ne« v. Erland Rasmussen, Bjerringbro.

Rasmussen, Ernst Alfred, købmand; f. 4/5 1900 
i Odense, søn af tømrermester Peder Martin
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Rasmussen; g. 4/5 1926 m. Mary Astrid R., f. 
Jensen; etabi. sig s. selvstændig købmand m. 
forretning — omfattende kolonial, manufaktur 
og skotøj — i Verninge pr. Knarreborg 1927.

Adr. Verninge pr. Knarreborg.
Firma: Verninge Varehus, Verninge pr. Knar

reborg.

Rasmussen, Georg, købmand; f. 15/6 1900 i 
Rudkøbing, søn af faktor Carl A. Rasmussen; g. 
4/8 1929 m. Vita R., f. Jensen; udi. hos købmand 
H. C. Bendixen’s Eftf., Rudkøbing, grundlagt 
nuværende kolonialforretning i Nakskov og 
etabi. sig s. selvstændig købmand 1929; medl. af 
best. f. Købmandsforeningen f. Nakskov og Om
egn.

Adr. Svingelsvej 93, Nakskov.
Firma: Georg Rasmussen, Svingelsvej 93, Nak

skov.

Rasmussen, Gudrun, købmand; f. 7/9 1909 i 
Hjortlund, Ribe amt, datter af lærer A. Bund- 
gaard; g. 16/1 1931 m. købmand Anton Rasmus
sen; efter ægtefællens død 1946 overtaget og vi
dereført dennes forretning i Mørke s. selvstæn
dig købmand, afstået samme 1953 og overtaget 
nuværende forretning i Århus 1954.

Adr. Borggade 5, Århus.
Firma: G. Rasmussen, Borggade 5, Århus.

Rasmussen, Gunnar, købmand; f. 4/3 1912 i Al
lested, Odense amt, søn af gårdejer R. H. Ras
mussen; g. 20/3 1940 m. Rigmor R., f. Rasmus
sen; udd. s. mejerist, etabi. sig s. selvstændig 
købmand m. forretning — omfattende kolonial, 
delikatesser og vinhandel samt isenkram — i 
Middelfart 1948.

Adr. GI. Banegårdsvej 86, Middelfart.
Firma: Gunnar Rasmussen, GI. Banegårdsvej 

86, Middelfart.

Rasmussen, Gunnar Gram, forretningsbestyrer; 
f. 30/7 1900 i Hundslund v. Horsens, Århus amt, 
søn af skræddermester Thomas Rasmussen; g. 
7/11 1926 m. Agnes G. R., f. Andersen; udi. h. 
købmand I. S. Petersen, Falling og sen. frekven

teret Horsens Handelsdagskole, kommis h. køb
mand N. C. Lund, Hammerum 1923-27, derefter 
bestyrer af sammes forretning.

Adr. Vestergade 13, Hammerum.
Firma: N. C. Lund, Hammerum.

Rasmussen, Gunnar Kristian, købmand; f. 14/9 
1899 i Stautrup, Århus amt, søn af gårdejer Jens 
Rasmussen; g. 22/2 1931 m. Anna Katrine Jaco
bine R., f. Madsen; grundlagt nuværende forret
ning i Neder Fløjstrup pr. Beder og etabi. sig 
s. selvstændig købmand 1930; genn. en årrække 
medl. af best. f. Hads Herreds Købmandsforening.

Adr. Neder Fløjstrup pr. Beder.
Firma: G. Rasmussen, Neder Fløjstrup pr. Be

der.

Rasmussen, Gustav Hakon, købmand; f. 27/12 
1908 i Gjesing sogn, Randers amt, søn af gård
ejer Rasmus Rasmussen; g. 15/11 1942 m. Julie 
R., f. Henriksen; bestået realeksm. fra Skander
borg Realskole 1924, udi. h. købmand Axel Ras
mussen, Vivild 1924-28, kommis h. samme 1928- 
30 og bogholder 1933-44 samt førstekommis i 
Snaptun Handelsplads 1930-33, selvstændig køb
mand i Vivild 1944-45, overtaget nuværende for
retning — der omfatter kolonial, isenkram, tapet 
og farve, korn og foderstoffer, gødning og mark
frø, støbegods, bygningsmaterialer og brændsel 
samt savværk og trælasthandel — i Vivild 1945; 
medl. af best. f. A/S H.O.K.I., Århus samt kom
munalrevisor i Vivild.

Adr. Vivild.
Firma: Axel Rasmussen, Vivild.

Rasmussen, H. Fredsø, repræsentant; f. 14/9 
1912 i Randers, søn af murer Niels P. Rasmus
sen; g. 20/3 1943 m. Grete F. R., f. Petersen; 
student (Randers) 1931, H.D. i regnskabsvæsen 
(KbhvnJ 1938, ansat i A/S De Danske Sprit
fabrikker, Randers 1931, rejsende t. selskabets 
kunder i Randers og Hobro distrikter s. 1950; 
medl. af best. f. Randers Turistforening s. 1954 
og formd. f. Salgs- og Reklameforeningen i Ran
ders s. 1955, lærer v. Randers Handelsskole.

Adr. Vilhelm Thomsens Plads 12, Randers.
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Firma: A/S De Danske Spritfabrikker, Strand
vejen 18, Ålborg.

Rasmussen, Hans, købmand; f. 13/6 1918 i Da
lum, Odense amt, søn af købmand Rasmus Ras
mussen; g. 7/5 1944 m. Agnete R., f. Nielsen; 
udi. i faderens forretning i Odense 1933-37 og 
herunder bestået handelsskoleeksm. fra Odense 
Handelsskole 1936, kommis i samme 1937-38, i 
papir en gros firmaet T. Stenstrup-Jensen, Oden
se 1938-39, h. købmand Knud P. Pallesen, Fre
dericia 1939-42 og h. købmand Skytte Hansen, 
Lyngby 1942-44, disponent i faderens forretning 
i Odense 1944-53, overtaget samme — der omfat
ter kolonial, delikatesser, vinhandel og isen
kram — og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1953.

Adr. Georgsgade 34, Odense.
Firma: Hans Rasmussen, Georgsgade 34, 

Odense.

Rasmussen, Hans Aage, købmand; f. 22/9 1927 
i Herrested, Svendborg amt, søn af slagterme
ster Møller Rasmussen; g. 12/7 1953 m. Inger R., 
f. Juhl; udi. i Årup Brugsforening 1942-46, kom
mis i Esbjerg og Omegns Brugsforening 1946-47, 
af tjent værnepligt i marinen 1947-48, første
kommis i Ebberup Brugsforening 1948-50 og vir
ket i faderens forretning 1950-53, overtaget nu
værende forretning — der omfatter kolonial, 
isenkram og manufaktur — i Oure og etabi. sig 
s. selvstændig købmand 1953.

Adr. Oure St.
Firma: Hans Aage Rasmussen, Oure St.

Rasmussen, Hans Askov, købmand; f. 1/6 1906 
i Gørding, Ribe amt, søn af møller Knud Ras
mussen; bestået præliminæreksm. fra Vejen 
Realskole 1922, udi. i Gørding Materialhandel 
1922-26, overtaget nuværende forretning i Gør
ding og etabi. sig s. selvstændig købmand 1938.

Adr. Nørregade, Gørding.
Firma: Hans A. Rasmussen, Kolonial — Deli

katesser — Vine, Gørding.

Rasmussen, Hans Christian, købmand; f. 5/3 
1914 i Føldingbjerg, Viborg amt.

Adr. Stensballe pr. Horsens.
Firma: H. Chr. Rasmussen, Stensballe pr. 

Horsens.

Rasmussen, Hans Ejvind, købmand; f. 20/4 
1921 i Skellerup, Svendborg amt, søn af slagter
mester Rasmus Jørgen Rasmussen; g. 26/12 1945 
m. Gerda R., f. Andersen; udi. i Skellerup Brugs
forening 1937-41, af tjent værnepligt 1942-43 og 
genindkaldt t. hæren 1945, kommis i Gelsted 
Brugsforening og sen. i Sdr. Nærå Brugsforening 
1943-45, etabi. sig s. selvstændig købmand m. 
forretning — omfattende kolonial, delikatesser, 
vinhandel, sydfrugt og køkkenudstyr — i Næsby 
1946.

Adr. Åga de 27, Næsby, Fyn.
Firma: H. E. Rasmussen, Ågade 27, Næsby, 

Fyn.

Rasmussen, Hans Erik Broneé, købmand.
Adr. Stubbekøbing.
Firma: E. Broneé Rasmussen, Stubbekøbing.

Rasmussen, Hans Leo, købmand; f. 10/6 1911 
i Jydstrup, Sorø amt, søn af vognmand Rasmus 
Hansen Rasmussen; g. 18/9 1938 m. Else Mar
grethe R., f. Christensen; udi. i Roerslev Brugs
forening 1927-30, derefter kommis i forskellige 
forretninger bl. a. i Fløstrup Brugsforening, 
etabi. sig s. selvstændig købmand m. forretning 
— omfattende kolonial, isenkram, manufaktur og 
trikotage — i Søhus 1945.

Adr. Søhus pr. Søhus St.
Firma: Søhus Købmandshandel, Søhus pr. Sø

hus St.

Rasmussen, Hans Oluf Christian, købmand; f. 
13/1 1897 i Nykøbing F., søn af købmand Alfred 
Rasmussen; g. 18/7 1925 m. Dagmar Eleonora 
Henriette R., f. Nielsen; udi. i faderens forret
ning i Nykøbing F. 1911-15, kommis i samme for
retning 1915-16 og h. købmand Severin Schiøtt, 
Kalundborg 1916-17 samt i firmaet H. O. Han
sen’s Eftf., Nykøbing F. 1917, aftjent værnepligt
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og sen. forrettet tjeneste s. korporal 1917-18, 
kommis i Nyråd 1918-20 og kontorassistent i I/S 
Fabriken »Samoa«, Glostrup 1920-23, bogholder 
i firmaet L. Bech’s Eftf., Nykøbing F. 1923-31, 
grundlagt nuværende forretning — der omfatter 
kolonial og blandet handel — i Tårnby og etabi. 
sig s. selvstændig købmand 1932.

Adr. Teglkåsvej 20, Tårnby pr. Kastrup.
Firma: Oluf Rasmussen, Englandsvej 371, Tårn

by pr. Kastrup.

Rasmussen, Hans Peter, købmand; f. 20/12 1917 
i Orte, Odense amt, søn af arbejdsmand Niels 
Rasmussen; g. 17/10 1943 m. Ruth R., f. Peter
sen; udi. h. købmand Chr. Pedersen, Kappen- 
drup 1935-39, kommis h. købmand K. Blauens- 
feldt, Nyborg 1941-43 og h. købmand K. Filskov, 
Møgeltønder 1943, bestyrer af sidstnævntes filial 
i Fredericia 1943-44 og forpagter af samme 1944 
-46, overtaget forretningen — der omfatter ko
lonial, delikatesser og isenkram — og etabi. sig 
s. selvstændig købmand 1946, udvidet og moder
niseret forretningen t. delvis selvbetjening 1953.

Adr. Vejlevej 65, Fredericia.
Firma: »Varemessen« v. H. P. Rasmussen, 

Vejlevej 65, Fredericia.

Rasmussen, Hans Sofus, lærer, handelsskole
forstander; f. 7/3 1889 i Borre, Præstø amt, søn 
af tømrermester Lars Rasmussen; g. 1916 m. 
Ellen R., f. Esbensen; bestået lærereksm. fra 
Vordingborg Seminarium 1911, lærer v. Maribo 
kommunale skolevæsen s. 1912, till. forstander f. 
Maribo Handelsskole; næstformd. i Fuglse Her
reds Lærerkreds og censor i dansk v. handels- 
medhjælpereksm.

Adr. Sdr. Boulevard 19, Maribo.
Institution: Maribo Handelsskole, Maribo.

Rasmussen, Harald, købmand; f. 26/6 1911 i 
Vejle, søn af væver Frands Rasmussen; g. 14/11 
1937 m. Thyra R., f. Friis Hansen; udi. h. køb
mand Fr. Poulsen, Vejle 1925-29, overtaget køb
mand Aage Mortensen’s forretning i Vejle og 
etabi. sig s. selvstændig købmand 1936.

Adr. Fredericiagade 29, Vejle.
Firma: Harald Rasmussen, Fredericiagade 29, 

Vejle.

Rasmussen, Harry Eigil, købmand; f. 10/9 1927 
i Vindinge, Svendborg amt, søn af gårdejer Niels 
Christian Rasmussen; g. 27/11 1954 m. Jytte R., 
f. Hansen; overtaget nuværende forretning — 
der omfatter kolonial, isenkram, manufaktur, 
trikotage og frø — i Beidringe og etabi. sig s. 
selvstændig købmand 1952.

Adr. Beidringe St.
Firma: Beldringe Købmandshandel, Beidringe 

St.

Rasmussen, Helge Juel, købmand; f. 25/12 1923 
i Osted, Roskilde amt, søn af bagermester Emil 
Rasmussen; g. 24/5 1953 m. Ruth R., f. Pedersen; 
udi. i Jydstrup Brugsforening 1938-42, kommis 
i Helsinge Brugsforening 1942-45 og h. købmand 
Jørgensen, Sæby (Vendsyssel) 1946-49, aftjent 
værnepligt v. Livgarden 1945-46, frekventeret 
Bergenholz’ Dekoratørskole i Kbhvn. 1949, be
styrer af Kolonialforretningen »Gova«, Østerbro- 
gade, Kbhvn. 0. 1949-50, etabi. sig s. selvstændig 
købmand m. forretning — omfattende ren kolo
nial — i Roskilde 1950.

Adr. Vindingevej 61, Roskilde.
Firma: H. Juel Rasmussen, Vindingevej 61, 

Roskilde.

Rasmussen, Helmer, købmand; f. 5/12 1907 i 
Århus, søn af funktionær v. D.S.B. R. P. Ras
mussen; g. 1939 m. Elna Kathrine R., f. Ander
sen; udi. h. købmand Gravers Madsen, Kongs- 
vang pr. Århus 1922-26, derefter kommis i Ko
lind og Århus og sen. forretningsbestyrer i Te
strup, selvstændig købmand i Århus 1937-47 og i 
Lemming v. Hasselager 1947-51, overtaget nu
værende forretning og etabi. sig s. selvstændig 
købmand i Rye 1951.

Adr. Skanderborgvej 32, Rye.
Firma: Helmer Rasmussen, Skanderborgvej 32, 

Rye.
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Rasmussen, Helmer, forretningsbestyrer; f. 9/2 
1921 i Ålborg, søn af slagteriarbejder Peter Mar
tin Rasmussen; g. 9/6 1945 m. Ketty R., f. Ole
sen; udi. h. købmand Asger Windfeldt, Ålborg 
1935-39 og herunder bestået handelsmedhjælper- 
eksm. fra Justitsråd Møller’s Handelshøjskole i 
Ålborg 1938, kommis h. samme 1939-52, derefter 
bestyrer af forretningen — der indehaves af fru 
Ingeborg Appel og omfatter kolonial, isenkram, 
korn og brændsel.

Adr. Himmerlandsgade 25, Ålborg.
Firma: A. Søberg Appel, Stationsvej 25, Nørre 

Sundby.

Rasmussen, Henry, købmand; f. 28/7 1907 i 
Slagelse, søn af købmand William Rasmussen; g. 
22/2 1942 m. Ebba R., f. Jacobsen; bestået mel- 
lemskoleeksm. 1921, udd. i kolonial h. købmand, 
cand. pharm. Bøving, Nyborg 1921-25, frekvente
ret Handelshøjskolen »Købmandshvile« i Rung
sted 1925-26, kommis h. købmand Jørgen Ander
sen, Måløv 1926-32, kommis og sen. disponent i 
faderens forretning i Slagelse 1932-41, i kompag
ni m. moderen overtaget forretningen — der 
omfatter kolonial, material, delikatesser og vin
handel — og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1941, eneindehaver af forretningen s. 1946.

Adr. Bredegade 4, Slagelse.
Firma: Bredegades Materialhandel, Bredegade 

4, Slagelse.

Rasmussen, Henry, købmand; f. 5/5 1911 i Bo
gense, søn af fyrbøder Christian Rasmussen; g. 
24/9 1932 m. Esther R., f. Hestbech; udi. h. køb
mand Herman Ågerup, Fåborg 1925-29 og her
under bestået handelsskoleeksm. fra Fåborg 
Handelsskole 1928, kommis h. samme 1929-33 og 
h. købmand N. P. Rasmussen, GI. Kongevej 94 A., 
Kbhvn. V. 1933-44, overtaget sidstnævntes for
retning og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1944.

Adr. GI. Kongevej 94 A., Kbhvn. V.
Firma: Henry Rasmussen, GI. Kongevej 94 A., 

Kbhvn. V.

Rasmussen, Henry, købmand; f. 29/4 1913 i 
Kalundborg, søn af pedel Christian Rasmussen; 
udd. i A/S Gottschalck & Tillge, Kalundborg 
1930-33 og sideløbende frekventeret Kalundborg 
Handelsskole 1930-32, kommis h. købmand Al- 
brechtsen’s Eftf., Kalundborg 1934-37 og i for
skellige forretninger i Kbhvn. 1937-40, etabi. sig 
s. selvstændig købmand m. forretning — omfat
tende kolonial, delikatesser, vinhandel og syd
frugt — i Kalundborg 1940.

Adr. Holbækvej 2, Kalundborg.
Firma: Henry Rasmussen, Holbækvej 2, Ka

lundborg.

Rasmussen, Hjalmar Christian, købmand; f. 
24/4 1918 i Troelse, Odense amt, søn af gårdejer 
Rasmus Herman Rasmussen; g. m. Alf rida Pe
trine R., f. Larsen; overtaget nuværende forret
ning — der omfatter kolonial, isenkram, manu

faktur, trikotage, hønse- og kyllingemoder, byg
ningsmaterialer og brændsel — i Bladstrup pr. 
Kappendrup og etabi. sig s. selvstændig køb
mand 1953.

Adr. Bladstrup pr. Kappendrup St.
Firma: Hjalmar Rasmussen, Bladstrup pr. 

Kappendrup St.

Rasmussen, Hjalmar Havelund, købmand; f. 
1906 i Hillerslev, Svendborg amt, søn af lærer 
Johannes Rasmussen; g. 1934 m. Elna H. R., f. 
Jensen; udi. i Espe Brugsforening 1920-24, der
efter kommis bl. a. — genn. 6 år — i Fjelsted 
Brugsforening, etabi. sig s. selvstændig købmand 
m. forretning — omfattende kolonial og isen
kram — i Ejby 1934.

Adr. Nørregade 33, Ejby St.
Firma: Hj. Havelund Rasmussen, Ejby St.

Rasmussen, Holger, købmand; f. 3/12 1912 i 
Spørring, Århus amt, søn af murermester P. 
Rasmussen; udd. i firmaet Jacobsen & Fregers- 
lev, Brabrand 1926-30, grundlagt nuværende for
retning i Århus og etabl. sig s. selvstændig køb
mand 1950.

Adr. C. F. Jessens Vej 9, Århus.
Firma: Rytterparkens Kolonial, Aldersrovej 

39, Århus.

Rasmussen, Holger, købmand; f. 6/7 1920 i Vor
dingborg, søn af gårdejer Carl Rasmussen; g. 
21/9 1946 m. Margrethe R., f. Faurholm; udd. i 
kolonial og vinhandel i firmaet Steffen-Hansen
— sen. firmaet Brdr. Petersen, Vordingborg 1934- 
38 og herunder bestået handelskoleeksm. fra 
Vordingborg Handelsskole 1937, kommis i samme 
firma 1938-39 og i A/S B. Bennetzen, Slagelse 
1939-45, bestyrer af firmaet Chr. V. Nielsen & 
Søn’s købmandsforretning Vilvordevej 3, Char- 
lottenlund 1945-50, etabl. sig s. selvstændig køb
mand m. forretning Hvidkildevej 36 A., Kbhvn. 
F. 1950.

Adr. Christiansvej 3, Charlottenlund.
Firma: Holger Rasmussen, Hvidkildevej 36 A., 

Kbhvn. F.

Rasmussen, Holger Otto, købmand; f. 10/9 1918 
i Falslev, Randers amt, søn af maskinpasser 
Hans Valdemar Rasmussen; g. 21/1 1944 m. Edith 
R., f. Lauritsen; udi. h. købmand H. C. Madsen, 
Dania pr. Mariager, kommis i Assens Brugsfor
ening pr. Mariager, overtaget nuværende kolo
nialforretning i Randers og etabl. sig s. selv
stændig købmand 1941.

Adr. Danmarksgade 16, Randers.
Firma: H. O. Rasmussen, Danmarksgade 16, 

Randers.

Rasmussen, Ingolf, købmand; f. 24/3 1901 i 
Fanefjord, Præstø amt, søn af fisker Johannes 
Rasmussen; g. 21/5 1921 m. Mary R., f. Frimann; 
etabl. sig s. selvstændig købmand m. forretning
— omfattende kolonial, delikatesser, vinhandel, 
manufaktur, isenkram, køkkenudstyr og benzin
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— i Damsholte pr. Stege 1943, till. forhandler f. 
A/S Dansk Tipstjeneste; kasserer i Damsholte 
Sygekasse s. 1945.

Adr. Damsholte pr. Stege.
Firma: Damsholte Købmandsforretning, Dams- 

holte pr. Stege.

Rasmussen, Jagd Paaske, købmand; f. 30/4 1931 
i Nysted, søn af gårdejer Carl August Rasmus
sen; g. 10/4 1953 m. Gunver R., f. Romme; be
stået realeksm. 1946, udi. h. købmand C. Hen
riksen, Sakskøbing 1946-50, derefter kommis i 
Radsted Brugsforening og sen. salgschauffør h. 
grosserer Poul Larsen, Maribo, overtaget nuvæ
rende forretning — der omfatter kolonial, deli
katesser og vinhandel — i Maribo og etabi. sig 
s. selvstændig købmand 1952.

Adr. Østergade 28, Maribo.
Firma: Jens Lund’s Eftf. v. Jagd Rasmussen, 

Østergade 28, Maribo.

Rasmussen, Jens, købmand; f. 10/5 1899 i Lem
vig, søn af togfører Jens Rasmussen; g. 10/5 
1931 m. Marie Kathrine R., f. Nørby; udi. h. 
købmand N. Refsgaard, Struer 1913-17, kommis 
i forskellige forretninger 1917-22, drevet konfek
tureforretning og bladhandel Storegade 22, Lem
vig 1922-46, grundlagt nuværende forretning — 
der omfatter kolonial og bladhandel — i egen 
ny erhvervet ejendom i Lemvig og etabi. sig s. 
selvstændig købmand 1946, till. forhandler f. A/S 
Dansk Tipstjeneste; medl. af best. f. Lemvig 
Handelsstandsforening s. 1950.

Adr. Banegårdsvej 3, Lemvig.
Firma: Rasmussen’s Kolonialhandel, Storegade 

24, Lemvig.

Rasmussen, Jens Bjørn, prokurist; f. 21/3 1899 
i Hou St., Århus amt, søn af købmand Rasmus 
Rasmussen; udd. i faderens virksomhed i Hou 
St. 1914-18 og sen. frekventeret Den jydske Han
delshøjskole i Århus, kommis h. købmand Johan 
Sørensen, Østby 1920-21, derefter aftjent værne
pligt og sen. ansat i faderens virksomhed i Hou 
St., prokurist i samme s. 1933, leder af virksom
heden s. 1940.

Adr. Hou St.
Firma: R. Rasmussen, Hou Pakhus, Havnen, 

Hou St.

Rasmussen, Jens Christian, købmand; f. 15/2 
1893 i Ingstrup, Viborg amt, søn af husmand 
Morten Rasmussen; g. 18/5 1913 m. Johanne R., 
f. Christiansen; grundlagt kolonialforretning i 
Randers og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1929, afhændet samme og overtaget nuværende 
kolonial- og grøntforretning i Randers 1932.

Adr. Jyllandsgade 13, Randers.
Firma: J. Chr. Rasmussen, Jyllandsgade 13, 

Randers.

Rasmussen, Jens Peder, købmand; f. 16/7 1897 
i Ollerup, Svendborg amt, søn af landmand Dit
lev Rasmussen; g. 7/12 1919 m. Agnes Sofie R., 
f. Christensen; udi. i Ollerup Brugsforening 1911 
-15, kommis i Alslev Indkøbsforening 1915-19, 
uddeler i Håstrup Brugsforening v. Varde 1919- 
22, etabi. sig s. selvstændig købmand m. forret
ning — omfattende kolonial, isenkram og manu
faktur — i Øster Åby 1922, ombygget og moder
niseret forretningen 1954; genn. ca. 15 år medl. 
af best. f. Østfyns Købmandsforening, brand
foged i Øster Åby samt formd. f. og kasserer i 
»Julens Glæde« i Øster Åby.

Adr. Øster Åby pr. Skårup.
Firma: J. P. Rasmussen, Øster Åby pr. Skårup.

Rasmussen, Jens Peter, købmand; f. 2/2 1931 
i Sall, Viborg amt, søn af gårdejer Arthur Ras
mussen; g. 15/11 1953 m. Ruth R., f. Smedegaard; 
udi. h. købmand Th. Jørgensen, Hørning 1947-51, 
overtaget købmand O. Jørgensen’s forretning i 
Århus og etabi. sig s. selvstændig købmand 1953.

Adr. Pontoppidansgade 28, Århus.
Firma: Strandparkens Kolonial, Pontoppidans

gade 28, Århus.

Rasmussen, Jes Olav, købmand; f. 27/9 1921 i 
V. Åby, Svendborg amt, søn af sognefoged R. P. 
Rasmussen; g. 9/9 1950 m. Else R., f. Pedersen; 
udi. i Hundstrup Brugsforening 1940-43, kommis 
i Nr. Lyndelse Brugsforening 1943-44, frekven-
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teret Ollerup Gymnastikhøjskole 1944-45, kom
mis i Sallinge Brugsforening 1945-46 og i Rudme 
Brugsforening 1946-47, frekventeret Svendborg 
Handelshøjskole 1947-43, studie- og arbejdsop
hold i Sverige 1948-50, etabi. sig s. selvstændig 
købmand m. forretning — omfattende kolonial, 
isenkram, manufaktur, frø og brændsel — i Al- 
lerup pr. Brobyværk 1950.

Adr. Allerup pr. Brobyværk.
Firma: Jes Rasmussen, Købmand, Allerup pr. 

Brobyværk.

Rasmussen, Johannes, købmand; f. 20/7 1903 i 
V. Skerninge, Svendborg amt, søn af skomager
mester Marius Rasmussen; g. 19/7 1925 m. Karen 
R., f. Bondesen; udi. i Stenstrup Brugsforening 
1917-20, kommis i Brahetrolleborg Brugsforening 
1920-22, i Drigstrup Brugsforening 1922-23 og i 
Landet Brugsforening 1923-24, af tjent værnepligt 
1924, grønthandler 1924-35, etabi. sig s. selvstæn
dig købmand m. forretning — omfattende kolo
nial, delikatesser og vinhandel — i Odense 1935, 
till. forhandler f. A/S Dansk Tipstjeneste.

Adr. Damhusvej 70, Odense.
Firma: Johs. Rasmussen, Damhusvej 70, 

Odense.

Rasmussen, Johannes, købmand; f. 27/11 1905 i 
Uldum, Vejle amt, søn af skræddermester Karl 
Rasmussen; g. 22/10 1944 m. Else R., f. Larsen; 
udi. h. købmand Højgaard Rasmussen, Uldum 
1919-23, derefter kommis i forskellige forretnin
ger bl. a. i Husby Brugsforening, etabi. sig s. 
selvstændig købmand m. forretning — omfatten
de kolonial, delikatesser og vinhandel — i As
sens 1934, ombygget og moderniseret forretnin
gen t. selvbetjening — forøvrigt den første selv
betjeningsbutik på Fyn — 1950.

Adr. Nørregade 12, Assens.
Firma: Johs. Rasmussen, Kolonialforretning, 

Nørregade 14, Assens.

Rasmussen, Johannes, købmand; f. 5/2 1908 i 
Dronninglund sogn, Hjørring amt, søn af mejeri
ejer Søren Peter Rasmussen; g. 27/7 1935 m. Asta 
R., f. Jensen; udd. og virket i konsumbranchen,

grundlagt nuværende forretning — der omfat
ter kolonial, delikatesser og vinhandel samt syd
frugt — i Frederikshavn og etabi. sig s. selv
stændig købmand 1950.

Adr. Knudensvej 29, Frederikshavn.
Firma: Kolonialforretningen »Hjørnet«, Knu

densvej 29, Frederikshavn.

Rasmussen, Johannes, købmand; f. 18/5 1912 i 
Skellerup, Svendborg amt, søn af uddeler Ras
mus Jørgen Rasmussen; g. 13/11 1938 m. Kamma 
R., f. Andersen; udi. i Skellerup Brugsforening 
1927-30, derefter — genn. ca. 3 år — kommis i 
samme brugsforening og sen. — genn. 5 år — 
i Avnslev Brugsforening, etabi. sig s. selvstæn
dig købmand m. forretning i Avnslev 1940.

Adr. Avnslev pr. Hjulby.
Firma: J. Rasmussen, Avnslev pr. Hjulby.

Rasmussen, Julius, købmand; f. 6/6 1897 i Bjer- 
reby, Svendborg amt, søn af skibsbygger A. Ras
mussen; g. 25/9 1923 m. Anna R., f. Hallund; udi. 
i Bjerreby Brugsforening, overtaget nuværende 
forretning i Nakskov og etabi. sig s. selvstændig 
købmand 1946; medl. af best. f. Købmandsfor
eningen for Nakskov og Omegn og f. Vestlol- 
lands Benzinhandlerforening.

Adr. Midlerkampsvej 2, Nakskov.
Firma: Jul. Rasmussen, Midlerkampsvej 2, 

Nakskov.

Rasmussen, Jørgen, købmand; f. 8/3 1921 i År
hus; g. 19/9 1945 m. Ragnhild R., f. Staalsen; udi. 
h. købmand Vald. Rasmussen, Århus 1935-39, 
derefter kommis h. samme, overtaget købmand 
Rasmus Sørensen’s forretning i Århus og etabi. 
sig s. selvstændig købmand 1945.

Adr. Niels Juels Gade 49, Århus.
Firma: Jørgen Rasmussen, Niels Juels Gade 

49, Århus.

Rasmussen, Jørgen Johannes, købmand; f. 
22/12 1921 i Drøsselbjerg sogn, Sorø amt, søn af 
fisker Hjalmar Rasmussen; g. 21/9 1941 m. Aase 
R., f. Rieneck; udi. h. købmand Henry Christen
sen, Køge 1937-41 og herunder bestået handels-
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skoleeksm. fra Køge Handelsskole 1940, kommis 
h. købmand Einer Nielsen, Græsted 1941-42 og 
h. købmand Axel Nielsen, Roskilde 1942-43, 
overtaget købmand1 H. P. Jørgensen’s forretning 
— omfattende kolonial og støbegods — i Frede
rikssund og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1943; næstformd. og sekretær i best. f. Køb
mandsforeningen f. Frederikssund og Omegn s. 
1954.

Adr. Lundevej 11, Frederikssund.
Firma: Lundevejens Kolonial, Lundevej 11, 

Frederikssund.

Rasmussen, Kaj Charles, købmand; f. 18/7 1905 
i Bursø, Maribo amt, søn af gårdejer Peter Ras
mussen; g. 18/1 1931 m. Ketty R., f. Christiansen; 
udd. i kolonial og material i Rødby Material
handel 1919-23, selvstændig købmand i Reersnæs 
1927-46, etabi. sig s. selvstændig købmand m. for
retning — omfattende kolonial, delikatesser og 
vinhandel samt automobiludlejning — i Maribo 
1946.

Adr. Skimmingegade 28, Maribo.
Firma: Kaj Ch. Rasmussen, Skimmingegade 

28, Maribo.

Rasmussen, Kaj Eigil, købmand; f. 22/2 1902 på 
Frdbg., søn af malermester Peter Valdemar Ras
mussen; g. 26/2 1926 m. Ida Valborg R., f. Jørgen
sen; udd. s. maler, medhjælper i svigerfaderen 
købmand P. Jørgensen’s forretning i Rungsted 
Kyst 1926-44, overtaget samme og etabi. sig s. 
selvstændig købmand 1944; medl. af Hørsholm 
kommunalbestyrelse s. 1948.

Adr. Rungsted Kyst.
Firma: P. Jørgensen’s Eftf., Rungsted Kyst.

Rasmussen, Karl Alf, købmand; f. 8/7 1904 i 
Næstved, søn af gårdejer Jens Rasmussen; g. 
28/11 1936 m. Judith R., f. Petersen; udi. h. køb
mand Carl Sørensen, Næstved 1921-25 og her
under frekventeret Næstved Handelsskole, ansat 
i A/S Otto Mønsted, Kbhvn. 1928 og i en gros 
firmaet Valdemar Knudsen, Kbhvn. 1940, etabi. 
sig s. selvstændig købmand m. forretning Fal
koner Allé 110, Kbhvn. F. 1947.

Adr. Trekronergade 10, Kbhvn. Vby.
Firma: Karl Rasmussen, Falkoner Allé 110, 

Kbhvn. F.

Rasmussen, Karl Peter, købmand; f. 19/3 1919 i 
Voer sogn, Hjørring amt, søn af slagtermester 
Alexander Rasmussen; g. 8/6 1947 m. Ida R., f. 
Hycke Sørensen; udi. h. købmand Johan Ander
sen, Flauenskjold 1933-37, kommis h. samme 1937 
-38 og h. købmand Magnus Hesselholdt, Strand
by 1938-41, ansat h. ostegrosserer Kassov, Frede
rikshavn 1941-42 og i firmaet Brdr. Justesen, 
Frederikshavn 1942-46, etabi. sig s. selvstændig 
købmand m. forretning — omfattende kolonial, 
delikatesser og vinhandel — i Frederikshavn 
1946.

Adr. Rimmensgade 18, Frederikshavn.
Firma: Karl P. Rasmussen, Rimmensgade 18, 

Frederikshavn.

Rasmussen, Karlo, købmand; f. 31/5 1919 i Ej
by, Roskilde amt, søn af landmand Oluf L. Ras
mussen; g. 27/1 1951 m. Emma R., f. Bruun; udi. 
i Ejby Brugsforening 1934-38, derefter kommis i 
Viby Brugsforening og sen. i Ferslev-Vellerup 
Brugsforening samt førstekommis i Ejby Brugs
forening 1943-46, drevet vognmandsforretning 
1946-51, etabi. sig s. selvstændig købmand m. 
forretning i Rønnede 1951.

Adr. Rønnede.
Firma: Rønnede Købmandshandel, Rønnede.

Rasmussen, Knud, købmand; f. 17/5 1912 i Ål
borg, søn af postkontrollør R. J. Rasmussen; be
stået realeksm. fra Ålborg Katedralskole 1928, 
udi. h. købmand Nielsen Dinesen, Ålborg 1928- 
32 og herunder bestået handelsskoleeksm. fra 
Justitsråd Møller’s Handelsskole 1931, kommis h. 
købmand Knud Thorup, Risskov 1932-36, over
taget købmand K. Jacobsen’s1 forretning — der er 
grundlagt 1926 og er en udpræget købmandsvirk
somhed — i Århus og etabi. sig s. selvstændig 
købmand 1936.

Adr. Stationsgade 24, Risskov.
Firma: Knud Rasmussen, Trepkasgade 25, År

hus.
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Rasmussen, Knud, købmand; f. 7/4 1916 i As- 
sendrup, Roskilde amt, søn af gårdejer Rasmus 
Rasmussen; g. 28/9 1941 m. Karen R., f. Chri
stensen; udi. h. købmand Stæhr, Køge 1930-34, 
selvstændig købmand i Hellerup 1942-54, etabi. 
sig s. selvstændig købmand m. forretning — om
fattende kolonial, isenkram, korn og foderstof
fer samt brændsel — i Høng 1954.

Adr. Hovedgaden 57, Høng.
Firma: Knud Rasmussen,, Hovedgaden 57, Høng.

Rasmussen, Knud Erik Mørch, købmand; f. 
1/10 1909 i Kbhvn.; udd. h. købmand Frederik 
Skaaning, Maribo, prokurist h. samme 1942, med
indehaver af firmaet — der omfatter kolonial, 
delikatesser, vinhandel, korn og foderstoffer, 
markfrø, isenkram og brændsel — og selvstæn
dig købmand s. 1947; medl. af hovedbest. f. A/S 
H.O.K.I.

Adr. Maribo.
Firma: Frederik Skaaning, Maribo.

Rasmussen, Kristian Fogh, købmand; f. 1/9 
1899 i Malling, Århus amt, søn af købmand Ras
mus Kristian Rasmussen; g. 6/5 1928 m. Marie 
F. R., f. Hansen; udi. h. købmand N. C. F. Niel
sen, Odder 1915-19, derefter kommis i forskellige 
forretninger i Odder og sen. i faderens forret
ning i Fulden pr. Beder, grundlagt forretning i 
Sabro og etabi. sig s. selvstændig købmand 1928, 
afstået samme og overtaget faderens forretning 
i Fulden pr. Beder 1942.

Adr. Fulden pr. Beder.
Firma: K. Fogh Rasmussen, Fulden pr. Beder.

Rasmussen, Laurits, købmand; f. 24/9 1895 i Bo
gense, søn af landmand Rasmus Rasmussen; g. 
15/10 1925 m. Martha Marie R., f. Smidsgaard; 
udd. i Birkum Købmandsforretning 1911-14, der
efter kommis i forskellige forretninger, selv
stændig købmand m. forretning i Uggerslev 1924 
-33, etabi. sig s. selvstændig købmand m. forret
ning — omfattende kolonial, isenkram, trikotage, 
frø og bygningsmaterialer samt håndkøbsudsalg
f. Otterup Apotek — i Hasmark pr. Otterup

1933; kasserer i Nordfyns Købmandsforening og 
medl. af repræsentantskabet f. A/S »Dankas«.

Adr. Hasmark pr. Otterup.
Firma: Hasmark Købmandsforretning, Has

mark pr. Otterup.

Rasmussen, Laurits, købmand; f. 22/8 1909 i 
Ringe, Svendborg amt, søn af postpakmester 
Jens Rasmussen; g. 26/11 1935 m. Agnes Kirstine 
R., f. Nielsen; udi. i Ringe Brugsforening 1923-27, 
kommis i Hørve Brugsforening 1927-31 og i Sø- 
borg-Gilleleje Brugsforening 1931-35, etabi. sig 
s. selvstændig købmand m. forretning i Bols
mose pr. Oure 1935, afhændet samme og overtaget 
nuværende forretning — der omfatter kolonial, 
isenkram, manufaktur og skibsproviantering — 
i Lundeborg pr. Svendborg 1946; medl. af best, 
f. Østfyns Købmandsforening samt medl. af 
skolekommissionen i Lundeborg.

Adr. Lundeborg pr. Svendborg.
Firma: L. Rasmussen, Lundeborg pr. Svend

borg.

Rasmussen, Mads Hansen Nellemann, køb
mand; f. 1908 i Millinge, Svendborg amt, søn af 
gårdejer Rasmus Hansen Rasmussen; g. 1933 m. 
Agnete N. R., f. Ladefoged; udi. h. købmand 
Storm, Fåborg 1923-27 og sideløbende frekvente
ret Fåborg Handelsskole, derefter kommis bl. a. 
h. købmand Karl Nielsen, Nyborg samt i A/S P. 
Knudsen, Roslev, etabi. sig s. selvstændig køb
mand m. forretning — omfattende kolonial og 
isenkram — i Svendborg 1932.

Adr. GI. Skårupvej 31, Svendborg.
Firma: M. Nellemann Rasmussen, GI. Skårup

vej 31, Svendborg.

Rasmussen, Marius, købmand; f. 28/10 1903 i 
Nysted landsogn, Maribo amt, søn af parcellist 
Oluf Rasmussen; g. 30/7 1933 m. Edith R., f. Jen
sen; udi. h. købmand Carl Bønnelycke, Nysted, 
overtaget sammes forretning og etabi. sig s. selv
stændig købmand 1933; medl. af best. f. Nysted 
Handelsstandsforening s. 1947, till. revisor i Midt
og Østlollands Købmandsforening s. 1947, fl. a. 
tillidshverv.
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Adr. Nysted.
Firma: Marius Rasmussen, Nysted.

Rasmussen, Niels Asger, købmand; f. 19/1 1894 
i Nykøbing F., søn af købmand Niels Rasmus
sen; g. 22/4 1928 m. Alba R., f. Larsen; bestået 
realeksm. fra Nykøbing F. Realskole 1910, udd. 
i kolonial i faderens forretning i Nykøbing F. 
1910-14, studie- og arbejdsophold i U.S.A. 1914- 
19, bestyrer af faderens forretning i Nykøbing F. 
1919-46, overtaget samme — der omfatter kolo
nial, delikatesser og vinhandel — og etabi. sig 
s. selvstændig købmand 1946.

Adr. Slotsgade 25, Nykøbing F.
Firma: Niels Rasmussen, Slotsgade 25, Nykø

bing F.

Rasmussen, Niels Richard, købmand; f. 17/4 
1910 i Rye, Skanderborg amt, søn af fabriksar
bejder Niels Rasmussen; g. 12/1 1936 m. Karen 
R., f. Andersen; udi. i Brugsforeningen »Tryg« 
i Rye 1924-28, overtaget nuværende forretning i 
Gram og etabi. sig s. selvstændig købmand 1935.

Adr. Gram pr. Stilling.
Firma: Gram Købmandsforretning, Gram pr. 

Stilling.

Rasmussen, Olaf Peter, købmand; f. 23/11 1895 
i Gundsømagle, Roskilde amt, søn af snedker 
Hans Peter Rasmussen; g. 23/8 1925 m. Edith R., 
f. Peetz; overtaget Krømlinge Købmandshandel 
— der omfatter kolonial, isenkram og brændsel 
samt opkøb af æg — og etabi. sig s. selvstændig 
købmand 1928; medl. af best. f. Foreningen af 
Landkøbmænd i Sydsjælland s. 1953.

Adr. Krømlinge pr. Bøgesø.
Firma: Krømlinge Købmandshandel v. O. P. 

Rasmussen, Krømlinge pr. Bøgesø.

Rasmussen, Ole Peter, direktør; f. 18/6 1925 
i Kbhvn., søn af prokurist Ernst Peter Oluf Ras
mussen; g. 6/8 1947 m. Inger Margareta R., f. 
Møding; student fra Øster Søgades Gymnasium 
i Kbhvn. 1944 og sen. bestået eksm. i regnskabs
væsen fra Handelshøj skolen i Kbhvn. samt engelsk 
og tysk korrespondenteksm., ansat i Danske Køb
mænds Handels-Aktieselskab (»Dankas«) 1944 og

i Rederiet C. K. Hansen 1947, fuldmægtig i sam
me 1948 og i agenturfirmaet Robert Lamber 
(kaffe-the-kakao), Kbhvn. 1950, direktør i A/S 
Martin Dyrbye (kaffebrænding og kaffe en gros), 
Kbhvn. s. 1953, till. direktør i A/S Dyrbye’s 
Gård, Kbhvn.

Adr. Bækkevang 35, Lyngby.
Firma: Martin Dyrbye A/S, Købmagergade 3, 

Kbhvn. K.

Rasmussen, Oscar, købmand; f. 13/1 1901 i 
Longelse, Svendborg amt, søn af husmand Carl 
Rasmussen; g. 3/6 1932 m. Ingeborg R., f. Mad
sen; overtaget nuværende forretning — der om
fatter kolonial, isenkram, manufaktur og brænd
sel — i Holmdrup pr. Skårup og etabi. sig s. 
selvstændig købmand 1932.

Adr. Holmdrup pr. Skårup.
Firma: Holmdrup Købmandsforretning, Holm

drup pr. Skårup.

Rasmussen, Otto, købmand1; f. 8/5 1885 i
Humble, Svendborg amt, søn af landmand H. J. 
Rasmussen; g. 14/9 1946 m. Emilie R., f. Hansen; 
overtaget nuværende forretning — der omfatter 
kolonial, isenkram og manufaktur — i Sønden- 
bro og etabi. sig s. selvstændig købmand 1920; 
genn. ca. 25 år medl. af best. f. Langelands Han
delsforening.

Adr. Søndenbro.
Firma: Otto Rasmussen, Søndenbro.

Rasmussen, Peter Reinhold, købmand; f. 8/4 
1896 i Maj bølle, Maribo amt, søn af gårdejer 
Niels Rasmussen; g. 2/7 1920 m. Agnes R., f. 
Christensen; udd. i kolonial i Bandholm 1911-15, 
selvstændig købmand i Systofte 1920-27, etabi. 
sig s. selvstændig købmand m. forretning — om
fattende kolonial, isenkram, køkkenudstyr, ma
nufaktur, brændsel og benzin — i Skelby 1927; 
næstformd. i Købmandsforeningen f. Falster t. 
1952, medl. af hovedbest. f. A/S H.O.K.I. samt 
medl. af best. f. sammes Nykøbing F. afd.

Adr. Skelby pr. Fiskebæk.
Firma: Reinh. Rasmussen, Skelby pr. Fiske

bæk.
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P. K. Rasmussen 
købmand

P. P. Rasmussen 
købmand

P. Rasmussen 
købmand

R. Rasmussen 
købmand

Rasmussen, Poul, købmand; f. 14/9 1911 i Sne- 
sere, Præstø amt, søn af murermester Julius 
Rasmussen; g. 26/3 1937 m. Ketty R., f. Christen
sen; bestået realeksm. 1927, udd. i kolonial, fo
derstoffer og brændsel h. købmand K. V. Am- 
mitzbøll, Præstø 1928-32, kommis i forskellige 
større provinsforretninger 1932-37, etabi. sig s. 
selvstændig købmand m. forretning i Lyngby 
1937 og drevet samme t. 1945, sideløbende over
taget købmand H. J. Nielsen’s kolonial- og 
brændselsforretning og etabi. sig s. selvstændig 
købmand i Søllerød 1941; medl. af best. f. og se
kretær i Søllerød Kommunes Handelsforening
1944-51, formd. f. samme s. 1951, kasserer i Kul
handlerforeningen f. Nordre Birk s. 1949 samt 
genn. en årrække medl. af hovedbest. f. De sam
virkende Kulhandlerforeninger i Danmark.

Adr. Søllerødvej 45, Holte.
Firma: Poul Rasmussen, Søllerødvej 45, Holte.

Rasmussen, Poul, købmand; f. 15/4 1919 i Ål
borg, søn af købmand Aksel Joachim Carl Ras
mussen; g. 29/4 1953 m. Kamma R., f. Thomsen; 
udi. h. købmand Niels Pedersen, Ålborg 1935-39 
og herunder bestået handelsmedhjælpereksm. 
fra Færgeman’s Handelsskole i Ålborg 1938, der
efter ansat bl. a. i A/S Hans Jensen (kolonial 
en gros), Ålborg, overtaget nuværende forret
ning — der omfatter kolonial, isenkram, maler
varer og brændsel — i Hasseris og etabi. sig s. 
selvstændig købmand 1946, ombygget og moder
niseret forretningen t. tempo-butik 1955; medl. 
af best. f. Idrætsforeningen »Fremad«, Ålborg.

Adr. Vandværksvej 18, Hasseris pr. Ålborg.
Firma: Poul Rasmussen, Vandværksvej 18, 

Hasseris pr. Ålborg.

Rasmussen, Poul Anders, depotindehaver; f. 
16/10 1912 i Våbensted, Maribo amt.

Adr. Parkvej 21, Sakskøbing.
Firma: Carlsberg-Depotet, Sakskøbing.

Rasmussen, Poul Börre, grosserer; f. 19/3 1915 
i Herlufsholm, Præstø amt, søn af handelsrej
sende Johan Rasmussen; g. 1/4 1942 m. Lily B. 
R., f. Ramsø Olsen; bestået realeksm. fra Næst

ved Mellem- og Realskole 1931, udd. i handel i 
firmaet H. W. Petersen, Næstved 1931-35 og 
herunder bestået handelsmedhjælpereksm. fra 
Næstved Handelsskole, frekventeret Købmands
skolen i Kbhvn. 1935-36, ansat h. konsul Erik 
Andersen, Kbhvn. 1936-40 og kontorchef i A/S 
Remo, Kbhvn. 1940-43, grundlagt nuværende en 
gros virksomhed — der omfatter import af uden
landske specialiteter i konservesbranchen samt 
alle spiselige rarieteter — i Kbhvn. og etabi. sig 
s. selvstændig grosserer 1943; medl. af Grosserer- 
Societetet m. v.

Adr. Jens Munks Gade 24, Kbhvn. 0.
Firma: Handelsfirmaet »Börka« v. Poul Börre 

Rasmussen, Tordenskjoldsgade 31, Kbhvn. K.

Rasmussen, Poul Kristian, købmand; f. 23/12 
1888 i Aså, Hjørring amt, søn af postbud Mads 
Rasmussen; g. 13/5 1915 m. Magdalene R., f. 
Nielsen; udi. h. købmand Marius Petersen, Aså 
1903-07, kommis i forskellige forretninger bl. a. 
h. købmand Thøgersen, Brovst 1907-14 og her
under bestået handelsmedhjælpereksm. fra Fær
geman’s Handelsskole i Ålborg 1912, etabi. sig s. 
selvstændig købmand m. kolonialforretning i 
Algade, Ålborg 1914, flyttet forretningen t. nu
værende lokaler i Ålborg 1925; medl. af agita
tionsudvalget i Ålborg Handelsforening af 1879.

Adr. Louisegade 5, Ålborg.
Firma: Poul Rasmussen, Danmarksgade 21, 

Ålborg.

Rasmussen, Poul Lave, købmand; f. 1/12 1915 
i Bogense, søn af skibsprovianteringshandler 
Jørgen Rasmussen; g. 16/11 1941 m. Inger L. R.,
f. Rasmussen; udi. i faderens forretning i Bo
gense 1930-34, grundlagt forretning i Vejle og 
etabi. sig s. selvstændig købmand 1944, afstået 
samme og grundlagt nuværende forretning i År
hus 1945.

Adr. Åboulevarden 47, Århus.
Firma: Lave Rasmussen, Åboulevarden 47, År

hus.

Rasmussen, Poul Pilt, købmand; f. 17/6 1923 i 
Vindeby, Maribo amt, søn af gårdejer Carl Ras-
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müssen; g. 20/1 1951 m. Inga P.R., f. Henriksen; 
udi. i Ørslykke Brugsforening 1939-43, kommis 
i forskellige brugsforeninger — bl. a. i Hårbølle 
og i Søborg v. Gilleleje — 1943-45, af tjent vær
nepligt 1945-46, forretningsfører h. købmand 
Knud Riis, Henne Strand 1946, kommis h. køb
mand Øllgaard, Horsens 1946-47, h. købmand 
Yding, Bråskov 1947 og h. købmand Freund, 
Fredericia 1948-49, repræsentant 1947-48 og ansat 
i Kolonialforretningen »Traficco«, Odense 1949- 
50, etabi. sig s. selvstændig købmand m. forret
ning — omfattende kolonial, delikatesser og vin
handel — i Odense 1950.

Adr. Skibhusvej 136, Odense.
Firma: P. Pilt Rasmussen, Skibhusvej 136, 

Odense.

Rasmussen, Preben, købmand; f. 15/12 1930 i 
Odense, søn af politiassistent Emanuel Rasmus
sen; udi. h. købmand Frits Hvenekilde, Odense
1945-49 og herunder bestået handelsskoleeksm. 
fra Odense Handelsskole 1949, kommis h. samme 
1949-51, derefter overtaget forretningen — der 
omfatter kolonial, delikatesser og vinhandel 
samt sydfrugter — og etabi. sig s. selvstændig 
købmand i Odense.

Adr. Nørregade 43, Odense.
Firma: Frits Hvenekilde’s Eftf. v. Preben Ras

mussen, Nørregade 43, Odense.

Rasmussen, Rasmus, købmand; f. 20/12 1863 i 
Tiset, Århus amt, søn af gårdejer Rasmus Ras
mussen; g. 24/10 1897 m. Anna R., f. Bjørn (død 
1934); som 17-årig ansat h. købmand Kaae, Fa
strup og sen. kommis i forskellige kolonialfor
retninger, som 20-årig bestyrer af kolonialforret
ning i Vitved og sen. af tjent værnepligt, som 
26-årig bestyrer af Dalby Præstegård og sen. 
kommis i Hjørring samt — genn. 4 år — forval
ter h. konsul Claes, Frederikshavn, etabi. sig s. 
selvstændig købmand m. kolonialforretning i 
Hou 1896, i kompagni m. købmand Georg Niel
sen, Odder grundlagt blandet landhandel m. korn 
og foderstoffer i Hou 1900, flyttet forretningen 
t. nye lokaler i Hou 1906 og overtaget virksom
heden f. egen regning 1911 samt erhvervet de 
til forretningen hørende ejendomme 1930, optaget 
sønnen — købmand Jens Bjørn Rasmussen — s. 
prokurist i firmaet 1933 og overdraget ledelsen af 
virksomheden t. samme 1940; medstifter og genn. 
15 år medl. af best. f. Landkøbmændenes Lands
forening — herunder kasserer i samme, æres- 
medl. af Hads Herreds Købmandsforening s. 1933 
og tidl. medl. af repræsentantskabet f. A/S Od
der Landbobank.

Adr. Hou St.
Firma: R. Rasmussen, Hou Pakhus, Havnen, 

Hou St.

Rasmussen, Rasmus Christian, købmand; f. 9/2 
1894 i Århus, søn af repræsentant Rasmus Chri
stian Rasmussen; g. 1921 m. Agnes R., f. Vahl; 
udd. i kolonial en gros i firmaet Cortsen & 
Jacobsen, Århus 1908-12, bogholder dels i A/S 
Christian Hansen, Hobro og dels i kolonial en

gros firmaet Brdr. Justesen, Århus 1914-38, 
overtaget nuværende kolonial- og brændselsfor
retning i Ålborg og etabi. sig s. selvstændig 
købmand 1938.

Adr. Christiansgade 53, Ålborg.
Firma: R. Chr. Rasmussen, Christiansgade 53, 

Ålborg.

Rasmussen, Rasmus Clausen, købmand; f. 11/8 
1890 på Drejø, Svendborg amt, søn af arbejds
mand Anders Rasmussen; g. 15/7 1917 m. Harriet 
R., f. Schou Jensen; udi. h. købmand N. P. Pe
tersen, Svendborg 1905-09, kommis h. samme 
1909-13 og ansat h. grosserer Sofus Nielsen, 
Svendborg 1913-17, etabi. sig s. selvstændig køb
mand m. forretning — omfattende kolonial, vine 
og tobakker m. v. — i egen ejendom Kildevælds
gade 36, Kbhvn. 0.

Adr. Kildevældsgade 36, Kbhvn. 0.
Firma: »Sukkerhuset« v. R. Rasmussen, Kilde

vældsgade 36, Kbhvn. 0.

Rasmussen, Rasmus Hammer, købmand; f. 19/3 
1892 i Voldby, Skanderborg amt, søn af køb
mand Niels Rasmussen; g. 15/8 1926 m. Karin R., 
f. Sylvestersen; udi. i faderens forretning i 
Voldby pr. Hammel 1907-11, overtaget samme og 
etabi. sig s. selvstændig købmand 1921.

Adr. Voldby pr. Hammel.
Firma: R. Hammer Rasmussen, Voldby pr. 

Hammel.

Rasmussen, Rasmus Kristian, fhv. købmand;
f. 8/3 1870 i Storenor Mark pr. Malling St., År
hus amt, søn af boelsmand Kristian Rasmussen;
g. 3/12 1897 m. Jørgine R., f. Jensen; udd. s. 
møller, overtaget svigermoderens forretning i 
Fulden pr. Beder og etabi. sig s. selvstændig 
købmand 1904, overdraget samme t. sønnen — 
købmand Kristian Fogh Rasmussen — 1942; med
stifter og tidl. medl. af best. f. Århus Omegns 
Købmandforening samt æresmedl. af samme.

Adr. Fulden pr. Beder.

Rasmussen, Rasmus Moesgaard, købmand; f. 
27/4 1910 i Horne, Ribe amt, søn af rentier Pe
der Rasmussen; g. 19/5 1951 m. Ethel M. R., f. 
Lauridsen; udi. i Horne Brugsforening 1924-28, 
kommis i forskellige forretninger — bl. a. i Oks- 
bøl Brugsforening og h. købmand Ingv. Hansen, 
Oksbøl — 1928-48, overtaget nuværende forret
ning — der omfatter kolonial, delikatesser og 
vinhandel — i Ølgod og etabi. sig s. selvstæn
dig købmand 1948.

Adr. Nørregade 22, Ølgod.
Firma: Moesgaard Rasmussen, Købmand, Nør

regade 22, Ølgod.

Rasmussen, Richard, købmand; f. 30/7 1904 i 
Rungsted Kyst, Frederiksborg amt, søn af køb
mand Christian Rasmussen; g. 1/6 1949 m. Kir
sten R., f. Nielsen; bestået realeksm. 1920, udi. 
i faderens forretning i Rungsted Kyst 1920-24 og 
herunder bestået handelsskoleeksm. 1922, kom
mis i samme forretning 1924-43, medindehaver af
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R. C. Rasmussen 
købmand

R. M. Rasmussen 
købmand

R. Rasmussen 
købmand

S. Rasmussen 
købmand

forretningen 1943-51, overtaget samme — der 
omfatter kolonial og brændsel — og etabi. sig s. 
selvstændig købmand 1951; genn. ca. 12 år medl. 
af best. f. Hørsholm og Omegns Handelsforening, 
medl. af best. f. Rungsted Salonskytteforening s. 
1933 og kasserer i A/S Rungsted Havn.

Adr. Strandvejen 112, Rungsted Kyst.
Firma: Chr. Rasmussen, Strandvejen 112, Rung

sted Kyst.

Rasmussen, Richard, købmand; f. 22/6 1910 i 
Ringe, Svendborg amt, søn af landmand Hans 
Rasmussen; g. 5/2 1940 m. Ida R., f. Hansen; 
udd. i kolonial og blandet handel h. købmand 
Christoffersen, Gislev, Fyn 1925-28, derefter 
kommis i Korsør, Hyllested, Vanløse og Flakke
bjerg, selvstændig købmand i Slagelse 1936-46, 
derefter etabi. sig s. selvstændig købmand i 
Kbhvn. og s. sådan drevet forretning Tyrolsgade 
13, Kbhvn. S. 1946-48 og Baldersgade 50, Kbhvn. 
N. 1948-50, indehaver af nuværende forretning 
Nørrebrogade 56, Kbhvn. N. s. 1950.

Adr. Obdams Allé 39, Kbhvn. S.
Firma: Kaffe- & Kolonialforretningen »Rio« v. 

Rich. Rasmussen, Nørrebrogade 56, Kbhvn. N.

Rasmussen, Svend, købmand; f. 2/5 1912 i Hø
lund, Skanderborg amt, søn af førstelærer H. P. 
Rasmussen; g. 3/3 1940 m. Gudrun R., f. Olesen; 
udi. i Ørum Brugsforening 1926-30, frekventeret 
Justitsråd Møller’s Handelshøjskole i Ålborg 
1930-31, derefter kommis i Klokkerholm Brugs
forening, overtaget købmand Vald. Andersen’s 
kolonialforretning i Års og etabi. sig s. selv
stændig købmand 1940; medl. af best. f. Års 
Handelsstandsforening s. 1945 og medl. af re
præsentantskabet f. A/S Banken f. Års og Om
egn s. 1952.

Adr. Års.
Firma: Svend Rasmussen, Års.

Rasmussen, Svend Aage, købmand; f. 4/11 1909 
i Drosselbjerg, Sorø amt.

Adr. Jægersborgvej 29, Lyngby.
Firma: »Koloniallageret«, Ulrikkenborg Plads 

2, Lyngby.

Rasmussen, Svend Aage, købmand; f. 14/4 1924 
i St. Merløse, Holbæk amt, søn af gårdejer Val
demar Rasmussen; g. 1/10 1949 m. Birgit R., f. 
Rasmussen; bestået realeksm. fra Korsør Real
skole 1941, udi. h. købmand Hjalmar Jensen, 
Slagelse 1941-45 og herunder bestået handels- 
skoleeksm. fra Slagelse Handelsskole 1943, kom
mis i Korsør Materialhandel 1945-46, af tjent 
værnepligt 1946-47, kommis i Sorø Materialhan
del 1947-49, etabi. sig s. selvstændig købmand 
m. forretning i Ringsted 1949, afhændet samme 
og overtaget nuværende forretning — der om
fatter kolonial, delikatesser og vinhandel samt 
material og sygeplejeartikler — i Korsør 1953.

Adr. Jens Baggesens Gade 24, Korsør.
Firma: Korsør Materialhandel, Jens Baggesens 

Gade 24, Korsør.

Rasmussen, Svend Erik, købmand; f. 21/3 1923 
i Bolbro, Odense amt, søn af købmand Alfred 
Rasmussen; g. 29/11 1945 m. Erna R., f. Hansen; 
udi. i faderens forretning i Odense 1938-42 og 
herunder bestået handelsskoleeksm. fra Odense 
Handelsskole 1941, kommis i samme 1942-51, der
efter disponent i forretningen — der er grund
lagt af købmand Chr. Rasmussen 1879 og p. t. 
indehaves af moderen samt iøvrigt omfatter ko
lonial, delikatesser, vinhandel og frugt.

Adr. Middelfartvej 117, Odense.
Firma: Alfred Rasmussen, Middelfartvej 117, 

Odense.

Rasmussen, Svend Ove, købmand; f. 4/2 1912 
i GI. Holte, Kbhvn.s amt, søn af arbejdsmand 
Hans Adolf Rasmussen; g. 28/4 1933 m. Ingeborg 
Else R., f. Petersen; udi. i Vestenskov Brugsfor
ening 1927-31, kommis i Ryde Brugsforening 
1931-32 og beskæftiget v. anden virksomhed1 1932- 
46, etabi. sig s. selvstændig købmand m. forret
ning — omfattende ren kolonial, delikatesser og 
vinhandel — i Maribo 1946; medl. af I.O.O.F. 
(Urania 52), Maribo.

Adr. Refshalevej 27, Maribo.
Firma: Svend O. Rasmussen, Refshalevej 27, 

Maribo.
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købmand

S. O. Rasmussen 
købmand

T. Rasmussen 
direktør

T. H. R. Rasmussen 
købmand

Rasmussen, Tage, direktør; f. 13/7 1907 i Tjele, 
Viborg amt, søn af forpagter Peder Rasmus
sen; g. 16/11 1940 m. Nina R., f. Henning-Jensen; 
udd. indenfor korn- og foderstofbranchen, ansat 
i nuværende virksomhed i Ålborg 1941, direk
tør f. samme — der omfatter kolonial en gros 
samt er medl. af »Spar Organisationen« — s. 
1944, till. direktør f. Ålborg Kafferisteri A/S; 
medl. af best. f. Ålborg Handelsstandsforening 
s. 1952.

Ådr. Sannasvej 1, Hasseris pr. Ålborg.
Firma: Hans Jensen A/S, Ålborg.

Rasmussen, Tage Besser, købmand; f. 29/10 
1913 i Århus, søn af lagerekspedient Johannes 
Rasmussen; udd. i kolonial en gros i firmaet 
Julius Kyster’s Eftf., Århus og sen. — genn. 29 
år — ansat i samme, overtaget købmand Axel 
Knudsen’s forretning i Århus og etabi. sig s. 
selvstændig købmand 1953.

Adr. Marselis Boulevard 81, Århus.
Firma: Tage Besser Rasmussen, Kaserneboule

varden 35, Århus.

Rasmussen, Tage Hans Rasmus, købmand; f. 
29/7 1912 i Højby, Odense amt, søn af husmand 
Peter Rasmussen; medhjælper og sen. indehaver 
af Sandager Købmandsforretning 1934-47, over
taget nuværende forretning og etabi. sig s. selv
stændig købmand i Odense 1947.

Adr. Sadolinsgade 131, Odense.
Firma: Tage Rasmussen, Sadolinsgade 131, 

Odense.

Rasmussen, Theodor Valdemar, købmand; f. 
27/10 1893 i Lunge pr. Gelsted, Odense amt, søn 
af gårdejer Rasmus Rasmussen; g. 25/9 1938 m. 
Johanne R., f. Nielsen; overtaget nuværende 
forretning — der omfatter kolonial og isenkram 
— i Lunge pr. Gelsted og etabi. sig s. selvstæn
dig købmand 1917.

Adr. Lunge pr. Gelsted.
Firma: Th. Rasmussen, Lunge pr. Gelsted.

Rasmussen, Vagn, købmand; f. 21/3 1924 i 
Kbhvn., søn af direktør Alfred Rasmussen; g.

18/9 1954 m. Kirsten R., f. Olesen; bestået real- 
eksm. 1939, udd. i blandet købmandshandel i A/S 
C. D. Petersen’s Eftf., Svinninge 1940-42 og her
under frekventeret Købmandsskolen i Kbhvn. 
1940-41 samt bestået handelsskoleeksm. fra Hol
bæk Handelsskole 1941, kommis i A/S H. Jessen, 
Tåstrup 1942-53 — herunder af tjent værnepligt 
1946 og forrettet tjeneste v. Dansk Røde Kors i 
Nordtyskland 1948-49, bestyrer af A/S H. Jessen’s 
filial — der omfatter kolonial, isenkram, korn og 
foderstoffer samt trælast og brændsel — i Greve 
Strand s. 1953; medl. af best. f. Tåstrup og Om
egns Fugleskydningsselskab.

Adr. Hundige Strandvej 192, Greve Strand.
Firma: A/S H. Jessen, Greve Strand.

Rasmussen, Valdemar, købmand; f. 7/3 1898 i 
Lystrup, Århus amt, søn af jernbaneformand 
Niels Rasmussen; g. 7/3 1953 m. Sofie R., f. Se
cher; udi. h. købmand Fr. Rasmussen, Århus 
1912-16, derefter kommis h. samme, grundlagt 
nuværende forretning i Århus og etabi. sig s. 
selvstændig købmand 1923.

Adr. Ingerslevs Plads 1 A., Århus.
Firma: Valdemar Rasmussen, Nørregade 25-27, 

Århus.

Rasmussen, Vallentin, depotindehaver; f. 5/11 
1887; overtaget A/S Tuborgs Bryggerier’s depot f. 
Hårslev og nærmeste omegn og etabi. sig s. selv
stændig depotindehaver 1927.

Adr. Hovedgaden, Hårslev.
Firma: Tuborg’s Depot, Hårslev.

Rasmussen, Viggo, fabrikant, sognefoged; f. 
23/5 1900 i Flemløse, Odense amt, søn af gård
ejer Niels Rasmussen; g. 8/12 1929 m. Ingrid R.,
f. Thomsen; udd. og virket i mejeribranchen 
samt iøvrigt frekventeret Dalum Mejeriskole, 
overtaget nuværende virksomhed — der omfat
ter fabrikation af hvidtøl — i Glamsbjerg og 
etabi. sig s. selvstændig fabrikant 1938, side
løbende indehaver af Mineralvandsfabriken 
»Bjergkilden«, Glamsbjerg s. 1950; sognefoged i 
Glamsbjerg.

Adr. Nørregade, Glamsbjerg.
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Firma: Glamsbjerg Bryggeri v. V. Rasmussen, 
Glamsbjerg.

Rasmussen, Willy Einar, købmand; f. 24/6 1903 
i Odense, søn af tømrermester Ludvig Rasmus
sen; g. 2/7 1933 m. Edith R., f. Olsen; udi. dels h. 
købmand Chr. Sørensen, Odense 1918-21 og dels
h. købmand P. A. Kruse, Odense 1921-22, kommis 
h. sidstnævnte 1922-24, 1925-26 og 1929-33 samt 
af tjent værnepligt 1924-25 og kommis dels i 
Glamsbjerg og dels i Næstved 1926-29, etabi. sig 
s. selvstændig købmand m. forretning — omfat
tende kolonial, delikatesser og vinhandel samt 
frugt — i Odense 1933; medl. af best. f. Køb
mandsforeningen f. Odense og Omegn s. 1951 og 
formd. f. Dalum-Hj allese Handels- og Håndvær
kerforening s. 1944.

Adr. Fåborgvej 25, Odense.
Firma: Willy E. Rasmussen, Fåborgvej 25, 

Odense.

Ratner, Karl Theodor, gymnasielærer, han
delsskoleforstander; f. 6/2 1906 i Tommerup, 
Odense amt, søn af gårdejer Niels Peter Ras
mussen; g. 1933 m. Lilly R., f. Poulsen; bestået 
lærereksm. fra Odense Seminarium 1928, lærer 
v. Helsingør Folkeskole 1930-43, derefter lærer 
v. Helsingør Gymnasium, lærer v. Helsingør 
Handelsskole s. 1932, forstander f. samme s. 
1940; censor i bogføring v. handelsmedhjælper- 
eksm. s. 1951; formd. f. Dansk Røde Kors, Hel
singør 1936-49; dekorationer: M.T.Kha. — Po.r. 
K.3.

Adr. Stjernegade 4, Helsingør.
Institution: Helsingør Handelsskole, Helsingør.

Raupach, Oda, købmand; f. 1/7 1906 i Randers, 
datter af politiassistent Jens Christian Jensen;
g. 16/6 1929 m. købmand Gunnar Raupach; efter 
ægtefællens død 1953 overtaget og videreført 
dennes virksomhed — der er grundlagt af køb
mand Niels Lorentz Raupach 1846 og omfatter 
kolonial og blandet handel — i Odder s. selvstæn
dig købmand.

Adr. Rosengade 57, Odder.
Firma: Gunnar Raupach, Rosengade 57, Odder.

Ravn, Emil, købmand; f. 11/3 1887 i Nr. Val- 
lingrød, Holbæk amt, søn af slagtermester Ole 
Christian Ravn; g. 7/10 1917 m. Karen R., f. 
Hinrichsen; udd. i kolonial i Ringsted 1901-05, 
derefter kommis i Roskilde, Fredensborg, Hørs
holm, Næstved og Frederikssund samt forret
ningsfører i Nykøbing F., selvstændig købmand 
i Alkestrup pr. Tølløse 1917-22, i Gyrstinge 1922- 
25, i Særslev 1925-32 og i Himmelev pr. Ros
kilde 1932-35, etabi. sig s. selvstændig købmand 
m. forretning i Hvidovre 1935, overdraget sam
me t. sønnen købmand H. H. Ravn 1955.

Adr. Hvidovregade 11, Kbhvn. Vby.
Firma: H. H. Ravn, Hvidovregade 11, Kbhvn. 

Vby.

Ravn, Hakon Heinrich, købmand; f. 17/6 1926 
i Særslev, Holbæk amt, søn af købmand Emil 
Ravn; g. 19/3 1955 m. Tove R., f. Petersen; udd. 
i A/S Joh. F. Hansen, Tåstrup 1942-46 og her
under bestået handelseksm. fra Tåstrup Han
delsskole 1946, frekventeret Handelshøjskolen 
»Købmandshvile« i Rungsted 1946-47, kommis i 
faderens forretning Hvidovregade 11, Kbhvn. 
Vby. 1948, overtaget samme og etabi. sig s. selv
stændig købmand 1955; medl. af best. f. Hvid
ovre Bridge-Klub.

Adr. Hvidovregade 11, Kbhvn. Vby.
Firma: H. H. Ravn, Hvidovregade 11, Kbhvn. 

Vby.

Ravn, Holger Sager, distriktschef; f. 6/1 1918 
i Kolding, søn af eksportør Niels Hansen Ravn; 
g. 8/11 1942 m. Gerda R., f. Møller Friis; udi. h. 
købmand Johs. Lange, Kolding, repræsentant f. 
Dansk Shell A/S, Kolding, distriktschef f. sam
mes Esbjerg afd. s. 1951.

Adr. Sej røvej 2, Esbjerg.
Firma: A/S Dansk Shell, Strandbygade 23, Es

bjerg.

Ravn, Johannes Jensen, købmand; f. 26/1 1920 
i Engum, Vejle amt, søn af gårdejer Carl Ravn; 
g. 5/9 1945 m. Gudrun R., f. Hougaard; udd. 
og virket v. landvæsen h. faderen, frekventeret 
Ryslinge Højskole 1938-39 og Malling Landbrugs-
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købmand
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købmand

skole 1939, ansat i rigspolitiet 1943-47, overtaget 
købmand Justesen’s kolonialforretning i Horsens 
og etabi. sig s. selvstændig købmand 1947, af
stået samme og overtaget købmand Harald Niel
sen’s forretning — omfattende blandet landhan
del — i Træden 1950.

Adr. Træden pr. Brædstrup.
Firma: Johs. J. Ravn, Træden pr. Brædstrup.

Ravn, Lehnhardt, købmand; f. 11/6 1902 i Høn- 
kys, Åbenrå amt, søn af skræddermester Niels 
Hansen Ravn; g. 28/10 1932 m. Cathrine R., f. 
Petersen; udd. i isenkrambranchen h. isenkræm
mer S. P. Ewald, Åbenrå 1918-22, kommis h. sam
me 1922-37 og disponent i forretningen 1937-52, 
grundlagt nuværende forretning — der omfatter 
kolonial, tobakker og vine — i Kolstrup Bolig
forening^ ejendom »Solgården« i Åbenrå og 
etabi. sig s. selvstændig købmand 1952.

Adr. Løgumklostervej 39, Åbenrå.
Firma: L. Ravn, Toften 24, Åbenrå.

Ravn, Sigurd Østergaard, købmand; f. 30/5 1916 
i Højen, Vejle amt, søn af bygmester Peter Ravn;
g. 13/10 1946 m. Alice 0. R., f. Schaltz; udi. i 
Vonsild Brugsforening 1932-35, overtaget nuvæ
rende forretning i Horsens og etabi. sig s. selv
stændig købmand 1946, udvidet og moderniseret 
forretningen 1950.

Adr. Østergade 122, Horsens.
Firma: Østergaard Ravn, Østergade 122, Hor

sens.

Ravn, Thomas, købmand; f. 6/10 1926 i Haders
lev, søn af forretningsbestyrer Laue Ravn; udd. 
i kolonial h. købmand Nis Nissen, Haderslev 
1943-47, kommis h. samme 1947-48 og afløser f. 
faderen s. forretningsbestyrer i Tatoludsalget i 
Årøsund 1949, kommis h. købmand Jacob Hansen, 
Jels 1949-51 og forretningsbestyrer f. sammes 
enke 1951-54, overtaget købmand Jens Jensen’s 
kolonialforretning i Åbenrå og etabi. sig s. selv
stændig købmand 1954.

Adr. Kolstrup 32, Åbenrå.
Firma: Th. Ravn, Kolstrup 32, Åbenrå.

Ravn, Viggo, købmand; f. 2/11 1922 i Jernved, 
Ribe amt, søn af gårdejer Axel Hansen Ravn; 
g. 20/9 1946 m. Signe R., f. Sørensen; bestået 
præliminæreksm., udi. i Gredstedbro Brugsfor
ening, grundlagt nuværende kolonial- og isen- 
kramforretning i Sædding og etabi. sig s. selv
stændig købmand 1949.

Adr. Sædding pr. Esbjerg.
Firma: V. Ravn, Købmand, Sædding pr. Es

bjerg.

Ravnborg, Mogens, købmand; f. 8/8 1931 i Da- 
nemare, Maribo amt, søn af chauffør Svend Aage 
Ravnborg; g. 28/10 1952 m. Kirsten R., f. Hansen; 
udi. i Brugsforeningen »Frem«, Sandby, Lolland
1946-49, kommis dels i Maglebrænde Brugsfor
ening og dels i Nr. Alslev Brugsforening 1949-54 
og herunder af tjent værnepligt 1951-52, over
taget købmand Hemming Nielsen’s forretning — 
omfattende kolonial, delikatesser, vinhandel, 
isenkram, køkkenudstyr, glas og porcelæn, 
brændsel og benzin samt skibsproviantering og 
kartofler en gros — i Stubbekøbing og etabi. sig 
s. selvstændig købmand 1954.

Adr. Møllegade, Stubbekøbing.
Firma: Hemming Nielsen’s Eftf. v. Mogens 

Ravnborg, Møllegade, Stubbekøbing.

Ravnholt, Sigurd, købmand; f. 18/4 1917 i Hjal
lerup, Hjørring amt, søn af købmand Kr. Ravn
holt; g. 21/2 1943 m. Minne R., f. Lie; udi. h. 
faderen 1932-36, kommis h. købmændene Chri
stensen og Lendahl, Skørping 1936-37, frekvente
ret Bergenholz’ Dekoratørskole i Kbhvn. 1937, 
kommis h. købmand Michael Nielsen, Sindal 
1937-38, af tjent værnepligt 1938-39, kommis h. 
købmand Vejrup, Terndrup 1939-41, derefter be
styrer h. faderen, overtaget nuværende forret
ning — der omfatter kolonial, delikatesser og 
vine samt korn og foderstoffer, cement og 
brændsel — i Hjallerup og etabi. sig s. selv
stændig købmand 1944; medl. af best. f. Øst- 
vendsyssels Handelsforening samt f. A/S Peder 
P. Hedegaard, Nørre Sundby.

Adr. Hjallerup.
Firma: Sigurd Ravnholt, Hjallerup.
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købmand købmand

Ravnholt, Svend Aage, snedkermester, for
stander f. Hjallerup tekniske Skole og f. Hjalle
rup Handelsskole; f. 11/4 1911 i Hjallerup-Dron- 
ninglund sogn, Hjørring amt.

Adr. Nørregade 2, Hjallerup.
Institution: Hjallerup Handelsskole, Hjallerup.

Reffling, Esther, købmand; f. 30/4 1902 i Helle
rup, Kbhvn.s amt, datter af sporvejsfunktionær 
Anders Petersen; g. 27/6 1920 m. købmand Sigurd 
Gerhard Christian Reffling; virket s. ekspeditrice 
t. 1920, derefter medarbejder i ægtefællens køb
mandsforretning i Hellerup, efter ægtefællens 
død 1952 overtaget og videreført samme — der 
er grundlagt af købmand Carl Reffling 1887 og 
omfatter finere kolonial samt vine og tobakker — 
s. selvstændig købmand.

Adr. Duntzfelts Alle 1, Hellerup.
Firma: Esther Reffling, Strandvejen 138, Hel

lerup.

Reffsgaard, Frith jof Ladefoged, købmand; f. 
3/1 1908 i Krejbjerg, Viborg amt, søn af gård
ejer Michael Marinus Reffsgaard; g. 21/10 1934 
m. Esther R., f. Andersen; udi. h. købmand N. 
Ravnborg, Jebjerg, Salling, overtaget nuværende 
forretning i Ringkøbing og etabi. sig s. selv
stændig købmand 1934.

Adr. Bredgade 13, Ringkøbing.
Firma: F. Reffsgaard, Bredgade 13, Ringkø

bing.

Reffstrup, Otto Andersen, købmand; f. 22/10 
1880 i Hee, Ringkøbing amt, søn af smedemester 
Anders Hansen; g. 20/11 1910 m. Ida Marie R., 
f. Lillelund; overtaget nuværende forretning i 
Ringkøbing og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1916.

Adr. Østergade 19, Ringkøbing.
Firma: O. Reffstrup, Østergade 19, Ringkøbing.

Reichhardt, Svend Erik, købmand; f. 21/12 1921 
i Hørsholm, Frederiksborg amt, søn af slagter
mester Ludvig Reichhardt; g. 12/3 1949 m. Inge 
R., f. Nielsen; udi. h. købmand A. W. Knudsen, 
Sletten 1936-40 og herunder bestået handelsskole-

eksm. 1939, kommis h. samme 1940-41, frekven
teret Købmandsskolen i Kbhvn. 1941-42, kommis
h. købmand Edv. Larsson, Stenløse 1942-44 og h. 
købmand Haselbohm, Vallerød 1944-45, aftjent 
værnepligt 1945-46, ansat i A/S »Iso«, Charlotten- 
lund 1946-48 og i firmaet Joh. Fr. Schalburg, 
Kbhvn. 1948-51, overtaget nuværende forretning 
— der omfatter kolonial, kunstgødning, have- og 
markfrø samt biavlsredskaber — i Helsingør og 
etabi. sig s. selvstændig købmand 1951.

Adr. Torvegade 3, Helsingør.
Firma: Sv. E. Reichhardt, Torvegade 3, Hel

singør.

Reimers, Erik Vilhelm, købmand, sognefoged;
f. 23/12 1905 i Brønsholm pr. Kokkedal, Frede
riksborg amt, søn af købmand Christian Reimers; 
udi. i faderens forretning i Brønsholm, overtaget 
samme og etabi. sig s. selvstændig købmand 1933; 
sognefoged i Karlebo strandsogn s. 1951 og medl. 
af Karlebo sogneråd s. 1954.

Adr. Brønsholm pr. Kokkedal.
Firma: Brønsholm Købmandsforretning, Brøns

holm pr. Kokkedal.

Rembøll, Aage, forretningsfører; f. 22/11 1888 
i Kbhvn., søn af telegraf montør Peter Rembøll;
g. 18/5 1916 m. Alhed R., f. Larsen; udd. i kon
torvirksomhed samt frekventeret Niels Brock’s 
Handelsskole i Kbhvn., forretningsfører f. A/B 
Husqvarna’s afd. i Kbhvn. 1912-24, forretnings
fører f. A/S Chr. Augustinus Fabrikker’s Es
bjerg afd. s. 1924.

Adr. Skolegade 27, Esbjerg.
Firma: A/S Chr. Augustinus Fabrikker, Es

bjerg Afdeling, Esbjerg.

Reuther, Povl Egon, købmand; f. 27/11 1918 i 
Gentofte, Kbhvn.s amt, søn af politiassistent 
Thorvald Reuther; g. 7/7 1944 m. Inger R., f. 
Olesen; udi. h. købmand Hj. Friese, Lyngby 1934- 
38 og herunder bestået handelsskoleeksm. fra 
Lyngby Handelsskole 1937, kommis og sen. dis
ponent h. købmand Einer E. Petersen, Frederiks- 
sundsvej 15, Kbhvn. NV. 1938-39 og 1940-42, af
tjent værnepligt 1939-40 og ansat i rigspolitiet
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1942-46, i kompagni m. svigerfaderen købmand 
J. Olesen etabi. sig s. selvstændig købmand m. 
forretning — omfattende kolonial, delikatesser og 
vinhandel samt brændsel — i Slagelse 1946.

Adr. Marievej 4, Slagelse.
Firma: Olesen & Reuther, Marievej 4, Slagelse.

Reventlow, Christian Ditlev, direktør; f. 4/4 
1898 i Ålborg.

Adr. Høeghsmindepark 7, Hellerup.
Firma: Dansk Gallup Institut, Bredgade 37, 

Kbhvn. K.
Richardsen, Harry Poul Juncker, købmand; f. 

26/10 1910 i Esbjerg, søn af funktionær u. vand
bygningsvæsenet Jesper Hansen Richardsen; g. 
13/3 1938 m. Tinne R., f. Funch Thomsen; bestået 
mellemskoleeksm. fra Danmarksgades Skole i 
Esbjerg 1925, udi. i Esbjerg og Omegns Brugs
forening 1926-30 og herunder bestået handels- 
medhjælpereksm. fra Esbjerg Handelsskole 1929, 
ansat i samme brugsforening 1930-46 og herunder 
frekventeret Den danske Andelsskole i Middel
fart 1934, overtaget nuværende forretning — der 
omfatter kolonial og delikatesse — i Esbjerg og 
etabi. sig s. selvstændig købmand 1946.

Adr. Storegade 7, Esbjerg.
Firma: Harry Richardsen, Kolonial & Delika

tesse, Torvegade 32, Esbjerg.

C. D. Reventlow 
direktør

J. C. Riiber 
købmand

Riiber, Julius Christian, købmand; f. 10/4 1883 
i Dragør, Kbhvn.s amt, søn af lods Theis Bertel 
Riiber; g. 1/5 1904 m. Ingeborg R., f. Holm; udd. 
i kolonial og skibsproviantering h. købmand G. 
W. Møller, Dragør t. 1901, filialbestyrer i Kastrup 
1903-07, etabi. sig s, selvstændig købmand m. for
retning — omfattende kolonial og viktualier — i 
Dragør 1907; medstifter af og formd. f. Amager
lands Handelsforening 1915-50, p. t. æresmedl. af 
samme, medl. af best. f. De samvirkende Køb
mandsforeninger i Danmark 1933-50, genn. 25 år 
medl. af best. f. Turistforeningen f. Danmark, 
p. t. æresmedl. af samme, fl. a. tillidshverv; til
delt De samvirkende Købmandsforeninger i Dan
mark’s samt Turistforeningen f. Danmark’s hæ
derstegn i guld.

Adr. Rønne Alle 25, Dragør.
Firma: Riiber & Hallgren, Rønne Alle 25, Drag

ør.

Riis, Henning Rojkjær, købmand; f. 15/4 1927 i 
Ørslev Kloster, Viborg amt, søn af gårdejer Niels 
Riis; g. 18/10 1953 m. Inger R., f. Isaksen; udi. i 
Lund Brugsforening 1941-45 og frekventeret Den 
danske Andelsskole i Middelfart 1949, overtaget 
købmand Ejnar Bigum’s forretning i Lyngby pr. 
Brabrand og etabi. sig s. selvstændig købmand
1953.

S. R. Riishede 
købmand

E. V. Rindom 
købmand
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K. E. Rindom 
købmand

K. Roerholt 
købmand

J. C. P. Roesdahl 
købmand

K. Rolfsager 
skoleinspektør

Adr. Lyngby pr. Brabrand.
Firma: Lyngby Købmandshandel, Lyngby pr. 

Brabrand.

Riis, Robert, kontorchef, cand. jur.; f. 2/11 1922 
i Fuglebjerg, Sorø amt.

Adr. Hørsholmvej 113, Gentofte.
Organisation: Grosserer-Societetet’s Komite, 

Børsen, Kbhvn. K.

Riisager, Aksel, købmand; f. 1909 i Bindslev, 
Hjørring amt, søn af malermester Søren Riis
ager; g. m. Else R., f. Nielsen; udd. i kolonial, 
korn og foderstoffer h. købmand Holm, Bindslev 
1923-27, overtaget sammes forretning og etabi. 
sig s. selvstændig købmand 1932; kasserer i 
Nordvendsyssels Handelsforening s. 1951, till. 
medl. af best. f. A/S Kjærgaard, Hjørring.

Adr. Bindslev.
Firma: Aksel Riisager, Bindslev.

Riishede, Søren Rasmussen, købmand; f. 6/5 
1903 i Øster Snede, Vejle amt, søn af murer og 
landmand Jørgen Riishede; g. 27/10 1929 m. Ma
rie R., f. Østergaard Petersen; udd. s. smed, 
overtaget kolonialforretning i Hedensted og 
etabi. sig s. selvstændig købmand 1932.

Adr. Hedensted.
Firma: S. Riishede, Hedensted.

Rindom, Aage, købmand; f. 14/6 1923 i Nr. 
Omme, Ringkøbing amt, søn af førstelærer Mik
kel Danielsen Rindom; g. 28/7 1951 m. Poula R., 
f. Tyregaard; bestået præliminæreksm., udi. h. 
købmand J. A. Petersen, Gudum samt frekvente
ret Holstebro Handelsskole, derefter førstekom
mis h. købmand Ejnar Andersen, Jerne v. Es
bjerg, i kompagni m. broderen — købmand Aksel 
Rindom — overtaget nuværende forretning i Hol
stebro og etabi. sig s. selvstændig købmand 1948.

Adr. Sønderlandsgade 9, Holstebro.
Firma: H.K.F. v. Brdr. Rindom, Sønderlands

gade 11, Holstebro.

Rindom, Aksel, købmand; f. 14/6 1923 i Nr. 
Omme, Ringkøbing amt, søn af førstelærer Mik

kel Danielsen Rindom; g. 21/11 1953 m. Elly R., f. 
Hedegaard; bestået præliminæreksm., udi. h. 
købmand Jakob Andersen, Rekker Mølle pr. Sed- 
ding samt frekventeret Holstebro Handelsskole, 
derefter førstekommis h. købmand Jørgen Poul
sen, Vemb og sen. — genn. 2 år — ansat i fir
maet C. J. Christensen (papir en gros), Esbjerg, 
i kompagni m. broderen — købmand Aage Rin
dom — overtaget nuværende forretning i Holste
bro og etabi. sig s. selvstændig købmand 1948.

Adr. Grønlandsvej 17, Holstebro.
Firma: H.K.F. v. Brdr. Rindom, Sønderlands

gade 11, Holstebro.

Rindom, Emil Vestergaard, købmand; f. 21/11 
1931 i Skern, søn af gårdejer Jacob Rindom; g. 
5/12 1953 m. Marie R., f. Frydendahl Mikkelsen; 
udi. h. købmand J. P. Madsen, Skern — her
under bestået handelsskoleeksm. fra Skern Han
delsskole — og sen. kommis h. købmand Chr. 
Lyhne, Herning, i kompagnin m. broderen — køb
mand Karl Erik Rindom — etabi. sig s. selvstæn
dig købmand m. forretning i Herning 1953.

Adr. Sjællandsgade 62, Herning.
Firma: Brdr. Rindom, Sjællandsgade 62, Her

ning.

Rindom, Karl Erik, købmand; f. 2/11 1929 i 
Skern, søn af gårdejer Jacob Rindom; i kompag
ni m. broderen — købmand Emil V. Rindom — 
etabi. sig s. selvstændig købmand m. forretning 
i Herning 1953.

Adr. Sjællandsgade 62, Herning.
Firma: Brdr. Rindom, Sjællandsgade 62, Her

ning.

Ringsing, Ove, købmand; f. 4/9 1900 i Vester 
Ullerslev, Maribo amt, søn af gårdejer P. Ring- 
sing; g. 25/5 1925 m. Inger R., f. Petersen; udi. h. 
købmand Jul. Tarp, Nakskov, overtaget nuvæ
rende forretning i Ullerslev og etabi. sig s. selv
stændig købmand 1925; medl. af best. f. Køb
mandsforeningen f. Nakskov og Omegn.

Adr. Ullerslev.
Firma: Ove Ringsing, Ullerslev.
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Risager, Thomas, købmand; f. 24/6 1900 i Pan- 
drup, Hjørring amt, søn af gårdejer Lars Peter 
Mortensen; g. 13/11 1940 m. Anna Margrethe R., 
f. Jespersen; bestået præliminæreksm. fra Bæ- 
lum Realskole 1922, selvstændig købmand i Kin- 
derup pr. Uggerhaldne 1940-44 og i Hammelmose 
pr. Manne 1944-48, overtaget nuværende kolo
nial- og isenkramforretning og etabi. sig s. selv
stændig købmand i Nørre Sundby 1950.

Adr. Lindholmsvej 94, Nørre Sundby.
Firma: Th. Risager, Lindholmsvej 96, Nørre 

Sundby.

Rittmeyer, Gudrun M., købmand; f. i Ellinge 
Huse pr. Højby, Holbæk amt, datter af gårdejer 
Peter Jensen; g. 20/8 1939 m. købmand' Johannes 
Rittmeyer; udd. i kolonialbranchen bl. a. i mel- 
og grynforretning på Frdbg. 1926-28, derefter ko
lonialekspeditrice i købmandsforretningen Åbou- 
levard 49, Kbhvn. V., efter indgåelse af ægteskab 
m. købmand Johannes Rittmeyer medindehaver 
af samme 1939, eneindehaver af forretningen og 
selvstændig købmand s. 1940.

Adr. Åboulevard 49, Kbhvn. V.
Firma: Gudrun M. Rittmeyer, Åboulevard 49, 

Kbhvn. V.

Rodam, Konrad, købmand; f. 15/3 1902 i Ål
borg, søn af stationsforstander Carl Konrad Ro
dam; efter at have bestået realeksm. fra Års 
Realskole udd. i kolonial i Foulum Brugsfor
ening, etabi. sig s. selvstændig købmand m. for
retning — omfattende kolonial, isenkram og 
markfrø — i Ans 1936; medl. af best. f. Ans Syge
kasse.

Adr. Ans.
Firma: K. Rodam, Ans.

Roding, Axel, købmand; f. 2/1 1904 i Bredsten, 
Vejle amt, søn af gårdejer Erik Roding; g. 31/7 
1939 m. Clara R., f. Jensen; udd. s. mejerist dels 
i Skibet og dels i Vejle 1916-20 og sen. virket 
s. sådan 1924-36, udd. i kolonialbranchen h. svi
gerfaderen købmand Carl Jensen, Ølholm 1920-24 
og disponent h. samme 1936-43, overtaget sam
mes forretning — der omfatter kolonial og isen
kram — og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1943; medl. af Langskov sogneråd s. 1951, till. 
formd. f. børneforsorgen i Langskov kommune.

Adr. Ølholm.
Firma: Axel Roding, Ølholm.

Roelsen, Axel, kontorchef; f. 24/5 1906 i Fre
dericia, søn af lærer v. Det kgl. Døvstummein- 
stitut, kaptajn Carl Vilhelm Roelsen; g. 9/12 1944 
m. Elisabeth R., f. Dam; student (Fredericia) 
1924, cand. jur. 1930, sagførerfuldmægtig i Ål
borg s. å., dommerfuldmægtig i Silkeborg 1931, 
sagførerfuldmægtig i Kbhvn. 1932-37, sagfører 
1937, sekretær i Handelsministeriet 1932, fuld
mægtig 1939, ekspeditionssekretær 1943, mini
stersekretær 1943-45, kontorchef s. 1948; deko
ration: R.

Adr. Amaliegade 16, Kbhvn. K.

Institution: Handelsministeriet, Slotsholmsgade 
10, Kbhvn. K.

Roerholt, Kurt, købmand; f. 7/7 1922 i Kbhvn., 
søn af frisørmester Hj. Roerholt; g. 7/5 1949 m. 
Ruth Ida R., f. Hansen; bestået realeksm. fra 
Korsvejens kommunale Mellem- og Realskole, 
Kastrup 1939, frekventeret K.F.U.M.s Semina
rium 1939-40, udd. i handel i firmaet Møller & 
Mammen, Kbhvn. 1940-44 og herunder bestået 
handelsmedhjælpereksm. m. fremmede sprog 
fra Købmandsskolen 1944, kommis i forskellige 
virksomheder i Kbhvn. og provinsen 1944-50, 
forrettet civilforsvarstjeneste 1943-44 og 1944-45, 
overtaget nuværende forretning — der omfatter 
kolonial og blandet handel samt isenkram, grov
varer og brændsel — i Søvang pr. St. Magleby 
og etabi. sig s. selvstændig købmand 1950.

Adr. Birkevej 9, Søvang pr. St. Magleby.
Firma: Søvang Købmandshandel, Birkevej 9, 

Søvang pr. St. Magleby.

Roesdahl, Jens Christian Pedersen, købmand;
f. 19/1 1902 i Engbjerg, Ringkøbing amt, søn af 
gårdejer Peder Kloster Pedersen; g. 1/8 1939 m. 
Else R., f. Dahl; udi. i Lemvig Brugsforening, 
overtaget forretning — omfattende kolonial, 
isenkram og manufaktur — i Lemvig og etabi. 
sig s. selvstændig købmand 1926, flyttet forret
ningen t. nuværende lokaler i egen ejendom i 
Lemvig 1928.

Adr. Storegade 16, Lemvig.
Firma: J. Chr. Roesdahl, Lemvig.

Roest, Svend, købmand; f. 3/2 1905 i Herslev 
sogn, Vejle amt, søn af købmand Nis Roest; g. 
28/12 1927 m. Ane R., f. Jepsen; udi. i faderens 
forretning i Højrup v. Taulov 1920-24, kommis i 
samme 1924-27, etabi. sig s. selvstændig købmand 
m. forretning — omfattende blandet landhandel 
— i Hedensted 1927 og drevet samme t. 1952, der
efter etabi. sig s. selvstændig købmand m. forret
ning — omfattende kolonial og blandet handel — 
i Herlev.

Adr. Obovej 4, Herlev.
Firma: Sv. Roest, Obovej 4, Herlev.

Rolfsager, Karl, skoleinspektør, handelsskole
forstander; f. 17/8 1907 i Halk, Haderslev amt, 
søn af husmand Jørgen Petersen; bestået lærer- 
eksm. fra Haderslev Statsseminarium 1927, lærer 
i Rends 1928-36, førstelærer i Huholt 1936-47, 
overlærer i Tønder 1947-51 og viceskoleinspektør 
1951-53, derefter skoleinspektør i Gråsten, for
stander f. Gråsten Handelsskole s. 1954.

Adr. Gråsten.
Institution: Gråsten Handelsskole, Gråsten.

Rolsted, Ejner, købmand; f. 6/10 1906 i Sten
lille, Sorø amt, søn af købmand H. C. Rolsted;
g. 6/10 1931 m. Nina Asta R., f. Hansen; udi. dels
h. købmand A. Jensen, Kølkjær 1920-22 og dels 
h. købmand Olsen, Herning 1922-25, derefter 
kommis og forretningsbestyrer t. 1931, selvstæn-
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købmand
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dig delikatessehandler i Vejen 1931-32 og selv
stændig købmand i Hørve 1933-50 samt i Hundige 
1950-52, overtaget nuværende forretning og etabi. 
sig s. selvstændig købmand i Kastrup 1952.

Adr. Maglebo 7, Kastrup.
Firma: E. Rolsted, Amager Landevej 131, Ka

strup.

Romsø, Preben, købmand; f. 30/7 1922 i Flød
strup, Svendborg amt, søn af graver Niels Rom
sø; g. 20/5 1950 m. Inger Marie R., f. Jolmann; 
udi. i Tvinde Brugsforening pr. Rynkeby 1937- 
40, kommis i Strynø Brugsforening 1940-43, i 
Lynge-Uggeløse Brugsforening 1943-45 samt 
1946-47 og i Guderup Brugsforening 1947-54, 
overtaget købmand Peter Thomsen’s forretning 
— omfattende kolonial og blandet handel — i 
Holm pr. Nordborg og etabi. sig s. selvstændig 
købmand 1954.

Adr. Holm pr. Nordborg.
Firma: Preben Romsø, Holm pr. Nordborg.

Rosby, Pauli, købmand; f. 25/3 1915 i Ejstrup, 
Århus amt, søn af lærer Peter Rosby; g. 10/7 
1938 m. Kirstine R., f. Karlsmose; bestået mel- 
lemskoleeksm. fra Høng Mellem- og Realskole 
1930, udi. h. købmand Wøldicke-Christensen, Ni- 
løse 1930-34, etabi. sig s. selvstændig købmand 
m. forretning i Ringsted 1937.

Adr. Tinggade 18, Ringsted.
Firma: P. Rosby, Tinggade 18, Ringsted.

Rosdahl, O., købmand; f. 20/7 1881 i Kbhvn., 
søn af gartner O. J. Rosdahl; g. 1907 m. Anna R., 
f. Iversen; selvstændig købmand i Vridsløsemag- 
le 1917-19, grundlagt nuværende forretning i egen 
ejendom og etabi. sig s. selvstændig købmand i 
Brønshøj 1919; genn. 25 år henholdsvis næst- 
formd. og formd. f. A/S Købmands Centralen f. 
Kbhvn., suppleant t. repræsentantsskabet f. For
eningen af faglærte Købmænd i Danmark.

Adr. Frederikssundsvej 151, Brønshøj.
Firma: Kolonialforretningen »Oro« v. O. Ros

dahl, Frederikssundsvej 151, Brønshøj.

Rosdahl, Svend Ejner, købmand; f. 25/11 1901 
i Kbhvn., søn af handelsgartner I. P. Rosdahl; 
udi. h. købmand A. W. Johansen, Trekroner- 
gade 42, Kbhvn. Vby. 1915-19, derefter kommis 
i forskellige kbhvn.ske forretninger, etabi. sig 
s. selvstændig købmand m. forretning Holm
bladsgade 38, Kbhvn. S. 1925; medl. af Druide
ordenen i Danmark.

Adr. Mikkel Vibes Gade 5, Kbhvn. K.
Firma: Sv. Rosdahl, Holmbladsgade 38, Kbhvn. 

S.

Rose, Tage, købmand; f. 16/3 1910 i Bedsted, 
Thisted amt, søn af købmand Søren Rose; g. 25/5 
1940 m. Frida R., f. Rasmussen; udi. i faderens 
forretning i Ålestrup 1924-27, kommis h. køb
mand N. C. Lund, Hammerum 1927-30, frekven
teret Justitsråd Møller’s Handelshøjskole i Ål
borg 1930-31, overtaget faderens forretning i 
Ålestrup og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1931; medl. af best. f. Vesthimmerlands Han
delsforening 1948-51.

Adr. Ålestrup.
Firma: Tage Rose, Ålestrup.

Rose, Walther, købmand; f. 9/11 1928 i Svend
borg, søn af inspektør Carl Rose; g. 4/3 1952 m. 
Lilli R., f. Hansen; overtaget nuværende for
retning — der omfatter kolonial, isenkram, ma
nufaktur, bygningsmaterialer og brændsel — i 
Åbyskov pr. Skårup og etabi. sig s. selvstændig 
købmand 1952.

Adr. Åbyskov pr. Skårup.
Firma: Walther Rose, Købmand, Åbyskov pr. 

Skårup.

Rosenbeck-Hansen, Carl, købmand; f. 27/3 1903 
i Kbhvn., søn af murermester Frederik Hansen; 
g. 19/2 1928 m. Erna Ingeborg R.-H., f. Smith; 
udd. i farvehandel og kolonial i Kbhvn. og Van
løse 1917-21, studie- og arbejdsophold i U.S.A. 
1923-25, derefter kommis i Gentofte, overtaget 
nuværende forretning i Vanløse og etabi. sig s. 
selvstændig købmand 1930; næstformd. i Vanløse 
Handelsforening 1930-31, kasserer i samme 1944- 
53.
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købmand
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købmand

C. Rossing 
købmand
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Adr. Jydeholmen 2, Vanløse.
Firma: C. Rosenbeck-Hansen, Jernbane Alle 

33, Vanløse.

Rosenberg, Fedder Mathiesen, købmand; f. 19/8 
1911 i Bredebro, Tønder amt, søn af landmand 
P. L. Rosenberg; g. 5/4 1936 m. Dagny R., f. 
Jensen; udi. h. købmand A. H. Todsen, Tønder 
1926-30, kommis h. købmand Leonhard, Haders
lev 1930-31, h. købmand Søren Ullerichs, Bram- 
minge 1931-32 og h. købmand Chr. Lyhne, Her
ning 1932-36, overtaget nuværende kolonial- og 
delikatesseforretning i Tørring og etabi. sig s. 
selvstændig købmand 1936.

Adr. Tørring.
Firma: F. M. Rosenberg, Tørring.

Rosendal, Aage, købmand!; f. 18/2 1913 i Nr. 
Snede, Vejle amt, søn af ejendomsmægler Niels 
Rosendal; g. 28/11 1936 m. Gerda R., f. Rasmus
sen; udi. h. købmand Marius Bruun, Lund (Øst
jylland) 1927-31, derefter kommis h. samme og 
sen. h. købmand Axel Rasmussen, Hornum pr. 
Bråskov, overtaget købmand Jacob Jensen’s for
retning i Nr. Aldum pr. Stenderup og etabi. sig 
s. selvstændig købmand 1936, afstået samme 1950 
og overtaget svigerfaderen købmand Axel Ras
mussen’s forretning i Horsens 1951; formd. f. 
Landsforeningen H.O.K.I.s lokalafd. i Horsens.

Adr. Stjernholmsgade 10, Horsens.
Firma: Aage Rosendal, Stjernholmsgade 10, 

Horsens.

Rosengaard, Carl C., købmand; f. 23/8 1910 i 
Odense, søn af kriminaloverbetjent A. Rosen
gaard; g. 18/10 1938 m. Emmy R., f. Mohr; udi. i 
Koloniallageret, Elmegade 27, Kbhvn. N. 1924-28 
og herunder bestået handelsskoleeksm. fra Køb
mandsskolen, kommis h. købmand Eivind Eskild- 
sen, Strandvejen 94, Hellerup 1928-29, bestyrer af 
købmand Carl Nielsen’s forretning, Stationsvej 6, 
Holte 1929-31 og af Frdbg. Kolonial-Forsyning, 
Falkoner Alle 73 A., Kbhvn. F. 1931-33, overtaget 
sidstnævnte og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1933.

Adr. Flakholmen 16, Vanløse.

Firma: Frdbg. Kolonial-Forsyning v. Carl Ro
sengaard, Falkoner Alle 73 A., Kbhvn. F.

Rosenkilde, Erling Børge, købmand; f. 3/12 
1913 i Havnelev, Præstø amt, søn af slagter Chri
stian Nielsen; g. m. Ulla R., f. Sørensen; udi. 
dels h. købmand Andersen, Søsum og dels h. 
købmand Rasmussen, Ramsømagle 1928-32 samt 
frekventeret Købmandsskolen i Kbhvn., ansat 
i Rederiet Ove Skou, Kbhvn. og sen. — ef
ter at have af tjent værnepligt — kommis i 
firmaet Perfection, Kbhvn. 1933-39, ansat i kon
serves en gros firmaet B. Nørrekjær, Kbhvn. 
1939-40 og i firmaet J. Solbro, Kbhvn. 1940-46, 
bestyrer af købmandsforretningen Johan Kellers 
Vej 14, Kbhvn. SV. 1946-54, overtaget samme og 
etabi. sig s. selvstændig købmand 1954.

Adr. Ernst Kapers Vej 10, Kbhvn. SV.
Firma: »Koloniallageret«, Johan Kellers Vej 

14, Kbhvn. SV.

Rosenvad, Einar Leon, købmand; f. 28/4 1916 
i Kbhvn.

Adr. Sundholmsvej 47, Kbhvn. S.
Firma: Einar Rosenvad, Sundholmsvej 47, 

Kbhvn. S.

Roslev, Aage Espersen, købmand, sæbefabri
kant; f. 21/1 1901 i Tøndering, Viborg amt, søn af 
gårdejer Christian Espersen Roslev; g. 16/4 1933 
m. Ellen R., f. Larsen; udi. h. købmand J. Kol
ding, Struer og sen. frekventeret Den jydske 
Handelshøjskole i Århus, derefter forretnings
bestyrer i Esbjerg, etabi. sig s. selvstændig køb
mand m. forretning Jernbanegade, Struer 1928, 
afstået samme 1942 og grundlagt nuværende for
retning i Struer 1953, sideløbende grundlagt Sæ
befabriken »Trio«, Struer og drevet samme s. 
1937.

Adr. Kirkebakken, Struer.
Firma: Aage Roslev, Ringgade 68, Struer.

Ross, Carl Adolph, købmand; f. 26/6 1917 i 
Tårs, Hjørring amt, søn af barbermester Carl A. 
Ross; g. 7/12 1941 m. Else R., f. Christensen; 
udi. i Tårs Brugsforening 1931-35, kommis i sam-
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J. Ruge 
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grosserer

me 1935-36 og i Tornby Brugsforening 1936-38, 
frekventeret Den danske Andelsskole i Middel
fart 1939, kommis i Brugsforeningen »Fremti
den«, Vrå 1939-41, selvstændig købmand i Brøn
derslev 1941-51 og selvstændig konfekturehand
ler i Frederikshavn 1951-53, indehaver af nu
værende forretning — der omfatter finere kolo
nial, delikatesser og vinhandel — i Frederiks
havn s. 1953.

Adr. Danmarksgade 86, Frederikshavn.
Firma: Carl Ross, Danmarksgade 86, Frede

rikshavn.

Rossing, Christian, købmand; f. 16/1 1892 i Ny
sted, søn af købmand Georg Rossing; g. 14/9 1919 
m. Johanne R., f. Pedersen; udi. h. købmand 
Wald. Christensen, Maribo 1907-11 og herunder 
bestået handelsskoleeksm. fra Maribo Handels
skole 1910, kommis h. samme 1911-12 og h. køb
mand Th. Klinke, Nakskov 1912-13, aftjent vær
nepligt 1912 og periodevis indkaldt t. sikrings
styrken 1914-17, studie- og arbejdsophold i Ro
stock 1913-14 og kommis i forskellige forretnin
ger 1914-17, ansat i A/S Galle & Jessen, Kbhvn. 
1917-19, etabi. sig s. selvstændig købmand m. for
retning i Kirke Sonnerup 1919, afstået samme og 
grundlagt ny forretning — omfattende kolonial, 
delikatesse, vinhandel, korn og foderstoffer samt 
brændsel — i Slagelse 1925, optaget sønnen — 
Keld Rossing — s. medarbejder og disponent i 
forretningen 1950.

Adr. Smedegade 13, Slagelse.
Firma: Chr. Rossing, Smedegade 13, Slagelse.

Rossing, Georg, købmand; f. 8/7 1893 i Nysted, 
søn af købmand Harald Rossing; udi. h. køb
mand Franz Larsen, Rødby, overtaget kolonial
forretning i Nakskov og etabi. sig s. selvstændig 
købmand 1919, afhændet samme og overtaget fa
derens kolonialforretning i Nysted 1926.

Adr. Adelgade 74, Nysted.
Firma: Georg Rossing, Adelgade 74, Nysted.

Ruby, Peder, købmand, skibshandler; f. 19/9 
1887 i Harboøre, Ringkøbing amt, søn af fisker 
Thomas Christensen; g. 1918 m. Alma Kristine

R., f. Bruun; kutterejer og fiskeskipper t. 1921, 
derefter overtaget nuværende forretning i Thy
borøn Havn og etabi. sig s. selvstændig købmand 
og skibshandler; medl. af best. f. Lemvig og 
Oplands Købmandsforening og f. A/S Lemvig 
Kulkompagni.

Adr. Thyborøn Havn.
Firma: P. Ruby, Skibshandel, Thyborøn Havn.

Ruby, Rasmus Magnus, margarinefabrikant; f. 
21/10 1893 i Møborg, Ringkøbing amt, søn af 
gårdejer Jens Ruby, g. 15/10 1924 m. Erna R., f. 
Lørup; udd. s. mejerist på Rønnebjerg Mejeri, 
overtaget Lemvig Margarinefabrik og etabi. sig 
s. selvstændig fabrikant 1923.

Adr. Hildunvej 21, Lemvig.
Firma: Lemvig Margarinefabrik v. R. Ruby, 

Lemvig.

Rudolph, Sven, købmand; f. 7/8 1911 i Vester 
Nordlunde, Maribo amt.

Adr. Axeltorv, Nakskov.
Firma: Sven Rudolph, Axeltorv, Nakskov.

Rueløkke, Johannes Marius, overlærer, han
delsskoleforstander; f. 1/3 1892 i Landet sogn, 
Svendborg amt, søn af skibsfører Hans Rue
løkke; bestået lærereksm. 1913, kommunelærer 
i Rudkøbing 1920, overlærer s. 1951, lærer v. 
Rudkøbing Handelsskole s. 1930, forstander f. 
samme s. 1946, bibliotekar v. Rudkøbing Biblio
tek s. 1923; tidl. kommunalrevisor i Rudkøbing, 
fl. a. tillidshverv.

Adr. Lindevej 14, Rudkøbing.
Institution: Rudkøbing Handelsskole, Rudkø

bing.

Rugaard, Harald, købmand; f. 18/5 1905 i
Strands, Randers amt, søn af bagermester Ras
mus Rugaard; g. 26/3 1930 m. Marie R., f. Ras
mussen; udi. h. købmand Mikkel Sørensen, Vis
toft 1923-27, grundlagt nuværende forretning i 
Vistoft og etabi. sig s. selvstændig købmand 1930; 
tidl. medl. af best. f. Djurslands Handelsforening.

Adr. Vistoft pr. Knebel.
Firma: Harald Rugaard, Vistoft pr. Knebel.
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A. Rædkjær R. P. Røjbæk N. J. L. Rønn E. Rønne
købmand disponent købmand fuldmægtig

Rugaard, Jens Rasmussen, købmand; f. 24/1 
1915 i Strands, Randers amt, søn af bagermester 
Rasmus Rugaard; g. 8/1 1944 m. Edith R., f. LÜ- 
ders; udi. h. købmand K. A. J. Vestgaard, Ebel
toft 1929-33, frekventeret Den jydske Handels
højskole i Århus 1937-38, etabi. sig s. selvstændig 
købmand m. forretning — omfattende kolonial, 
vine og frugt m. v. — i Kbhvn. 1943.

Adr. Küchlersvej 18, Kbhvn. V.
Firma: Wesselsgades Koloniallager, Wessels- 

gade 13, Kbhvn. N.

Ruge, Emil, grosserer; f. 4/12 1902 i Ålborg, 
søn af grosserer Jens Peder Jensen; g. 15/6 1926 
m. Inga R., f. Chalmer; udd. i kolonial en gros 
firmaet J. P. Jensen & Co., Ålborg 1919-23, stu
die- og arbejdsophold i England 1923-24, der
efter ansat i lærevirksomheden, sammen m. mo
deren medindehaver af samme 1925, eneinde
haver af virksomheden — der omfatter kolo
nial en gros — s. 1942, till. indehaver af firmaet 
I. P. Jensen, Frederikshavn — grundlagt 1886; 
formd. f. Dansk Provins Kolonial Grossist For
ening, medl. af forvaltningsrådet i »Dagrofa«, 
medl. af best. f. U.N.I.L. A/S og medl. af Pro
vinshandelskammeret, formd. f. best. f. A/S Ål
borg Diskontobank samt medl. af best. f. Ålborg 
Handelsstandsforening 1933-53.

Adr. Constancevej 16, Hasseris pr. Ålborg.
Firma: J. P. Jensen & Co., Ålborg.

Ruge, John, disponent; f. 21/8 1927 i Ålborg, søn 
af grosserer Emil Ruge; g. 23/4 1953 m. Hanne 
R., f. Spliid Jensen; bestået realeksm. fra Ål
borg Katedralskole 1943 og studentereksm. fra 
samme 1946, ansat h. købmand P. E. Voetmann, 
Nørre Sundby 1946-47 og i kolonial en gros fir
maet Christensen & Jensen, Roskilde 1947-48, 
frekventeret Niels Brock’s Handelsskole i Kbhvn. 
1948-49, studie- og arbejdsophold i England 1950 
-51 og i U.S.A. 1951-52, derefter disponent i kolo
nial en gros firmaet J. P. Jensen & Co., Ålborg.

Adr. Præstemarken 2, Ålborg.
Firma: J. P. Jensen & Co., Ålborg.

Rygaard, Karl, købmand, skibshandler; f. 12/3 
1914 i Århus; g. 4/12 1943 m. Agnes R., f. Clau
sen; udd. i firmaet Rs. Jacobsen, Grenå 1928-32 
og herunder bestået handelsmedhjælpereksm. 
fra Grenå Handelsskole 1931, kommis i samme 
1932-38 og forretningsbestyrer 1939-49 samt før
stekommis h. købmand A. Fredholm, Lundeborg 
1938-39, overtaget nuværende forretning — der 
omfatter kolonial og vin samt skibsproviante
ring og depot f. A/S Nordisk Flaskegas — i 
Grenå og etabi. sig s. selvstændig købmand 1949; 
medl. af best. f. Grenå Købmandsforening s. 
1952, formd. f. samme s. 1955.

Adr. Kystvej 14, Grenå.
Firma: Karl Rygaard, Kystvej 14, Grenå.

Ryhøj, Carlo, grosserer; f. 22/11 1906 i Kbhvn.;
g. 29/3 1934 m. Ester R., f. Nielsen; bestået real
eksm. 1924, derefter udd. i handel i kaffe en gros 
firmaet L. F. Mørck & Co., Knabrostræde 3, 
Kbhvn. K. og herunder bestået handelseksm. fra 
Købmandsskolen 1926, repræsentant f. samme 
firma 1928, prokurist 1946 og sammen m. grosse
rer William Holtoft medindehaver af firmaet — 
der væsentligst fører kaffe samt har egne riste
rier — s. 1947; ti dl. medl. af best. f. Akademisk 
Boldklub og herunder medl. af forskellige udta
gelseskomiteer samt medl. af lov- og amatørud
valget f. kricket.

Adr. Ibstrupvej 15, Gentofte.
Firma: L. F. Mørck & Co., Knabrostræde 3, 

Kbhvn. K.

Rædkjær, Arne, købmand; f. 24/2 1910 i Hjør
ring; g. 14/11 1937 m. Annelise R., f. Rønnest; 
udi. h. købmand Alfr. Nielsen, Ålborg 1924-28 og 
herunder bestået handelsmedhjælpereksm. fra 
Færgeman’s Handelsskole i Ålborg 1927, kommis
h. købmand Mathias Christensen, Ålborg 1928- 
32 og førstekommis i Ålborg Brugsforening’s 
vestre afd. 1932-46, overtaget nuværende kolo
nialforretning i Ålborg og etabi. sig s. selvstæn
dig købmand 1946, sen. ombygget og modernise
ret forretningen t. tempo-butik.

Adr. Herluf Trolles Gade 14, Ålborg.
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Firma: Arne Rædkjær, Reberbansgade 49, 
Ålborg.

Røjbæk, Richard Pedersen, disponent; f. 20/4 
1911 i Hjerm, Ringkøbing amt, søn af landmand 
Anders Pedersen Røjbæk; g. 12/8 1943 m. Ruth 
R., f. Lauritsen; udi. h. købmand A. P. Mikkel
sen, Handbjerg 1925-29, kommis h. samme 1929- 
33 og h. købmand N. M. Halkjær, Vind 1933-45, 
derefter disponent i nuværende forretning — der 
omfatter kolonial og grovvarer — i Årup først h. 
købmand Harald Christensen og sen. h. købmand 
Ejnar Nielsen.

Adr. Holmelund 25, Årup St.
Firma: Ejnar Nielsen, Årup St.

Rønlev, Viggo, købmand; f. 19/10 1911 i Århus, 
søn af møllermester Jeppe Knudsen; g. 7/11 1937 
m. Esther R., f. Rasmussen; udi. h. købmand M. 
Henriksen, Svendborg 1925-29 og herunder be
stået handelsskoleeksm. fra Svendborg Handels
skole 1928, kommis h. købmand P. Hoffmann, 
Svendborg 1929-31 og i Skandinavisk Kaffekom
pagni, Odense 1931-33, af tjent værnepligt v. Liv
garden 1933-34, etabi. sig s. selvstændig købmand 
m. forretning — omfattende kolonial, delikates
ser og vinhandel — i Odense 1934.

Adr. Hjallesevej 130, Odense.
Firma: Viggo Rønlev, Hjallesevej 130, Odense.

Rønn, Niels Jensen Larsen, købmand; f. 10/2 
1871 i Harboøre, Ringkøbing amt, søn af køb
mand Chresten Larsen Rønn; g. 7/5 1901 m. 
Marie R., f. Jensen; udi. i faderens forretning i 
Harboøre, overtaget samme og etabi. sig s. selv
stændig købmand 1901.

Adr. Harboøre.
Firma: N. J. Rønn, Harboøre.

Rønne, Eiler, fuldmægtig; f. 11/11 1911 på 
Frdbg., søn af snedkermester Anders M. Rønne; 
g. 9/10 1937 m. Nanna Margrethe R., f. Rasmus
sen; udd. i A/S De Danske Spritfabrikker, stu
die- og arbejdsophold i Berlin 1934-36; sekretær 
i Detailhandlerrådet, censor v. Købmandsskolen 
og nævning på Frdbg.

Adr. Danmarksgade 3, Kbhvn. V.
Firma: A/S De Danske Spritfabrikker, Havne

gade 29, Kbhvn. K.

Rønne, Laust Christian Johansen, købmand; f. 
13/7 1903 i Vrigsted, Vejle amt, søn af møller 
Johannes Peter Rønne; g. 17/3 1935 m. Olga R., 
f. Kammersgaard; salgschauffør v. Horsens Fæl
lesbageri og sen. v. Thorsted Bageri samt last
vognschauffør i A/S Sthyr & Kjær’s afd. i Hor
sens, grundlagt nuværende kolonial- og isen- 
kramforretning i det nye Thorsvangskvarter v. 
Horsens og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1935.

Adr. Vejlevej 61, Thorsvang, Horsens.
Firma: L. C. Rønne, Vejlevej 61, Thorsvang, 

Horsens.

Rønne-Jensen, Ruth, købmand; f. 29/1 1923 i 
Gudhjem.

Adr. LI. Madses Gade 25, Rønne.
Firma: R. Rønne-Jensen, Kolonial — Farve — 

Tapet, Rønne.

Rønne-Lotz, A., varemægler; f. 19/1 1905 i Kø
belev, Maribo amt, søn af godsejer Waldemar 
Rønne-Lotz; g. 29/7 1933 m. Camilla R.-L., f. 
Oehrens; bestået realeksm. fra Nærum Kost
skole 1921, udd. i kolonial en gros firmaet H. 
Dessau & Co., Kbhvn. 1921-23, ansat i varemæg- 
lerfirmaet Jørgen M. Børresen & T. Broe, Kbhvn. 
1923, studie- og arbejdsophold i Hamburg, stats- 
aut. varemægler m. kolonial s. speciale og med
indehaver af nævnte firma 1936, eneindehaver af 
samme s. 1943; medl. af best. f. Mæglernes Un
derstøttelses-Forening s. 1943, bisidder i præsi
diet f. Mæglerkorporationen i Kbhvn. s. 1948, 
næstformd. f. samme s. 1950.

Adr. Vedbæk Strandvej 415, Vedbæk.
Firma: Jørgen M. Børresen & T. Broe, Råd

huspladsen 45, Kbhvn. V.

Sahl, Gunnar, købmand; f. 2/7 1917 i Holte, 
Kbhvn.s amt, søn af købmand Viggo Sahl; g. 7/6 
1942 m. Else S., f. Øllgaard-Hansen; bestået mel- 
lemskoleeksm. 1932, udi. h. købmand J. F. Peter-
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sen, Holte 1932-36 og herunder bestået handels- 
skoleeksm. 1935, kommis h. samme 1936-39, etabi. 
sig s. selvstændig købmand m. forretning i Char- 
lottenlund 1939, afhændet samme og overtaget 
købmand H. Lotz’s forretning — omfattende ko
lonial, delikatesser og vinhandel samt kafferi
steri — i Præstø 1943.

Adr. Adelgade 73, Præstø.
Firma: Gunnar Sahl, Adelgade 73, Præstø.

Sahl, Hans, købmand; f. 23/2 1917 i Vinderup, 
Ringkøbing amt, søn af skræddermester Vilhelm 
Peter Sahl; g. 15/7 1939 m. Edith Gudrun S., f. 
Hemmingsen; udi. h. købmand Helmer Jensen, 
Viborg 1931-35, kommis i firmaet Hansen & Lar
sen’s filial i Næstved 1935-37, og førstekommis i 
samme firmas hovedafdeling i Slagelse 1937-38, 
bestyrer af Ordruphøj Koloniallager 1938-41, 
etabi. sig s. selvstændig købmand' m. forretning 
Himmerlandsvej 20, Kbhvn. F. 1941, afhændet 
samme 1944 og overtaget nuværende forretning 
i Hellerup 1943, sideløbende drevet købmands
forretning Haraidsgade 30, Kbhvn. N. 1944-50 og 
— m. hustruen s. bestyrer — i Allerød s. 1952; 
medl. af Odd Fellow Ordenen i Danmark.

Adr. Frederiksborgvej 10, Allerød.
Firma: Sahl’s Kolonial, Tranegårdsvej 70, Hel

lerup.

Sahl, Jørgen Rasmussen, købmand; f. 23/12 
1927 i Lysgård, Viborg amt, søn af landmand 
Rasmus Sahl; g. 1951 m. Agnete S., f. Hallum; 
udi. h. købmand Knud Overby, Levring 1944-48, 
derefter kommis i Herstedvester Brugsforening, 
overtaget nuværende kolonial- og delikatesse
forretning i Viborg og etabi. sig s. selvstændig 
købmand 1950.

Adr. Set. Hans Gade 3, Viborg.
Firma: Jørgen Sahl, Set. Hans Gade 3, Viborg.

Salmonsen, Einar Johannes, skoleinspektør, 
forstander f. Ølgod Handelsskole; f. 1/10 1908 i 
Oddense, Viborg amt.

Adr. Ølgod.
Institution: Ølgod Handelsskole, Ølgod.

Salomonsen, Ulf, grosserer; f. 17/2 1911 i
Kbhvn., søn af grosserer Alfred Moritz Salomon
sen; g. 29/3 1947 m. Eva Astrid S., f. Kornbeck; 
student fra Set. Jørgens Gymnasium i Kbhvn. 
1929, bestået handelseksm. fra Niels Brock’s 
Handelsskole i Kbhvn. 1930, derefter ansat i fa
derens virksomhed — firmaet Holger Frideri- 
cia’s Eftf. — i Kbhvn., aftjent værnepligt v. Liv
garden 1931-32, studie- og arbejdsophold i Man
chester 1932, i Nürnberg 1933 og i Bordeaux 1934, 
derefter indtrådt i firmaet M. & V. Salomonsen, 
Kbhvn. og herunder bl. a. virket i Rotterdam og 
London 1939, medindehaver af virksomheden — 
der er grundlagt 1861 og omfatter the og cacao 
en gros samt udenlandske agenturer i biscuits, 

^marmelader, saucer og konserves m. v. — s. 1946; 
medl. af Grosserer-Societetet m. v.

Adr. Norasvej 30, Charlottenlund.
Firma: M. & V. Salomonsen v. Ulf Salomon

sen, Farvergade 17, Kbhvn. K.

Samuelsen, Immanuel, købmand; f. 21/10 1902 
i Svendborg, søn af tømrer Karl Samuelsen; g. 
1/1 1928 m. Marie S., f. Lund; udd. i manufak
tur h. købmand C. Sørensen, Vejle 1915-19, der
efter kommis i Hjallerup, Løgstør og Klemens
ker, grundlagt nuværende forretning — der om
fatter kolonial, isenkram og manufaktur — i 
Klemensker og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1929.

Adr. Klemensker.
Firma: Im. Samuelsen, Klemensker.

Sand, Bernhard, købmand; f. 11/11 1901 i Vemb, 
Ringkøbing amt, søn af murermester Kristen 
Sand; g. 13/1 1929 m. Ingeborg S., f. Pedersen; 
etabi. sig s. selvstændig købmand m. forretning 
— omfattende kolonial og trikotage — i Brylle 
pr. Knarreborg 1947; formd. f. Brylle Sogns Sy
gekasse.

Adr. Brylle pr. Knarreborg.
Firma: Bernh. Sand, Brylle pr. Knarreborg.

Sand, Jørgen Peder, købmand; f. 11/7 1925 i 
Ikast, Ringkøbing amt, søn af overpostbud Jens 
Pedersen Sand; g. 25/12 1952 m. Valborg S., f.
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Sørensen; bestået mellemskoleeksm. fra Ikast 
Realskole 1940, udi. h. købmand Carlo Michael- 
sen, Ikast 1940-44 og herunder bestået handels
medhjælper eksm. fra Ikast Handelsskole 1943, 
kommis i forskellige forretninger 1944-49 og be
styrer af firmaet Hans Thorsen, Hjerm 1949-52, 
overtaget nuværende forretning — der omfatter 
kolonial, vin og kaffe — i Hobro og etabi. sig s. 
selvstændig købmand 1952.

Adr. Jernbanegade 1 A., Hobro.
Firma: J. P. Sand, Hobro.

Sanden, Helmer, købmand; f. 12/11 1917 i Hel- 
levad-Ørum sogn, Hjørring amt, søn af proprie
tær Niels Sanden; g. 10/10 1946 m. Kirsten S., f. 
Munch Jensen; udi. h. købmand C. Christensen, 
Brønderslev 1932-36, derefter førstekommis og 
sen. disponent i forskellige forretninger, bog
holder i Vejle Margarinefabrik 1940-42 og bog
holder samt repræsentant i Dansk Kafferisteri, 
Kolding 1942-50, overtaget nuværende forretning 
i Vejlby og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1950.

Adr. Vejlbygade 17, Vejlby-Risskov.
Firma: Helmer Sanden, Vejlbygade 17, Vejlby- 

Risskov.

Sander, Henrik, direktør; f. 3/4 1919 i Kbhvn., 
søn af købmand Holger Rudolf Sander; g. 29/5 
1943 m. Agnete S., f. Grønning; student 1938, be
stået højere handelseksm. fra Niels Brock’s Han
delsskole i Kbhvn. 1939, udd. på skandinaviske 
bryggerier 1939-43, frekventeret Den skandina
viske Bryggerhøjskole i Kbhvn. 1943-44, bryg
mester i A/S C. Wiibroe’s Bryggeri, Helsingør 
1944-45, derefter brygmester i nuværende virk
somhed i Ålborg, direktør f. samme s. 1947; 
medl. af best. f. Ålborg Handelsstandsforening 
samt medl. af repræsentantskabet for A/S Ål
borg Diskontobank.

Adr. Hobrovej 42, Ålborg.
Firma: Ålborg Aktie-Bryggerier »Limfjorden«, 

»Urban« & »Skandia«, Ålborg.

Sandgaard, Anker, købmand; f. 15/11 1912 i 
Ørre, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Niels

Christian Sandgaard; g. 29/10 1939 m. Jenny He
lene S., f. Nielsen; udi. h. købmand Knud Ras
mussen, Isenvad pr. Ikast, grundlagt forretning 
i Skjørring pr. Galten og etabi. sig s. selvstæn
dig købmand 1939, afstået samme og overtaget 
nuværende forretning i Isenvad pr. Ikast 1944.

Adr. Isenvad pr. Ikast.
Firma: Anker Sandgaard, Kolonial & Isen

kram, Isenvad pr. Ikast.

Sandgaard, Richardt, købmand; f. 19/2 1907 i 
Ørre, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Niels 
Christian Sandgaard; g. 30/3 1934 m. Petra Marie
S., f. Nielsen; udi. h. købmand Jacob Nielsen, 
Aulum 1921-25, kommis h. samme 1925-30 og h. 
købmand J. P. Meldgaard, Hasselager 1930-33, 
overtaget købmand J. P. Jensen’s forretning i 
Højbjerg og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1933; tidl. medl. af Holme-Tranbjerg kommunes 
skolekommission.

Adr. Oddervej 55, Højbjerg.
Firma: R. Sandgaard, Højbjerg.

Sandstrøm, Tom Anders, købmand; f. 8/8 1926 
i Svendborg, søn af forretningsfører Sølve Julius 
Sandstrøm; g. 3/12 1949 m. Jytte S., f. Lauritsen; 
udi. h. købmand J. C. Winkler, Svendborg, der
efter førstekommis h. købmand Farver, Vanløse 
og sen. lagerekspedient i Dansk Malt-Central, 
Kbhvn., overtaget nuværende forretning i Hol
stebro og etabi. sig s. selvstændig købmand 1949.

Adr. Østergade 33, Holstebro.
Firma: Tom Sandstrøm, Østergade 33, Holste

bro.

Sano, Sven, købmand; f. 9/10 1923 i Randers, 
søn af tandlæge Ernst Sano; g. 24/9 1949 m. Inger
S., f. Munkholm Jensen; udd. i kolonial, korn og 
foderstoffer h. købmand Carl Jensen, Nyrup 1940 
-44 og herunder bestået handelsskoleeksm. 1943, 
derefter kommis bl. a. h. købmændene Dam- 
gaard, Næstved og Richter, St. Heddinge samt i 
kolonial en gros firmaet Olaf Rasmussen, Hol
bæk, etabi. sig s. selvstændig købmand m. for
retning — omfattende kolonial, delikatesser og 
vinhandel — i Jyderup 1954.
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Adr. Teglværksvej 30, Jyderup.
Firma: Sven Sano, Teglværksvej 30, Jyderup.

Saunte, Torben, grosserer; i kompagni m. svo
geren grosserer Andreas Thomesen grundlagt 
nuværende kolonial en gros virksomhed i Nykø
bing F. og etabi. sig s. selvstændig grosserer 
1945.

Adr. Gåbensevej 108, Nykøbing F.
Firma: Saunte & Thomesen, Gåbensevej 108, 

Nykøbing F.

Schef f erling, Arne, købmand; f. 3/4 1927 i Hørs
holm, Frederiksborg amt, søn af købmand Vil
helm Schefferling; g. 16/5 1948 m. Helena S., f. 
Styczen; bestået mellemskoleeksm. 1941 og han- 
delsskoleeksm. fra Hillerød Handelsskole 1945, 
ud-1. dels i faderens forretning i Hørsholm og 
dels i A/S Sthyr & Kjær, Hillerød 1941-45, 
ansat i samme firma 1945-46 og af tjent værne
pligt 1946-47, kommis i faderens forretning i 
Hørsholm 1947-50, etabi. sig s. selvstændig køb
mand m. forretning — omfattende kolonial og 
køkkenudstyr — i Humlebæk 1950.

Adr. Ny Strandvej 52, Humlebæk.
Firma: Arne Schefferling, Ny Strandvej 52, 

Humlebæk.

Schiøth, Peter Frederik Vilhelm, købmand; f. 
31/12 1902 i Ordrup, Kbhvn.s amt, søn af sned
kermester Georg Frederik Schiøth; g. 30/4 1927 
m. Erna Kristine S., f. Simonsen; udd. i kolonial 
i A/S L. Pedersen, Esbjerg 1918-21, kommis i 
samme 1921-23 og ansat i B.P. Olie-Kompagniet 
A/S 1923-40, selvstændig købmand m. forretning 
Fredensvej 42, Charlottenlund 1940-46, etabi. sig 
s. selvstændig købmand m. forretning — omfat
tende kolonial, delikatesser, vinhandel og syd
frugt — i Tårbæk 1947.

Adr. Skovvej 2, Tårbæk.
Firma: Frederik Schiøth, Skovvej 2, Tårbæk.

Schjødt-Hansen, Ernst Ingvard, købmand; f. 
15/7 1917 i Vejlby, Odense amt, søn af bager
mester H. H. Hansen; g. 26/11 1944 m. Inger Lis 
S.-H., f. Jørgensen; bestået realeksm. fra Mid

delfart Realskole 1934, udi. i Middelfart Brugs
forening 1934-38, derefter af tjent værnepligt og 
sen. kommis i Middelfart Brugsforening samt 
iøvrigt frekventeret Den danske Andelsskole i 
Middelfart 1941, kommis i Hedegårdenes Brugs
forening v. Roskilde 1941-42, bogholder i A/S Fa
briken »Afi«, Middelfart 1942-1947 og afdelings
leder i A/S Kosangas, Middelfart 1947-49, etabi. 
sig s. selvstændig købmand m. forretning — om
fattende kolonial, delikatesser og vinhandel samt 
isenkram og trikotage — i Middelfart 1949.

Adr. Sverigsvej 20, Middelfart.
Firma: Ernst Schjødt-Hansen, Sverigsvej 20, 

Middelfart.

Schjørring, Thorkild Wilhelm, købmand; f. 
26/12 1919 i Kbhvn., søn af husejer Jean Carl 
Christian Peter Schjørring; g. 6/8 1947 m. Wanda
S., f. Johannesen; udd. i handel h. købmand Chr. 
Georg Petersen, Islands Brygge 25, Kbhvn. S. 
1935-39 og herunder bestået handelsmedhjælper- 
eksm. fra Købmandsskolen, kommis h. købmand 
Peter Koch, Istedgade 65, Kbhvn. V. 1939-42, 
etabi. sig s. selvstændig købmand m. forretning 
— omfattende kolonial, delikatesser, vine og to
bakker m. v. — Nordre Fasanvej 267, Kbhvn. N. 
1942.

Adr. Guldbergsgade 25, Kbhvn. N.
Firma: Kolonialforretningen »Thorkild« v. T. 

W. Schjørring, Nordre Fasanvej 267, Kbhvn. N.

Schlander, Carl Otto, depotindehaver; f. 30/9 
1909 i Svendborg, søn af købmand Axel Schlan
der; g. 5/7 1942 m. Else S., f. Rasmussen; udd. i 
kolonial h. købmand Chr. Hansen, Kolonialmaga
sinet, Svendborg 1926-30, kommis h. købmand 
Axel Bøgeskov, Svendborg 1931-34 og h. køb
mand Herrn. Kjær, Brabrand 1934-35, kommis h. 
købmand L. Hansen, Åbenrå og sen. leder af 
sammes kolonialafd. 1935-54, overtaget A/S Tu- 
borgs Bryggerier’s depot i Åbenrå og etabi. sig s. 
selvstændig depotindehaver 1954; medl. af best. f. 
Åbenrå Roklub 1937-40.

Adr. Skibbrogade 23, Åbenrå.
Firma: Tuborg’s Depot, Åbenrå.
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Schleimann, Niels Peder Riise, købmand; f. 
23/6 1900 i Rudkøbing, søn af bogholder Christian 
Schleimann; g. 27/10 1927 m. Helga R. S., f. Ras
mussen; udd. og virket s. bager og konditor, 
overtaget nuværende kolonial- og isenkramfor- 
retning i Rudkøbing og etabi. sig s. selvstændig 
købmand 1953.

Adr. Nørrebro 143, Rudkøbing.
Firma: N. Riise Schleimann, Rudkøbing.

Schmidt, Albert, købmand; f. 2/8 1919 i Kbhvn., 
søn af smed Richard Schmidt; g. 10/6 1942 m. 
Ellen S., f. Østbye Christensen; udi. dels h. køb
mand Green Pedersen, Kbhvn. og dels h. køb
mand Axel Pedersen, Kbhvn. 1933-37 og her
under bestået handelsmedhjælpereksm. fra Køb
mandsskolen 1936, kommis h. sidstnævnte 1937- 
41, etabi. sig s. selvstændig købmand m. forret
ning Hvidovrevej 136, Kbhvn. Vby. 1941, om
bygget og moderniseret forretningen t. selv
betjening 1954 samt sideløbende grundlagt for
retningen Ordrup Jagtvej 60, Gentofte 1950 og 
forretningen Frederiksborgvej 12 A., Kbhvn. NV. 
1953.

Adr. Kløverprisvej 18, Kbhvn. Vby.
Firma: Kolonialforretningen »Merkur«, Hvid

ovrevej 136, Kbhvn. Vby.

Schmidt, Alfred, købmand; f. 23/8 1913 i Hjord
kær, Åbenrå amt.

Adr. Kongsmark, Rømø.
Firma: Alfred Schmidt, Kongsmark, Rømø.

Schmidt, Andreas Jakobsen, købmand; f. 17/6 
1908 i Sdr. Løgum, Tønder amt, søn af overpost- 
pakmester Christian Schmidt; g. 1/4 1934 m. An
drea S., f. Nielsen; udi. h. købmand Christian 
Aug. Clausen, Tønder 1923-26, kommis h. køb
mand Spanggaard, Tæbring 1926-27 og h. køb
mand Brühl, Holte 1927-29, repræsentant f. Mar
garinefabrikken »Dan«, Haderslev 1929-53, grund
lagt nuværende kolonial- og delikatesseforret
ning i nyt kvarter i Tønder og etabi. sig s. selv
stændig købmand 1948; kasserer i Tønder Kolo
nialhandlerforening 1951-52.

Adr. Brorsonsvej 11, Tønder.

Firma: Andr. Jakobsen Schmidt, Brorsonsvej 
11, Tønder.

Schmidt, Andreas Valdemar, købmand; f. 17/9 
1900 i Egtved, Vejle amt, søn af lagerarbejder 
Carl Schmidt; g. 18/6 1922 m. Karen S., f. Flo- 
rits; udi. h. købmand N. Reinholdt, Lunderskov, 
grundlagt nuværende forretning i Klovborg og 
etabi. sig s. selvstændig købmand 1923.

Adr. Klovborg.
Firma: V. Schmidt, Klovborg.

Schmidt, Anker Tscherning, købmand; f. 22/6 
1903 i Århus, søn af husejer Anders Schmidt; g. 
1931 m. Frida S., f. Østergaard; udi. h. købmæn
dene Gyring, Alfast og S. A. Hansen — alle År
hus — 1918-22, derefter kommis h. sidstnævnte 
og sen. selvstændig chokoladehandler i Århus, 
overtaget købmand Tislund’s forretning i Århus 
og etabi. sig s. selvstændig købmand 1928.

Adr. Klostergade 55, Århus.
Firma: Tscherning Schmidt, Klosterhus, 

Århus.

Schmidt, Axel, direktør; f. 10/10 1900 i Flens
burg, søn af grosserer Severin Schmidt; g. 8/4 
1941 m. Gunhild S., f. Rostgaard'; udd. i papir
varebranchen i faderens virksomhed i Flensburg 
samt i Hamburg 1919-22 og videreudd. i Hamburg 
1922-23, derefter sammen m. broderen — Rasmus 
Malling Schmidt — bestyrer af en filial af fa
derens virksomhed i Haderslev — der blev 
grundlagt efter genforeningen og i slutningen af 
tyverne overtaget af broderen s. eneindehaver 
for i 1949 at blive omdannet t. aktieselskab m. 
broderen s. direktør, efter broderens død direk
tør f. virksomheden — der omfatter papirvarefa
brik f. fremstilling af pappapir og poser — 1950.

Adr. Storegade 77, Haderslev.
Firma: A/S Severin Schmidt, Storegade 77, Ha

derslev.

Schmidt, Christian P., købmand; f. 20/8 1915 i 
Broager, Sønderborg amt, søn af bagermester 
Christian Schmidt; g. 29/10 1947 m. Andrea S., f. 
Asmussen; udi. h. købmand Gustav Borgen Paul-
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sen, Sønderborg 1931-35, kommis i firmaet P. 
Mahler, Øster Højst 1938-42 og forretningsfører i 
samme 1942-47, efter giftermål m. fru Andrea 
Mahler, f. Asmussen overtaget forretningen og 
etabi. sig s. selvstændig købmand 1947.

Adr. Øster Højst.
Firma: Chr. P. Schmidt, Øster Højst.

Schmidt, Ejner, købmand; f. 24/10 1923 i Dø
strup, Tønder amt, søn af sadelmager Niels 
Hansen Schmidt; udi. dels h. købmand Erik 
Christensen, Niløse og dels h. købmand Jens R. 
Petersen, Nymindegab 1944-48, forpagter af fru 
Marie Andersen’s forretning i Lydersholm 1948- 
54, overtaget samme — der omfatter blandet 
landhandel — og etabi. sig s. selvstændig køb
mand 1954; medl. af best. f. Tønder Amts Idræts
forening s. 1948.

Adr. Lydersholm pr. Jej sing.
Firma: Ejner Schmidt, Lydersholm pr. Je j sing.

Schmidt, Erik Jens Peter Vilhelm, købmand; 
f. 30/3 1919 i Brørup, Ribe amt, søn af købmand 
Vilhelm Carl August Schmidt; g. 22/5 1945 m. 
Else Marie S., f. Holst; udi. i faderens forret
ning i Brørup, prokurist i samme 1939, leder af 
forretningen — der omfatter korn og foderstof
fer samt trælast — s. 1953.

Adr. Rahbeks Alle 7, Brørup.
Firma: V. Schmidt A/S, Brørup.

Schmidt, H. I. H., købmand; f. 9/2 1885 i Bev- 
toft, Haderslev amt, søn af drejer Christian 
Hansen Schmidt; g. 1923 m. Ellen S., f. Jensen; 
forrettet tjeneste s. underofficer 1904-23, etabi. 
sig s. selvstændig købmand i Søborg 1923.

Adr. Gladsaksevej 66, Søborg.
Firma: H. I. H. Schmidt, Glad'saksevej 66, Sø

borg.

Schmidt, Hans Hansen, købmand; f. 1/9 1905 i 
Gåsvig pr. Kegnæs, Sønderborg amt, søn af ba
germester Hans Schmidt; g. 28/2 1931 m. Kirstine 
Marie S., f. Nielsen; udd. i blandet landhandel 
og bageri i faderens købmandsforretning og ba
geri i Gåsvig 1919-23, medhjælper i samme 1923-

31, overtaget købmandsforretningen m. tilhøren
de mindre landbrug — samtidig med at broderen 
overtog bageriet og den t. virksomheden høren
de kro — og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1931.

Adr. Gåsvig pr. Kegnæs.
Firma: H. H. Schmidt, Gåsvig pr. Kegnæs.

Schmidt, Hans N., købmand; f. 20/3 1913 i Bev- 
toft, Haderslev amt, søn af smedemester Chri
stian Schmidt; g. 24/8 1941 m. Frida S., f. Lau
ritsen; udd. i kolonial og isenkram h. købmand 
Andreas Petersen, Bangstrup 1927-31, kommis h. 
købmand H. Juhl, Hejsager 1931-32 og forpagter 
af købmand Ravn’s kolonialforretning i Ullerup 
1932-41, overtaget købmand H. Rundved’s kolo
nial- og isenkramforretning i Kliplev og etabi. 
sig s. selvstændig købmand 1941, ombygget og mo
derniseret forretningen 1955; formd. f. Kliplev 
Håndværkerforening s. 1952 og f. Kliplev sogns 
skolekommission s. 1953.

Adr. Kliplev.
Firma: Hans N. Schmidt, Kliplev.

Schmidt, Heinrich, købmand; f. 10/11 1903 i 
Åbenrå, søn af købmand W. P. Schmidt; g. 27/10 
1940 m. Ellen S., f. Jessen; udd. i kolonialbran
chen h. købmand I. I. Tingleff, Sønderborg 1920- 
24, kommis i faderens forretning i Åbenrå 1924- 
26 og h. købmand I. A. Schmidt, Åbenrå 1926-27, 
derefter disponent i faderens forretning i Åben
rå, overtaget samme — der er grundlagt 1899 — 
og etabi. sig s. selvstændig købmand 1946; sup
pleant t. best. f. Åbenrå og Omegns Købmands
forening.

Adr. Ramsherred 53, Åbenrå.
Firma: W. P. Schmidt, Ramsherred 53, Åbenrå.

Schmidt, Henry Hannis, købmand; f. 7/6 1916 i 
Dronningborg, Randers amt, søn af købmand Pe
der Hansen Schmidt; g. 21/5 1945 m. Louise 
Kathrine S., f. Methmann; udi. i faderens for
retning i Dronningborg 1930-34 og herunder be
stået handelsmedhjælpereksm. fra Randers Han
delsskole 1933, derefter ansat i faderens forret
ning, overtaget samme — der omfatter ren kolo-
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niai — og etabi. sig s. selvstændig købmand 1944.
Adr. Tj ærbyvej 16, Dronningborg pr. Randers.
Firma: Henry Schmidt, Købmand, Tj ærbyvej 

16, Dronningborg pr. Randers.

Schmidt, Jens Christian, købmand; f. 5/8 1921 i 
Åbenrå, søn af købmand H. A. Schmidt; g. 15/10 
1949 m. Bitten S., f. Grundtvig Sørensen; udd. i 
kolonial i Næstved 1939-42, derefter kommis i 
Assens og sen. i Augustenborg samt prokurist i 
faderens forretning i Åbenrå, medindehaver af 
nuværende forretning — der omfatter kolonial 
og grovvarer — i Tylstrup s. 1952.

Adr. Tylstrup.
Firma: I/S E. Grundtvig Sørensen, Tylstrup.

Schmidt, Kaj Sigfred Knud, købmand; f. 15/7 
1904 i Århus, søn af maskinarbejder Niels Tho
mas Schmidt; g. 2/11 1929 m. Anna Marie S., f. 
Davidsen; bestået realeksm. fra Fjordsgades 
Skole i Århus 1921, udd. i handel en gros og en 
detail h. grosserer Jaster, Århus 1921-24, kom
mis h. samme 1924-25 og førstekommis i Trier’s 
Medicinalhandel, Pilestræde 35, Kbhvn. K. 1925- 
27 samt iøvrigt ansat i A/S Nyrop & Maag, 
Kbhvn. 1927-29, derefter repræsentant i A/S 
Worning & Petersen, Vejle, i kompagni m. bro
deren — købmand Otto Schmidt — etabi. sig s. 
selvstændig købmand m. forretning Englands
vej 36, Kbhvn. S. 1935, ligeledes m. broderen s. 
kompagnon indehaver af nuværende forretning 
— der omfatter kolonial m. kaffe af egen blan
ding og brænding s. hovedartikel samt delika
tesser, vine og tobakker m. v. — Elbagade 2, 
Kbhvn. S. s. 1943.

Adr. Englandsvej 8, Kbhvn. S.
Firma: Kaj Schmidt, Elbagade 2, Kbhvn. S.

Schmidt, Niels Petersen, købmand; f. 13/7 1892 
i Sjelle, Århus amt, søn af købmand L. N. 
Schmidt; g. 13/11 1938 m. Hilda S., f. Laursen 
(død 1946); udd. h. faderen — købmand L. N. 
Schmidt — i den 100 år gamle familiekøbmands
gård i Sjelle 1906-10, u. verdenskrig 1 indkaldt 
t. sikringsstyrken 1914-18, iøvrigt ansat i fade
rens virksomhed t. 1938, derefter overtaget køb
mandsgården m. mølleri og landbrug og etabi. 
sig s. selvstændig købmand i Sjelle.

Adr. Sjelle pr. Skovby.
Firma: N. P. Schmidt, Sjelle pr. Skovby.

Schmidt, Orla, købmand; f. 2/5 1915 i Ørting, 
Århus amt, søn af købmand Carl Peter Schmidt; 
g. 13/5 1938 m. Margrethe S., f. Bonde; bestået 
præliminæreksm. fra Ryomgård Realskole 1931, 
udi. dels h. købmand Holm Petersen, Hadsten 
og dels h. købmand Axel Rasmussen, Vivild 
1931-35 og herunder bestået handelsmedhjælper- 
eksm. fra Allingåbro Handelsskole 1934, derefter 
disponent i faderens forretning i Hornslet, over
taget samme — der omfatter kolonial, isenkram, 
bygningsmaterialer, støbegods, gødning og 
brændsel — og etabi. sig s. selvstændig køb

mand 1949; medl. af best. f. Djurslands Handels
forening.

Adr. Tingvej 42, Hornslet.
Firma: C. P. Schmidt, Hornslet.

Schmidt, Otto Hansen, købmand; f. 10/10 1898 
i Ballum, Tønder amt.

Adr. Randerup pr. Ballum.
Firma: O. H. Schmidt, Randerup pr. Ballum.

Schmidt, Otto Tage Gustav, købmand; f. 4/1 
1912 i Århus, søn af maskinarbejder Niels Tho
mas Schmidt; g. 16/10 1938 m. Elsa Elisabeth S.,
f. Jönsson; bestået realeksm. fra Fjordsgades 
Skole i Århus 1927, udd. i handel- en gros og en 
detail h. grosserer Jaster, Århus 1927-30, kom
mis h. samme 1930-31, repræsentant i A/S Wor
ning & Petersen, Vejle 1931-32 og bestyrer f. 
købmand Sørensen, St. Strandstræde 20, Kbhvn.
K. 1932-35, i kompagni m. broderen — købmand 
Kaj Schmidt — etabi. sig s. selvstændig køb
mand m. forretning — omfattende kolonial m. 
kaffe af egen blanding og brænding s. hoved
artikel samt delikatesser, vine og tobakker m. v. 
— Englandsvej 36, Kbhvn. S. 1935, till. medinde
haver af broderens forretning Elbagade 2, 
Kbhvn. S. s. 1943.

Adr. Nordrehøj Alle 4, Kastrup.
Firma: Brdr. O. & K. Schmidt, Englandsvej 

36, Kbhvn. S.

Schneider, Frode, grosserer; f. 17/4 1883 i 
Kbhvn., søn af grosserer F. V. Schneider; g. 25/6 
1915 m. Karen S., f. Lauridsen; bestået prælimi
næreksm. 1898, derefter udd. i kolonial en gros i 
firmaet Anton Eigtved, Kbhvn., ansat i firmaet
L. Poulsen & Co., Kbhvn. og Hamburg 1902, pro
kurist i samme 1909, grundlagt egen kommis
sions- og agenturvirksomhed — omfattende kaffe 
og kolonial — i Kbhvn. og etabi. sig s. selvstæn
dig grosserer 1915.

Adr. »Riverside« pr. Kokkedal.
Firma: Frode Schneider, GI. Strand 38, Kbhvn. 

K.

Scholz, Willy, købmand; f. 3/9 1906 i Gettorp, 
Tyskland, søn af møbelsnedker Oswald Scholz;
g. 1933 m. Sørine S., f. Andersen; udi. h. køb
mand Ullerup Jacobsen, Ballum 1921-25, derefter 
kommis h. købmand Jacob Hansen, Jels og sen. 
i Ølstykke Brugsforening, bestyrer af købmand 
Margrethe Madsen’s forretning i Vinum pr. Dø
strup 1930-33 og forpagter af samme 1933-39, 
overtaget forretningen — der omfatter blandet 
landhandel — og etabi. sig s. selvstændig køb
mand 1939; medl. af best. f. Tønder Amts Ko- 
l'onialhandlerforening s. 1933.

Adr. Vinum pr. Døstrup.
Firma: W. Scholz, Vinum pr. Døstrup.

Schou, Carlo, forretningsbestyrer; f. 26/8 1927 
i Ribe, søn af frisørmester Chr. Schou; g. 12/2 
1950 m. Ellen S., f. Petersen; bestået realeksm. 
fra Ribe Katedralskole 1943, udi. h. købmand
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Carlo Petersen, Ribe 1943-47 og herunder be
stået handelsmedhjælpereksm. fra Ribe Handels
skole 1946, kommis h. samme 1947-48 og h. køb
mand Poul Rasmussen, Søllerød 1949-50 samt 
frekventeret Bergenholz’ Dekoratørskole i 
Kbhvn. 1948, førstekommis h. købmand Carlo 
Petersen, Ribe 1950-52, forretningsbestyrer i fir
maet Carlo Petersen, Ribe s. 1952; medl. af best.
f. Ribe Roklub s. 1940 samt gruppefører i hjem
meværnet.

Adr. Kongensgade 10, Ribe.
Firma: Carlo Petersen, Ribe.

Schou, Holger, handelsskoleforstander; f. 27/10 
1888 i Århus, søn af skoleinspektør Christian 
Schou; g. 2/12 1917 m. Edith S., f. Rønberg; udd. 
og virket v. landvæsen samt s. lærer og over
lærer, forstander f. Århus Handelsstandsfor- 
ening’s Handelsskole s. 1929; tidl. medl. af Pro- 
vinshandelskammeret’s skoleudvalg samt beskik
ket censor i tysk og handelsregning; dekora
tion: R.

Adr. Strandvejen 32, Århus.
Institution: Århus Handelsstandsf orening’s

Handelsskole, Århus.

Schou, Viggo, købmand; f. 16/2 1905 i Ram
sing, Viborg amt, søn af landmand Laust Schou;
g. 1933 m. Catharina S., f. Ibsen; udd. og virket
s. mejerist, forpagter af købmand A. Hartmann’s 
forretning i Abild 1933-38, overtaget samme — 
der omfatter blandet landhandel — og etabi. sig 
s. selvstændig købmand 1948.

Adr. Abild pr. Tønder.
Firma: Viggo Schou, Abild pr. Tønder.

Schousboe, Heinrich, købmand; f. 4/6 1915 i 
Lindved, Rårup sogn, Vejle amt, søn af snedker
mester Jens Nielsen; g. 13/8 1939 m. Else S., 
f. Christensen; udi. h. købmand Gunnar Ben- 
dixen, Horsens 1931-35, derefter kommis i Kolo
niallageret »Vime« i Århus og sen. bestyrer af 
Koloniallageret »Vime« i Odense, overtaget nu
værende forretning i Århus og etabi. sig s. selv
stændig købmand 1944, flyttet forretningen t. 
større og mere moderne lokaler i Århus 1946.

Adr. Munkegade 6, Århus.
Firma: H. Schousboe, Munkegade 6, Århus.

Schram, P. A., grosserer; f. 16/4 1881 i Roskil
de, søn af bankdirektør, købmand H. P. Schram; 
g. 28/2 1908 m. Ellen S., f. Rosborg; udg. fra 
Roskilde Katedralskole 1897, derefter udi. i fir
maet P. A. Schram & Søn, Roskilde m. studie- 
og arbejdsophold — specielt indenfor vinbran
chen — i Tyskland, ansat i firmaet Alfred Kirke
terp, Kbhvn. 1901, medindehaver af firmaet Al
fred Kirketerp & Schram, Kbhvn. 1907, eneinde
haver af samme s. 1922; dekorationer: R. og DM.

Adr. Hoick Winterfeldts Alle 7, Hellerup.
Firma: Alfred Kirketerp & Schram, Kvæsthus

gade 6, Kbhvn. K.

Schramm, Ejnar, købmand; f. 15/7 1906 i Flens
burg, søn af træskomand J. P. Schramm; g. 1935 
m. Anna S., f. Nielsen; udi. h. købmand J. C. 
Thellesen, Rye 1921-25, derefter kommis bl. a. i 
Malling, Gylling og Brabrand, overtaget nuvæ
rende forretning i Århus og etabi. sig s. selv
stændig købmand 1935, flyttet forretningen t. 
nuværende moderne lokaler i ny ejendom i År
hus 1944.

Adr. Otto Benzons Vej 9, Århus.
Firma: E. Schramm, Jens Baggesens Gade 2, 

Århus.

Schrøder, Alf C., grosserer; f. 29/12 1884 i 
Kbhvn., søn af konditor Thorvald Schrødfer; g. 
20/5 1915 m. Karen S., f. Danielsen; student fra 
V. Borgerdydskole i Kbhvn. 1904, derefter udd. 
i kaffe en gros m. studie- og arbejdsophold i 
Tyskland og England, grundlagt nuværende 
virksomhed — der omfatter chokolade og suk
kervarer en gros samt the-agenturer og sær
skilt afd. f. metal-folie — i Kbhvn. og etabi. sig 
s. selvstændig grosserer 1910; genn. en årrække 
medl. af repræsentantskabet f. Grosserer-Socie
tetet, formd. f. Foreningen af danske Importø
rer i Chokolade- og Konfekturebranchen s. 1930, 
medstifter af og genn. en årrække formd. f. 
Chokolade- og Sukkervarebranchens Fællesud-
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valg, næstformd. f. samme s. 1955, fl. a. tillids
hverv.

Adr. Nybrogade 26, Kbhvn. K.
Firma: AM C. Schrøder, Nybrogade 26, 

Kbhvn. K.

Schrøder, Carl Erik, købmand; f. 26/10 1921 i 
Nakskov, søn af købmand Einar Arthur Schrø
der; g. 24/11 1945 m. Thora S., f. Wadmand; udd. 
i kolonial, korn og foderstoffer h. købmand Carl 
I, Ulrich, Haslev 1936-39, frekventeret' Køb
mandsskolen i Kbhvn. 1942-43, iøvrigt fuldmæg
tig og sen. prokurist i faderens korn- og foder
stof- samt agenturforretning i Nakskov, over
taget samme og etabi. sig s. selvstændig køb
mand 1948; censor i bogføring v. Købmandssko
len i Kbhvn.

Adr. Rosenvænget 12, Nakskov.
Firma: Carl Schrøder & Co., Nakskov.

Schrøder, Johannes, købmand; f. 19/10 1909 i 
Svaneke, søn af skoleinspektør Johannes Schrø
der; g. 11/1 1936 m. Helga Marie S., f. Marker; 
bestået præliminæreksm. fra Svaneke Borger- og 
Realskole 1926, udd. i kolonialbranchen i P. B. 
Holst’s Købmandsgård i Svaneke 1927-30, kommis 
i samme forretning 1930-36, etabi. sig s. selvstæn
dig købmand m. forretning Nyelandsvej 42, 
Kbhvn. F. 1936; medstifter af og medl. af best. f. 
Indkøbsforeningen »Godthåb« 1936-48, medl. af 
best. f. og kasserer i Frdbg. Købmandsforening 
s. 1942, formd. f. samme s. 1952, medstifter af og 
medl. af best. f. Central-Organisationen af Køb
mandsforeninger f. Kbhvn. og Omegn s. 1948, 
næstformd. f. samme s. 1952, till. medl. af hoved- 
best. Ï. De samvirkende Købmandsforeninger i 
Danmark s. 1952 samt medl. af responsa-udvalget
f. samme og af De danske Handelsforeningers 
Fællesrepræsentation, lægdommer i Boligretten
f. Frdbg. Birk.

Adr. Nyelandsvej 31, Kbhvn. F.
Firma: Johs. Schrøder, Nyelandsvej 42, Kbhvn. 

F.

Schrøder, Richard, grosserer; f. 5/5 1892 i Va
löre, Roskilde amt, søn af købmand P. C. Schrø

der; bestået realeksm. fra Hylleholt Kost- og 
Realskole, derefter udd. i firmaet Knudsen & 
Tobiassen, Viby og sen. frekventeret Købmands
skolen i Kbhvn., hovedbogholder i A/S Michelin 
Gummi Company, Kbhvn. 1914-23, studie- og ar
bejdsophold i Hongkong og Shanghai 1923-26, 
leder af kolonialafdelingen i firmaet Simon Veit, 
Kbhvn. s. 1926, optaget s. kompagnon i firmaet 
1942 og eneindehaver af samme s. 1948; næst
formd. i Foreningen af danske Importagenter i 
Kolonialvarebranchen.

Adr. Strandboulevarden 125, Kbhvn. 0.
Firma: Simon Veit v. Rich. Schrøder, Strand

boulevarden 125, Kbhvn. 0.

Schrøder, Th., direktør; f. 12/7 1911 i Århus, 
søn af kommunalformand R. Schrøder; g. 1/5 
1934 m. Edith S., f. Udsen; udd. i kolonial h. 
købmand H. M. Sørensen, Århus 1925-29, der
efter kommis og repræsentant, disponent i Køb- 
mands Centralen f. Kbhvn. A/S 1950, direktør
f. samme s. 1953; formd. f. Blå Kors’ Vanløse 
afd. s. 1954, fl. a. tillidshverv.

Adr. Holsteinsborgvej 34, Vanløse.
Firma: Købmands Centralen f. Kbhvn. A/S, 

Christians Brygge 20, Kbhvn. K.

Schultz, Carl, repræsentant; f. 30/12 1903 i 
Holbæk, søn af handelsrejsende Thidemann 
Schultz; g. 27/9 1929 m. Rigmor S., f. Christen
sen; bestået realeksm. 1919, udd. i handel i 
Odense og bestået handelseksm. fra Købmands
skolen i Kbhvn. 1924, derefter ansat i A/S De 
Danske Spritfabrikker — s. rejsende 1928-33 og 
s. 1940, p. t. rejsende t. selskabets kunder i 
Nordjylland; revisor i Ålborg Handelsrejsende
forening.

Adr. Agnetevej 6, Hasseris pr. Ålborg.
Firma: A/S De Danske Spritfabrikker, Strand

vejen 18, Ålborg.

Schultz, Carl Skov, købmand; f. 12/7 1920 i 
Haderslev, søn af købmand Thomas Schultz; g. 
14/8 1943 m. Marie Dorthea S., f. Nielsen; udd. i 
faderens kolonialforretning i Simmersted 1947- 
50, kommis i samme 1950-54, i kompagni m. bro-
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K. Schultz 
købmand

L. C. Schultz 
købmand, skibshandler

E. Schwartz 
grosserer

J. Schäfer 
købmand

deren — købmand Kristen Schultz — overtaget, 
ombygget og moderniseret forretningen t. delvis 
selvbetjening og etabi. sig s. selvstændig køb
mand 1954.

Adr. Simmersted.
Firma: Thomas Schultz’ Eftf., Simmersted.

Schultz, Gustav O’Hara, købmand; f. 19/3 1902 
i Stubbekøbing, søn af dommer Valdemar 
Schultz; g. 7/3 1928 m. Dagny O’Hara S., f. Knud
sen; udd. i kolonial i Seidelin Bøgh’s Købmands
gård i Tåstrup 1919-22, derefter kommis i Sorø, 
Roskilde og Stubbekøbing, studie- og arbejdsop
hold i U.S.A. 1926-31, etabi. sig s. selvstændig 
købmand m. forretning Vandkunsten 13, Kbhvn. 
K. 1931, afstået samme og overtaget nuværende 
forretning Holbergsgade 6, Kbhvn. K. 1946.

Adr. Tietgensgade 66, Kbhvn. V.
Firma: Gustav O’Hara Schultz, Holbergsgade 

6, Kbhvn. K.

Schultz, Hans Vilhelm, købmand; f. 4/4 1897 i 
Slagelse, søn af bagermester Carl Schultz; g. 
28/10 1924 m. Betty S., f. Nielsen; udd. i kolo
nial og material h. købmand E. F. Ypkendantz, 
Slagelse 1911-15 og herunder bestået handels- 
skoleeksm. fra Slagelse Handelsskole 1915, kom
mis h. samme 1915-17, aftjent værnepligt 1917-19, 
kommis i A/S Anton Petersen, Præstø 1919-21 og 
disponent i samme firma 1921-31, etabi. sig s. 
selvstændig købmand m. forretning — omfatten
de kolonial, delikatesser, vinhandel, korn og fo
derstoffer, kunstgødning, markfrø, støbegods, 
brændsel og benzin — i Præstø 1931; kasserer i 
Præstø Handelsstandsforening s. 1937.

Adr. Adelgade 23, Præstø.
Firma: H. V. Schultz, Adelgade 23, Præstø.

Schultz, Helge Preben, købmand; f. 16/12 1925 
i Kbhvn., søn af montør Johan Schultz; g. 15/6 
1953 m. Rigmor S., f. Hansen; udi. i købmands
forretningen Ndr. Fasanvej 147, Kbhvn. F. 1941- 
45 og herunder bestået handelsmedhjælpereksm. 
fra Købmandsskolen 1944, kommis h. købmand 
Davidsen, Sjælør Boulevard, Kbhvn. SV. 1945-46, 
forretningsfører h. købmand Hg. Carstensen,

Roskilde og sen. kommis h. købmand Birktoft, 
Ålekiste vej 24, Vanløse 1946-47, kommis i køb
mandsforretningen Hvidovre Torv 4, Kbhvn. 
Vby. 1948-50, etabi. sig s. selvstændig købmand 
m. forretning Sognegårds Alle 38, Kbhvn. Vby. 
1950; medl. af best. f. Hvidovre Handelsforening 
og tidl. medl. af best. f. Hvidovre K.F.U.M.

Adr. Sognegårds Alle 38, Kbhvn. Vby.
Firma: Helge Schultz, Sognegårds Alle 38, 

Kbhvn. Vby.

Schultz, Johan Christian, overlærer, handels
skoleforstander; f. 10/1 1893 i Kbhvn., søn af 
hærder på Orlogsværftet Carl Gotfred Schultz;
g. 4/9 1920 m. Ebba Margrethe S., f. Månsson; 
bestået præliminæreksm. fra Kbhvn.s Universi
tet 1910 og lærereksm. fra Blågårds Seminarium 
1915, derefter vikar v. forskellige skoler, ansat 
v. Jyderup Kommuneskole s. 1920, lærer v. Jyde
rup tekniske Skole og Handelsskole s. 1921, for
stander f. samme s. 1946; genn. en årrække 
kommunalrevisor i Jyderup samt formd. f. næv
ningegrundlisten og kasserer f. »Julens Glæde« 
i Jyderup s. 1926.

Adr. Lindevej 11, Jyderup.
Institution: Jyderup Handelsskole, Jyderup.

Schultz, Kristen, købmand; f. 18/9 1921 i Sim
mersted, Haderslev amt, søn af købmand Tho
mas Schultz; g. 1949 m. Kathrine S., f. Larsen; 
udd. h. købmand Henrik Sørensen, Haderslev 
1937-40, kommis i faderens forretning i Simmer
sted 1940-42 og h. købmand Th. Nissen, Ansager 
1942-43, frekventeret Handelshøjskolen »Køb
mandshvile« i Rungsted 1943, forpagter af køb
mand Thomsen’s forretning i Holm v. Nordborg 
1949-54, i kompagni m. broderen — købmand Carl 
Skov Schultz — overtaget, ombygget og moder
niseret faderens forretning i Simmersted t. delvis 
selvbetjening og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1954.

Adr. Simmersted.
Firma: Thomas Schultz’ Eftf., Simmersted.

Schultz, Laurits Christian, købmand, skibs
handler; f. 14/12 1907 i Skagen, Hjørring amt,
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O. M. Secher 
direktør

W. J. Seeberg 
købmand

L. von Seelen 
købmand

H. P. Seemann 
købmand

søn af bundgarnsfisker Laurits W. Schultz; g. 
25/3 1937 m. Alfhild S., f. Nepper Jensen; bestået 
realeksm. 1924, udd. i kolonial og skibsprovian
tering h. købmand! Saxberg, Skagen 1924-28 og 
herunder bestået handelsskoleeksm. 1927, kom
mis og water-clerk h. samme 1928-41, forret
ningsbestyrer f. firmaet Hjorth & Thomsen, 
Skagen 1941-45 og forretningsfører f. Skagen 
Trawlerforening 1945-48, overtaget nuværende 
forretning — der omfatter kolonial, delikates
ser, vinhandel, skibsproviantering, is og olie 
samt oplag f. A/S Randers Rebslageri og depot 
f. A/S Tuborgs Bryggerier og Kongens Bryghus 
— i Skagen og etabi. sig s. selvstændig købmand 
og skibshandler 1948, till. indehaver af bund- 
garnsselskabet L. W. Schultz & Co., Skagen; 
formd. f. Skagens Kolonialhandlerforening t. 
1952 samt me dl. af repræsentantskabet f. A/S 
Skagens Bank.

Adr. C. S. Møllers Vej 7, Skagen.
Firma: Skagen Skibsproviantering, Skagen.

Schwanenflügel, Paul, direktør; f. 5/1 1882 i 
Kbhvn., søn af kontorchef Louis Schwanenflü
gel; g. 19/11 1907 m. Sigrid S., f. Vonsild; efter 
at have bestået præliminæreksm. udd. i forskel
lige handelsvirksomheder i Kbhvn., direktør f. 
A/S Fritsche & Co., Kbhvn. 1914 og f. A/S Axel 
Petersen & Fritsche, Kbhvn. s. 1916; medl. af 
Kbhvn.s bedømmelses- og voldgiftsudvalg f. kaf
fehandelen s. 1915, medl. af best. f. Foreningen
t. unge Handelsmænds Uddannelse 1919-50, medl. 
af best. f. Kreditorforeningen af 2. Aug. 1905 s. 
1930, fl. a. tillidshverv; dekoration: R.

Adr. Strandøre 12, Kbhvn. 0.
Firma: Axel Petersen & Fritsche A/S, Niels 

Juels Gade 9, Kbhvn. K.

Schwartz, Erik, grosserer; f. 24/1 1904 i
Kbhvn., søn af læge Hermann Schwartz; g. 1934 
m. Aase S., f. Rasch; bestået realeksm. 1920, udd. 
i handel i firmaet Brdr. Levy, Kbhvn., studie- 
og arbejdsophold i London, Hamburg og Am
sterdam, grundlagt Hovedstadens Kafferisteri og 
etabi. sig s. selvstændig grosserer i Kbhvn. 1931.

Adr. Østbanegade 1, Kbhvn. 0.
Firma: Hovedstadens Kaffebrænderi v. Erik 

Schwartz, Prags Boulevard 51, Kbhvn. S.

Schwencke, Willy, købmand; f. 14/11 1907 i 
Kbhvn., søn af melhandler L. Th. Schwencke;
g. 20/11 1932 m. Gudrun S., f. Hornslet; bestået 
realeksm. fra Kjær og Lyngby’s Skole i Kbhvn. 
1924, derefter udd. i kolonialbranchen i Danske 
Fabrikkers Varedepot, Kbhvn. og sideløbende 
frekventeret Købmandsskolen samt videreudd. i 
sprog og varekundskab, medindehaver af fade
rens firma — Laur. Th. Schwencke, Nørrebrogade 
189, Kbhvn. N. — 1928, sideløbende etabi. sig s. 
selvstændig købmand m. forretning Valby Lang
gade 29, Kbhvn. Vby. 1931.

Adr. Elmelundevej 9, Brønshøj.
Firma: Laur. Th. Schwencke, Valby Langgade 

29, Kbhvn. Vby.
Schäfer, Jul., købmand; f. 4/12 1896 i Kbhvn., 

søn af tapetserermester Jul. Schäfer; g. 1938 m. 
Kamma Grethe S., f. Nielsen; udd. i kolonial h. 
købmand I. F. Nielsen, Kolonialforretningen 
»Det hvide Hus«, Slagelsegade, Kbhvn. 0. 1911- 
15, derefter ansat bl. a. i A/S Galle & Jessen, 
Kbhvn. og i A/S De forenede Sæbefabrikker, 
Kbhvn., selvstændig købmand i Kbhvn. s. 1925, 
indehaver af nuværende forretning i Kbhvn. s. 
1937; medl. af best. f. Indkøbsforeningen »Con
cordia« s. 1941, disponent og merkantil leder af 
samme s. 1949.

Adr. Mariendalsvej 70, Kbhvn. F.
Firma: Jul. Schäfer, Mariendalsvej 71, Kbhvn. 

F.
Schøn, Reinhard Willy Louis, købmand; f. 2/3 

1909 i Hjørring, søn af cigarfabrikant Henry 
Schøn; bestået realeksm. fra cand. mag. Møller’s 
Skole i Ålborg 1925, udi. h. købmand Vald. Lau
ridsen, Ålborg 1925-29, derefter kommis bl. a. i 
Koloniallageret »Vime«, Ålborg, overtaget nu
værende kolonial- og isenkramforretning i Ål
borg og etabi. sig s. selvstændig købmand 1948.

Adr. Peder Skrams Gade 17, Ålborg.
Firma: Reinhard Schøn, Købmand, Vester Alle 

25, Ålborg.
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Schønherr, Carl Bertel Gotfred, købmand; f.
5/10 1913 i Kbhvn., søn af købmand August
Schønherr; g. 28/9 1941 m. Inger S., f. Therkild- 
sen; bestået realeksm. fra Lyngby Statsskole 
1930, derefter udd. i handel i faderens forretning 
i Kgs. Lyngby t. 1934 og sen. kommis i samme, 
overtaget forretningen — der er grundlagt af 
bedstefaderen købmand Carl Ebert ca. 1870 og 
er en udpræget købmandsvirksomhed m. kolo
nial, vine og tobak s. speciale samt m. speciel 
afdeling f. isenkram og brændsel — og etabl. sig 
s. selvstændig købmand 1944; genn. en årrække 
aktiv roer og deltager på det danske rolandshold.

Adr. Christian X’s Alle 16, Kgs. Lyngby.
Firma: Carl Schønherr, Nørregade 2, Kgs. 

Lyngby.

Secher, Erik Momme, grosserer; f. 9/6 1919 i 
Grenå, søn af konsul Christian Momme Secher;
g. 2/12 1945 m. Karin Birgitte S., f. Rasmussen; 
bestået præliminæreksm. fra Trustrup Realsko
le 1936, udi. h. købmand1 Herrn. L. Melskens, 
Hillerød 1936-39 og herunder bestået handels
medhjælpereksm. fra Hillerød Handelsskole 
1938, frekventeret Den jydske Handelshøjskole i 
Århus 1940-41, bogholder i firmaet Martin Sø
rensen, Brædstrup 1941-43 og afdelingsleder i 
A/S H.O.K.I., Horsens 1943-45, derefter proku
rist i nuværende virksomhed i Grenå, overtaget 
samme — der omfatter kolonial en gros samt 
forhandling f. A/S De danske Spritfabrikker — 
og etabl. sig s. selvstændig grosserer 1949.

Adr. Parkvej 2, Grenå.
Firma: C. J. Momme & Secher’s Eftf., Grenå.

Secher, Ove Momme, direktør; f. 29/10 1921 i 
Grenå, søn af købmand Otto Momme Secher; g. 
12/7 1947 m. Agnete S., f. Larsen; bestået real
eksm. fra Grenå Mellem- og Realskole 1938, 
udd. i A/S Regnar Th. Genefke, Hobro 1938-41 
og herunder bestået handelsmedhjælpereksm. fra 
Hobro Handelsskole 1940, kommis h. købmand 
Gorm Rosenkrantz Ovesen, Hasseris, Ålborg 
1941-42, frekventeret Den jydske Handelshøjsko
le i Århus 1942-43, repræsentant og kontorassi
stent i kolonial en gros firmaet S. N. Reffskier, 
Viborg 1943-46 og kontorassistent i E. Eyde & 
Co.’s Vinhandel, Horsens 1946-47, derefter bog
holder i firmaet Otto Secher, Grenå, direktør f. 
sammes kolonial- og grovvareafdeling s. 1955; 
medl. af best. f. Grenå Købmandsforening s. 
1951.

Adr. Glentevej 6, Grenå.
Firma: Otto Secher A/S, Grenå.

Seeberg, Werner Johannes, købmand; f. 12/4 
1915 i Flensburg, Sydslesvig, søn af førstelærer 
Christian Petersen Seeberg; g. 5/6 1939 m. Esther 
S., f. Holm; udd. v. kontorfaget i A/S Brdr. 
Gram, Vojens 1930-34, repræsentant i firmaet B. 
Feidenhansl, Haderslev 1934-44, overtaget køb
mand Thomas Jørgensen’s kolonialforretning i 
LI. Anslet pr. Fj elstrup og etabl. sig s. selvstæn

dig købmand 1944, erhvervet den t. forretningen 
hørende ejendom 1949.

Adr. LI. Anslet pr. Fjelstrup.
Firma: W. Johs. Seeberg, LI. Anslet pr. Fjel- 

strup.

von Seelen, Leo, købmand; f. 8/12 1925 i 
Grenå, søn af handelsmand Wilhelm von Seelen; 
udi. h. købmand S. Gissel, Grenå 1942-46 og her
under bestået handelsmedhjælpereksm. fra 
Grenå Handelsskole 1945, førstekommis h. sam
me 1946-53, overtaget forretningen — der om
fatter kolonial, delikatesser og vinhandel — og 
etabl. sig s. selvstændig købmand 1953.

Adr. Østerbrogade 27, Grenå.
Firma: S. Gissel’s Eftf. v. Leo von Seelen, 

Østerbrogade 25, Grenå.

Seemann, Hans Peter, købmand; f. 24/9 1909 i 
Grindsted, Ribe amt, søn af gårdejer Henrik 
Johan Seemann; g. 7/11 1937 m. Jenny S., f. 
Nielsen; udi. i Grindsted Brugsforening 1923-27 
og herunder bestået handelsmedhjælpereksm. 
fra Grindsted Handelsskole 1926, kommis i sam
me 1927-28 og sen. bl. a. i Kærup Brugsforening 
pr. Janderup 1928-37, overtaget nuværende for
retning — der omfatter kolonial og isenkram — 
i Gørding og etabl. sig s. selvstændig købmand 
1937.

Adr. Gørding.
Firma: H. Seemann, Kolonial & Isenkram, 

Gørding.

Seersholm, Ove, købmand; f. 12/11 1918 i Kor- 
nerup, Roskilde amt, søn af gårdejer Christian 
Seersholm; g. 14/10 1945 m. Oda S., f. Hansen; 
udi. i Fjenneslev Brugsforening 1934-38 og her
under bestået handelsskoleeksm. 1937, kommis i 
Fredensborg Brugsforening 1938-40, frekventeret 
Den danske Andelsskole i Middelfart 1940-41, 
derefter af tjent værnepligt, kommis i Merløse 
Brugsforening 1942-43 og i Tune Brugsforening 
1943-44 samt i Halsskov Brugsforening 1944-45, 
overtaget købmand Martin Pedersen’s forretning 
— omfattende kolonial, delikatesser, vinhandel 
og isenkram — i Korsør og etabl. sig s. selvstæn
dig købmand 1945.

Adr. Fiskergade 53, Korsør.
Firma: Ove Seersholm, Fiskergade 53, Korsør.

Seerup, Gunnar, købmand; f. 7/2 1915 i Skød, 
Viborg amt, søn af købmand Søren Christian 
Seerup; bestået realeksm. 1931, udi. h. onkelen 
købmand Joh. I. Munch, Thorsø 1931-35, derefter 
kommis dels h. samme og dels h. købmand R. 
Rasmussen, Allingåbro samt h. købmand Ther- 
kelsen, Hou og h. købmand Leon Hartmann, 
Vormark, Fyn, bestyrer af onkelens forretning i 
Thorsø 1940-54, overtaget samme og etabl. sig. s. 
selvstændig købmand 1954.

Adr. Thorsø.
Firma: Joh. I. Munch, Thorsø.

Sehested, Niels Peder, købmand, depotinde
haver; f. 14/9 1897 i Esbjerg, søn af købmand
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Niels Peder Sehested; g. 1/6 1929 m. Mette S.,
f. Kokborg; udi. h. købmand N. P. Sehested, Es
bjerg, overtaget Carlsberg Bryggerierne’s depot 
i Esbjerg og etabi. sig s. selvstændig depotinde
haver 1923.

Adr. Strandbygade 40, Esbjerg.
Firma: Carlsberg-Depotet, Esbjerg.

Seierø, Jørgen, købmand; f. 23/8 1926 på Frdbg., 
søn af trafikekspedient Ejegod Petersen; g. 4/12 
1948 m. Inge S., f. Thinesen; udd. i Hovedstadens 
Brugsforening 1943-47 og herunder bestået han- 
delsmedhjælpereksm. fra Købmandsskolen 1946, 
kommis i samme — herunder bl. a. i den første 
afdeling m. selvbetjening — 1947-51 og disponent 
1951-53, etabi. sig s. selvstændig købmand m. 
forretning Jyllingevej 4, Vanløse 1953.

Adr. Nørretofte Allé 23, Kbhvn. Vby.
Firma: Seierø’s Kolonial & Vin, Jyllingevej 4, 

Vanløse.

Seifert, Fritz, lektor; f. 17/7 1895 i Kbhvn., søn 
af manufakturhandler C. R. Seifert; studie- og 
arbejdsophold i Hamburg 1911-13 og i U.S.A. 
1915-19, bestået translatøreksm. i engelsk 1925 og 
studentereksm. 1926, cand. mag. 1930, timelærer 
v. Købmandsskolen i Kbhvn. 1925-31 og lærer i 
sprog v. Den jyd'ske Handelshøjskole i Århus 
1931-38, ejer af og forstander f. Justitsråd Møl- 
ler’s Handelshøjskole i Ålborg 1938-53, derefter 
forstander f. samme f. Ålborg Handelsstandsfor
ening t. 1955, sideløbende grundlagt Ålborg Han
delsgymnasium 1940, lektor v. Købmandsskolen 
i Kbhvn. s. 1955; med'l. af handelsskolernes eks
amenskommission og af censorudvalget f. til
lægsprøverne v. handelsmedhjælpereksm. s. 1934.

Adr. Søndergårdsvej 7, Søborg.
Institution: Købmandsskolen, Jul. Thomsens 

Plads 6, Kbhvn. V.

Sidenius, Christian, købmand; f. 16/10 1913 i 
Stege, søn af købmand Christian M. Sidenius; g. 
26/12 1941 m. Margrethe S., f. Hansen; udd. i ko
lonial dels i faderens forretning i Stege og dels
h. købmand Th. Damgaard, Fakse 1929-32 og her
under bestået handelsskoleeksm. fra Stege Han
delsskole 1931, kommis h. sidstnævnte 1932-34 
og i firmaet Christoffersen & Hansen (kolonial 
en gros), Stege 1934-38, ansat i A/S A. Søeborg’s 
Fabriker, Kbhvn. 1939-41 og i A/S Ribe Støbe
gods, Jansen & Ravn, Kbhvn. 1941-43, disponent 
i faderens forretning i Stege 1943-45, overtaget 
samme — der er grundlagt af farfaderen køb
mand Christian Matzen Sidenius 1872 og omfat
ter finere kolonial, delikatesser og vinhandel — 
og etabi. sig s. selvstændig købmand 1945; kas
serer i De danske Forsvarsbrødre’s afd. f. Møn 
s. 1947.

Adr. Storegade 53, Stege.
Firma: Chr. M. Sidenius, Storegade 53, Stege.

Sidenius, Knud, købmand, konsul; f. 4/4 1901 
i Nykøbing F., søn af købmand Vilh. Sidenius;
g. 10/3 1945 m. Mette S., f. Schack Schou; be
stået realeksm. 1917 og handelseksm. fra Køb

mandsskolen i Kbhvn. 1921, iøvrigt udd. i fir
maet O. F. Steenstrup, Holbæk 1917-20, ansat i 
faderens forretning i Nykøbing F. 1923, prokurist 
i samme 1926, overtaget forretningen og etabi. 
sig s. selvstændig købmand 1930, svensk vice- 
konsul i Nykøbing F. s. 1932; formd. f. Nykøbing 
F. Handelsstandsforening 1938-49, medl. af best, 
f. Sjælland og Lolland-Falsters Tømmerhandler
forening s. 1940 og f. Sjælland og Lolland-Fal
sters Handelsstands Centralforening s. 1941, næst- 
formd. f. samme s. 1948 og formd. s. 1952, medl. 
af Provinshandelskammeret s. 1948, viceformd. f. 
samme s. 1952 og formd. s. 1954, og af Mægler
kommissionen s. 1949, medl. af best. f. A/S Ny
købing F. Bryghus, af delegationen f. A/S Den 
danske Landmandsbank’s Nykøbing F. afd. og 
af repræsentantskabet f. Købstædernes aim. 
Brandforsikring; dekorationer: R. — S.V.31.

Adr. Slotsgade 11, Nykøbing F.
Firma: K. Sidenius, Slotsgade 11, Nykøbing F.

Sidenius-Jensen, Werner, købmand; f. 1/1 1902 
i Struer, søn af repræsentant O. P. Jensen; g. 
16/11 1929 m. Ella Anna Bodil S.-J., f. Sørensen; 
udi. h. købmand Ejner Christensen, Århus 1916- 
20, derefter kommis h. samme og sen. h. køb
mand Reinholdt Eriksen, Auning samt — efter 
at have af tjent værnepligt — h. købmand Niels 
Petersen, Halling og h. købmand R. J. Rasmus
sen, Odder, lagerforvalter i firmaet Brdr. Chri
stensen, Århus 1924-30, etabi. sig s. selvstændig 
købmand m. forretning i Odder 1930; medl. af 
best. f. Hads Herreds Købmandsforening s. 1935, 
formd. f. samme s. 1950, medl. af best. f. For
eningen af Benzinforhandlere i Århus og Omegn 
og f. Landsforeningen »Dansk Arbejde« samt 
medl. af bankrådet f. A/S Odder Landbobank.

Adr. Snerrildvej 2, Odder.
Firma: W. Sidenius-Jensen, Møllevej 6, Odder.

Siegel, Hermann Ludolph, købmand; f. 10/6 
1893 i Nordborg, søn af blikkenslager Heinrich 
Siegel; g. 8/6 1924 m. Karen S., f. Bielefeldt; udi.
h. købmand P. Nansen Petersen, Guderup, Als 
1908-11, derefter kommis i Sønderborg og Slesvig 
samt indkaldt t. tysk krigstjeneste og deltaget i 
krigen 1914-18, grundlagt nuværende forretning 
i Stilling og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1926; dekoration: Ty. J.K. 2.

Adr. Stilling.
Firma: H. Siegel, Stilling.

Sieverts, Børge, direktør, grosserer; f. 17/11 
1900 i Hellerup, Kbhvn.s amt, søn af fuldmæg
tig v. D.S.B. Francois Carl Christian Edvard 
Bernhard Sieverts; g. 7/7 1932 m. Grete S., f. 
Østergaard; student fra Østersøgades Gymna
sium i Kbhvn. 1919, cand. phil. 1920, udd. i fir
maet C. B. Møller & Co., Kbhvn. 1921-23, grund
lagt egen en gros virksomhed i Kbhvn. og er
hvervet grossererborgerskab 1923, medindehaver 
af firmaet Carl Lange & Co., Kbhvn. 1926, ene
indehaver af samme s. 1948, till. indehaver af 
Bornholms Konservesfabrik, Neksø s. 1933 samt 
direktør og medl. af best. f. A/B Elis Luckey’s
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O. Seersholm 
købmand

C. D. Simonsen 
købmand

C. Simonsen 
direktør

F. S. Simonsen 
købmand

Konservfabrik A/S, Holbæk s. 1934; formd. f. 
Foreningen af Importører og Grossister i Kon
servesbranchen s. 1935, medl. af repræsentant
skabet f. Grosserer-Societetet s. 1935, medl. af 
best. f. Sammenslutningen af Brancheforeninger
u. Grosserer-Societetet, næstformd. f. Forenin
gen f. Danmarks1 Fiske-Konservesindustri s. 1935, 
medl. af best. f. A/S O. Kavli s. 1936 og f. A/S 
Dr. A. Wander s. 1937, medl. af Gentofte menig
hedsråd s. 1936 og af Gentofte kommunalbest. s. 
1953, medl. af Fiskeriministeriers propaganda- 
udvalg s. 1954, divisionschef f. Det danske Spej
derkorps’ Dyrehave Division; dekoration: R.

Adr. Skolevej 18, Gentofte.
Firma: Carl Lange & Co., Sigurdsgade 39, 

Kbhvn. NV.

Simonsen, Alfred, købmand; f. 20/8 1909 i Hov
borg, Ribe amt, søn af plantør Simon Simonsen;
g. 21/11 1937 m. Dagny S., f. Jakobsen; udi. i 
Bække Brugsforening, etabi. sig s. selvstændig 
købmand m. forretning i Lyngby 1952.

Adr. Egebo vej 4, Kgs. Lyngby.
Firma: Alfred Simonsen, Lyngby Hovedgade 

40, Kgs. Lyngby.

Simonsen, Carl Duch, købmand; f. 13/2 1917 i 
Rubjerg, Hjørring amt, søn af bagermester Si
mon Simonsen; g. 11/6 1944 m. Elin D. S., f. 
Larsen; bestået mellemskoleeksm. fra Års Real
skole 1931, udi. h. købmand Griis, Ulsted 1932-36 
og herunder bestået handelsmedhjælpereksm. 
fra Nibe Handelsskole 1935, derefter bl. a. første
kommis i Helium Brugsforening, overtaget nu
værende forretning — der omfatter kolonial og 
køkkenudstyr — i Kærby pr. Ålborg og etabi. 
sig s. selvstændig købmand 1944.

Adr. Max Henius Vej 14, Kærby pr. Ålborg.
Firma: Duch Simonsen, Max Henius Vej 14, 

Kærby pr. Ålborg.

Simonsen, Carl Iver, købmand; f. 21/8 1914 i 
Døstrup, Tønder amt, søn af købmand S. Simon
sen; g. 1942 m. Dagny S., f. Mortensen; udd. i 
kolonial h. købmand S. C. Lorenzen, Tønder 
1930-34, derefter kommis i faderens 100 år gamle

forretning i Døstrup, forpagter af samme 1942- 
52, overtaget forretningen — der omfatter blan
det landhandel — og etabi. sig s. selvstændig 
købmand 1952; kommunalrevisor i Døstrup s. 
1948 og medl. af tilsynsrådet f. Spare- og Låne
kassen f. Døstrup Sogn s. 1953.

Adr. Døstrup.
Firma: C. Simonsen, Døstrup.

Simonsen, Christian, direktør; f. 15/3 1888 i 
Jetsmark, Hjørring amt, søn af gårdejer Jens 
Simonsen; g. 7/1 1913 m. Dagmar S., f. Nielsen; 
udi. h. købmand Erik Nielsen, Nr. Saltum 1902- 
05, førstekommis h. samme 1905-07, frekventeret 
Justitsråd Møller’s Handelshøjskole i Ålborg 
1909, lagerforvalter i nuværende virksomhed i 
Nørre Sundby 1907-09 og kontorassistent 1909-17, 
efter virksomhedens omdannelse t. aktieselskab 
— stiftet af købmænd i Jylland — prokurist i 
samme 1917, meddirektør i firmaet 1929, ene
direktør f. samme — der omfatter kolonial en 
gros samt har filialer i Hjørring, Lemvig, Struer 
og Esbjerg — s. 1931; medl. af best. f. Nørre 
Sundby Handelsstandsforening s. 1932, till. medl. 
af best. f. Kreditorforeningen af 2. Aug. 1905, 
Kbhvn. og f. A/S Banken f. Nørre Sundby og 
Omegn, medl. af Nørre Sundby ligningskommis
sion 1932-36.

Adr. Skansevej 34, Nørre Sundby.
Firma: Chr. Kjærgaard A/S, Nørre Sundby.

Simonsen, Christian, købmand; f. 1/4 1896 i 
Haderslev, søn af mølleejer og købmand Th. 
Simonsen; g. 3/12 1922 m. Marie S., f. Ravn; i 
kompagni m. faderen overtaget nuværende ko
lonialforretning i Kolding og etabi. sig s. selv
stændig købmand 1921, eneindehaver af samme 
s. 1924.

Adr. Munkensdam 1, Kolding.
Firma: Chr. Simonsen, Munkensdam 1, Kol

ding.

Simonsen, Christian, købmand; f. 7/10 1920 i 
Give, Vejle amt, søn af pedel Jens Simonsen; g. 
27/9 1948 m. Elna S., f. Knudsen; udi. h. køb
mand Aage Madsen, Give 1936-40, overtaget køb-
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H. Simonsen 
købmand

H. Simonsen 
købmand

O. Simonsen 
købmand

P. Simonsen 
købmand

mand Svend) Berthelsen’s forretning i Vejle og 
etabi. sig s. selvstændig købmand 1949.

Adr. Ågade 50, Vejle.
Firma: Chr. Simonsen, Ågade 50, Vejle.

Simonsen, Ejvind, købmand; f. 16/5 1916 i Ug- 
gerslev, Odense amt.

Adr. Dalgasgade 1, Ålborg.
Firma: E. Simonsen, Købmand, Dalgasgade 1, 

Ålborg.

Simonsen, Frederik Stockholm, købmand; f. 
19/12 1893 i Ribe, søn af gymnastiklærer v. Ribe 
Katedralskole Simon Christian Stockholm Si
monsen; g. 12/11 1921 m. Alma S. S., f. Petersen; 
udg. fra Ribe Katedralskole 1909, udi. h. køb
mand Anton Andersen, Ribe 1909-13 og her
under gennemgået handelskursus v. Ribe Han
delsskole 1912, kommis h. købmand Andersen 
Falby, Ribe 1914-19 og herunder aftjent værne
pligt, overtaget nuværende forretning — der 
omfatter kolonial, delikatesser og vinhandel 
samt særskilt afdeling f. isenkram — i Ribe og 
etabi. sig s. selvstændig købmand 1919; medl. 
af best. f. Ribe Kolonialhandlerforening s. 1930, 
kasserer i samme t. 1948 og formd’. f. foreningen 
1948-52, medl. af best. f. Ribe Handelsstandsfor
ening s. 1950, forretningsfører og kasserer f. Ribe 
Rutebilstation samt revisor i A/S Sydjydsk 
Landmandsbank, Ribe, till. medl. af huslejenæv
net i Ribe.

Adr. Sønderportsgade 24, Ribe.
Firma: Fr. Stockholm Simonsen, Sønderports 

Kolonialhandel, Ribe.

Simonsen, Hagbart Nielsen, købmand; f. 30/11 
1912 i Helium, Hjørring amt; g. 25/10 1937 m. 
Karen Elisabeth S., f. Sørensen; udi. h. købmand 
Chr. Hjorth, Brønderslev 1927-31, derefter kom
mis h. samme og sen. h. købmand Johnsen, 
Brønderslev samt h. købmand F. V. Christensen, 
Brønderslev, overtaget sidstnævntes forretning 
og etabi. sig s. selvstændig købmand 1939; medl. 
af best. f. Brønderslev og Omegns Købmands
forening s. 1941, formd. f. samme 1944-54, fl. a. 
tillidshverv.

Adr. Knudsgade 58, Brønderslev.
Firma: Hagbart N. Simonsen, Kolonial-Vin- 

Delikatesse, Brønderslev.

Simonsen, Harald, købmand; f. 20/8 1914 i Tyr
strup, Haderslev amt, søn af mølleejer Hans Si
monsen; g. 16/6 1940 m. Maren S., f. Vestergaard; 
udd. i kolonialbranchen h. købmand Dahl Han
sen, Christiansfeld 1929-33, derefter kontorist h. 
faderen og sen. kommis h. købmand J. A. 
Schmidt, Åbenrå 1935-36, bestyrer af købmand 
Thinggaard’s forretning i Christiansfeld 1936-38, 
overtaget samme og etabi. sig s. selvstændig 
købmand 1939, m. ombygning og udvidelse f. øje 
erhvervet naboejendommen 1953 og selve forret
ningsejendommen 1954, sideløbende forhandler f. 
Christiansfeld og omegn f. A/S Dansk Tipstjene
ste; kasserer i Christiansfeld og Omegns Han
delsforening.

Adr. Christiansfeld.
Firma: Harald Simonsen, Christiansfeld.

Simonsen, Henning, købmand'; f. 19/6 1921 i 
Birkelse, Hjørring amt, søn af skomagermester 
Chresten Simonsen; g. 24/6 1944 m. Anna Minna 
S., f. Egholm; udi. i Hou Brugsforening pr. Ul- 
sted 1935-39 og herunder bestået handelsmed- 
hjælpereksm. fra Hals Handelsskole 1938, kom
mis i samme 1939-41 og i forskellige andre for
retninger 1941-47, etabi. sig s. selvstændig køb
mand m. forretning i Støvring 1947, afhændet 
samme og grundlagt nuværende forretning — 
der omfatter kolonial, delikatesser og vinhandel 
— i Nørre Sundby 1948.

Adr. Thuresensvej 2, Nørre Sundby.
Firma: Henning Simonsen, Peder P. Hede

gårds Vej, Nørre Sundby.

Simonsen, Henry, direktør; f. 5/12 1885 i Ny
købing F., søn af fabrikant P. Simonsen; g. 3/12 
1922 m. Marie S., f. Madsen; udd. i kolonial h. 
købmand Ørbæk, Præstø 1900-04, derefter kom
mis og sen. repræsentant i forskellige virksom
heder, førstekommis i firmaet H. C. Jaster, År
hus 1913, efter firmaets omdannelse t. aktiesel
skab direktør i samme — der omfatter kolonial
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købmand

H. Sivertsen 
købmand

O. Skade 
købmand

en gros og en detail samt har hoteller og re
staurationer som specielt klientel — 1918.

Adr. Mejlgade 107, Århus.
Firma: H. C. Jaster A/S, Mejlgade 107, Århus.

Simonsen, Ingeborg, købmand; f. 3/4 1901 i 
Særslev, Holbæk amt.

Adr. Stoense.
Firma: Oscar P. Simonsen v. I. Simonsen, 

Stoense.

Simonsen, Jens Peter, købmand; f. 13/7 1887 i 
Bølling, Vejle amt, søn af handelsmand Anders 
Simonsen; g. 11/3 1917 m. Mary S., f. Mathiasen; 
udi. h. købmand P. Jessen, Kolding 1902-06, der
efter kommis bl. a. i Ringe og Skanderborg, 
iøvrigt ansat v. Kolding-Egtved Jernbane bl. a. 
s. stationsmester, selvstændig købmand i Vejen 
1926-46, overtaget købmand Chr. Friis' forret
ning og etabi. sig s. selvstændig købmand i 
Strandhuse pr. Kolding 1947; tidl. medl. af best,
f. Vejen Handelsstandsforening og f. Vejen Bor
gerforening samt f. Syd- og Vestjydsk Handels
forening.

Adr. Fjordvej 35, Strandhuse pr. Kolding.
Firma: J. P. Simonsen, Strandhuse pr. Kol

ding.

Simonsen, Otto, købmand; f. 28/10 1886 i
Kvong, Ribe amt, søn af arbejdsmand Johannes 
Simonsen; g. 21/9 1913 m. Meta S., f. Delfs; udi.
h. købmand Anton Jensen, Varde, derefter bl. a. 
bestyrer af Fogt’s Tømmerhandel i Varde, 
grundlagt forretning i Tarm og etabi. sig s. selv
stændig købmand 1913, afstået samme t. sønnen 
købmand H. J. Delfs 1949; medl. af best. f. Syd- 
og Vestjydsk Handelsforening f. Landkøbmænd 
1923-49, direktør f. Tarm og Omegns Sparekasse 
s. 1952.

Adr. Storegade 57, Tarm.
Firma: H. J. Delfs, Tarm.

Simonsen, Peter, købmand; f. 6/6 1906 i 0. 
Brønderslev, Hjørring amt, søn af smedemester 
Ole Christian Simonsen; g. 8/11 1942 m. Thyra 
Johanne S., f. Hansen; overtaget nuværende

forretning — der omfatter kolonial, isenkram, 
manufaktur, hønse- og kyllingefoder, frø, byg
ningsmaterialer og brændsel — i Skallebølle pr. 
Tommerup og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1942.

Adr. Skallebølle pr. Tommerup.
Firma: P. Simonsen, Skallebølle pr. Tomme

rup.

Simonsen, Simon, købmand; f. 9/3 1905 i Bal- 
lum, Tønder amt, søn af bygmester Iver Simon
sen; udd. i kolonialbranchen h. købmand Ulle- 
rup Jacobsen, Ballum 1920-24, kommis h. samme 
1924-26, h. købmand Laur. Sørensen, Christians
feld 1926-30 og h. købmand Jens Hansen, Dø
strup 1930-31, grundlagt forretning — omfattende 
kolonial og blandet handel — i forpagtet ejen
dom i Hjerndrup og etabi. sig s. selvstændig 
købmand 1931; medl. af best. f. Christiansfeld og 
Omegns Handelsforening samt kommunalrevisor 
i Hjerndrup s. 1938.

Adr. Hjerndrup pr. Christiansfeld.
Firma: Simon Simonsen, Hjerndrup pr. Chri

stiansfeld.

Simonsen, Simon Peter, købmand; f. 31/8 1901 
i Ålborg, søn af købmand Anders Simonsen; g. 
9/11 1924 m. Sørine S., f. Christensen; udi. h. 
købmand E. B. Giese, Ålborg 1915-19 og her
under bestået handelsskoleeksm. fra Færge- 
man’s Handelsskole i Ålborg 1918, kommis h. 
samme 1919-20, h. købmand Martin Thomsen, 
Vittrup 1920-22 og h. købmand Lars Sørensen. 
Agersted 1922-24, grundlagt nuværende kolonial
forretning i Nørre Sundby og etabi. sig s. selv
stændig købmand 1924; genn. en årrække medl. 
af best. f. Handelsforeningen af 1906, Nørre 
Sundby.

Adr. Vestergade 89, Nørre Sundby.
Firma: S. P. Simonsen, Vestergade 89, Nørre 

Sundby.

Sinkjær, Laurids, købmand; f. 28/3 1926 i Nr. 
Omme sogn, Ringkøbing amt, søn af gårdejer 
Mads Pedersen Sinkjær; g. 26/10 1952 m. Minna 
Tove S., f. Petersen; udi. h. købmand Halfdan
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C. M. Skadkjær 
købmand

P. Skafte 
købmand

H. T. Skallerup 
købmand

C. Skibsted 
forretningsbestyrer

Christensen, Grønbjerg og sen. frekventeret Ju
stitsråd Møller’s Handelshøjskole i Ålborg, der
efter — genn. 3 år — førstekommis h. købmand 
Aage Jensen, Nr. Felding, overtaget nuværende 
forretning i Holstebro og etabi. sig s. selvstæn
dig købmand 1952.

Adr. LI. Østergade 10, Holstebro.
Firma: Laurids Sinkjær, LI. Østergade 10, 

Holstebro.

Sivertsen, Heine, købmand; f. 10/1 1908 i Ret
ting, Sønderborg amt, søn af handelsmand Ha
rald Sivertsen; g. 27/11 1932 m. Mary S., f. Jør
gensen; udd. i kolonial h. købmand Johs. Clau
sen, Sønderborg 1923-27, derefter kommis h. køb
mand Wald. Wolff, Sønderborg, overtaget mo
derens kolonial-, isenkram- og manufakturfor
retning i Retting og etabi. sig s. selvstændig 
købmand 1932; formd. f. Røb mandsforeningen f. 
Sønderborg Amt samt f. Sønderborg Oplands 
Handelsskole.

Adr. Retting, Als.
Firma: H. Sivertsen, Retting, Als.

Sivertsen, Knud Erik, købmand; f. 16/9 1923 i 
Ågerup, Holbæk amt, søn af maskinhandler Oluf 
Sivertsen; g. 28/6 1951 m. Grethe S., f. Rristof- 
fersen; udi. i Vipperød Brugsforening 1938-41, 
overtaget købmand Evald Petersen’s forretning — 
omfattende kolonial og blandet handel — i So- 
derup pr. Tølløse og etabi. sig s. selvstændig 
købmand 1946.

Adr. Soderup pr. Tølløse.
Firma: Rnud Erik Sivertsen, Soderup pr. Tøl

løse.

Skaarup, Keld Andreas, købmand, skibspro
vianteringshandler; f. 25/6 1907 i Århus, søn af 
købmand, skibsprovianteringshandler Andreas 
Skaarup; g. 27/3 1947 m. Anna S., f. Andersen; 
student (Århus) 1927, udd. i kolonial og blandet 
handel h. købmand Herman Kjær, Brabrand 
samt i faderens virksomhed i Århus 1927-29, stu
die- og arbejdsophold i Hamburg 1929-31 og i 
Leith 1932, derefter ansat i faderens virksomhed 
i Århus, leder af samme s. 1939, overtaget virk

somheden og etabi. sig s. selvstændig købmand 
og skibsprovianteringshandler 1947; kasserer f. 
Dansk Handelsblad.

Adr. Assensgade 19, Århus.
Firma: Andreas Skaarup, Århus.

Skade, Olaf, købmand; f. 17/7 1903 i Manne v. 
Thise, Hjørring amt, søn af gårdejer Anders 
Nielsen Skade, g. 27/10 1929 m. Dagmar S., f. 
Nielsen; udd. i kolonial og grovvarer h. køb
mand C. M. Nørby, Tylstrup 1919-22, frekvente
ret Justitsråd Møller’s Handelshøjskole i Ålborg 
1922-23, derefter kommis h. købmand Grundtvig 
Sørensen, Tylstrup, overtaget nuværende forret
ning — der omfatter kolonial, isenkram, manu
faktur, korn og foderstoffer samt gødning og 
trælast — i Melholt og etabi. sig s. selvstændig 
købmand 1926, ombygget og moderniseret forret
ningen t. tempo-butik 1954.

Adr. Melholt pr. Aså.
Firma: »Købmandsgården« v. Olaf Skade, Mel

holt pr. Aså.

Skadkjær, Christian Marthinus, købmand; f. 
19/8 1897 i Hvidbjerg vesten Å, Thisted amt, søn 
af cementstøber Kresten Larsen Skadkjær; g. 
26/12 1925 m. Kirstine S., f. Stubkjær; udi. h. 
købmand Marinus Jensen, Struer, derefter — 
genn. 13 år — kontorist h. grosserer A. Ander
sen, Holstebro, indtrådt s. kompagnon i firmaet 
Holger Dörk, Holstebro 1934, overtaget nuværen
de forretning i Holstebro og etabi. sig s. selv
stændig købmand 1938, ombygget og udvidet for
retningen 1953.

Adr. Lemvigvej 24, Holstebro.
Firma: Chr. Skadkjær, Købmand, Lemvigvej 

24, Holstebro.

Skafte, Peter, købmand; f. 15/5 1887 på Lol
land, søn af gårdejer Niels Skafte; g. 5/3 1915 m. 
Karen S., f. Poulsen; udd. i Nykøbing F., studie- 
og arbejdsophold i U.S.A., selvstændig købmand 
på Lolland 1915-19, overtaget købmand Thrane’s 
forretning — omfattende finere kolonial, delika
tesser og vinhandel — og etabi. sig s. selvstæn
dig købmand i Kalundborg 1919; medl. af best.
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J. R. Skipper 
købmand

J .  C. G. Skjoldager 
købmand

S. L. Skole 
købmand

H. Skorstengaard 
købmand

f. Kalundborg Købmandsforening s. 1922, formd. 
f. samme 1923-52, medl. af best. f. Central-Orga
nisationen af Købmandsforeninger øst f. Store
bælt s. 1937, kasserer i samme s. 1945, og medl. 
af best. f. De samvirkende Købmandsforeninger 
i Danmark s. 1953, næstformd. i A/S Kalundborg 
Bryggeri s. 1937 og i A/S Den danske Land- 
mandsbank’s Kalundborg afd., medl. af Kalund
borg ligningskommission 1937-49 og af prisudval
get i Kalundborg 1939-52, till. medl. af Kalund
borg erhvervsråd og af Kalundborg skatteråd s. 
1951 samt kasserer i Kalundborg Grundejerfor
ening m. m.; tildelt De samvirkende Købmands
foreninger i Danmark’s hæderstegn i guld 1950.

Adr. Kordilgade 20, Kalundborg.
Firma: Peter Skafte, Kordilgade 20, Kalund

borg.

Skallerup, Holger Thorvald, købmand; f. 22/10 
1894 i Hvidbjerg, Thisted amt, søn af købmand 
Frits Vilhelm Skallerup; g. 2/8 1942 m. Søster 
Johanne S., f. Ottesen; udi. h. købmand Chr. M. 
Elgaard, Hørning 1910-13, derefter kommis i for
skellige forretninger samt — genn. 10 år — bog
holder h. købmand Axel Rasmussen, Vivild, 
overtaget nuværende forretning — der omfatter 
kolonial, isenkram, gødning og brændsel samt 
depot f. Dalsø Flaskegas Compagni — i Fjelle
rup og etabi. sig s. selvstændig købmand 1930; 
medl. af best. f. Djurslands Handelsforening 
1952-54 samt medl. af Fjellerup-Glæsborg sogne
råd.

Adr. Fjellerup pr. Tranehuse.
Firma: H. Skallerup, Fjellerup pr. Tranehuse.

Skelbo, Hans Ove Frandsen, købmand; f. 30/9 
1930 i Kværndrup, Svendborg amt, søn af gård
ejer Niels Frandsen Skelbo; g. 7/11 1953 m. Do
ris F. S., f. Christensen; udi. i faderens forret
ning i Espe 1945-48, kommis i samme 1948-50 og
h. købmand Valdemar Andersen, Skamby 1950- 
51, af tjent værnepligt 1951-52, ansat i A/S H.O. 
K.I., Horsens 1952-53, etabi. sig s. selvstændig 
købmand m. forretning — omfattende kolonial, 
isenkram og trikotage — i Skårup 1953.

Adr. Skårup St.
Firma: O. Frandsen Skelbo, Skårup St.

Skibsted, Carl, forretningsbestyrer; f. 8/1 1924 
i Voel, Skanderborg amt, søn af lærer A. L. 
Skibsted; g. 15/5 1948 m. Ellen S., f. Pedersen; 
udd. i kolonial og sen. ansat i A/S Tagpapfabrik
ken »Phønix« i Vejen, forretningsbestyrer i Sika 
Kolonial, Århus s. 1953.

Adr. Frederiksgade 77, Århus.
Firma: Sika Kolonial, Frederiksgade 77, År

hus.

Skipper, Jens Rasmussen, købmand; f. 27/10 
1879 i Hornslet, Randers amt, søn af gårdejer 
Søren Rasmussen Ibsen Skipper; g. 22/10 1915 m. 
Kathrine S., f. Rasmussen; udi. h. købmand Jens 
Sørensen, Knebel 1902-05, overtaget forretning 
i forbindelse m. hotel i Hornslet og etabi. sig s. 
selvstændig købmand 1905, flyttet forretningen
— der omfatter kolonial, isenkram, foderstoffer 
og gødning — t. nuværende lokaler i nyopført 
ejendom i Hornslet 1921; medstifter af Djurs
lands Handelsforening 1909, revisor i samme 
samt formd. f. foreningens festudvalg s. 1925, 
genn. en årrække formd. f. Hornslet Håndvær
ker- og Borgerforening.

Adr. Rosenholmsvej, Hornslet.
Firma: J. R. Skipper, Byvej 2, Hornslet.

Skjoldager, Julius Christian Gødert, købmand; 
f. 24/4 1911 på Sejrø, Holbæk amt, søn af lærer 
Johan Skjoldager; g. 13/7 1941 m. Erna S., f. 
Høg; udi. h. købmand Steglich, Liseleje 1925-29 
og herunder bestået handelsmedhjælpereksm. fra 
Frederiksværk Handelsskole, kommis h. samme 
1929-31, i firmaet Brdr. Bengtson, Nørrebros 
Runddel, Kbhvn. N. 1931-38 og h. købmand 
Holmkvist, Degnestavnen 15, Kbhvn. NV. 1938- 
41, overtaget sidstnævntes forretning — omfat
tende kolonial, delikatesser, vine og frugt m. v.
— og etabi. sig s. selvstændig købmand 1941, 
direktør f. A/S Lageret »UG«, Mørkhøjvej 65, 
Brønshøj; medl. af best. f. Kbhvn.s Købmands
forening og formd. f. sammes propagandaudvalg
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s. 1955, genn. en årrække medl. af repræsentant
skabet f. Central-Organisationen af Købmands
foreninger f. Kbhvn. og Omegn, tidl. aktiv mo
torkører og medl. af best. f. Sportsmotorklub
ben.

Adr. Hulgårdsvej 137, Kbhvn. NV.
Firma: Koloniallageret »UG« v. J. Skjoldager, 

Degnestavnen 15, Kbhvn. NV.

Skjødsholm, Anders, førstelærer, handelssko
leforstander; f. 1/6 1896 i Jetsmark sogn, Hjør
ring amt, søn af gårdejer Peder Madsen Skjøds
holm; g. 9/4 1925 m. Anna S., f. Westergaard; 
medl. af Løkken sogneråd, næstformd. i repræ
sentantskabet f. A/S Hjørring Privatbaner og 
kasserer i Hjørring Amts historiske Samfund.

Adr. Nørregade 28 A., Løkken.
Institution: Løkken Handelsskole, Løkken.

Skole, Svend Larsen, købmand; f. 4/1 1920 i 
Røgild, Hjørring amt, søn af gårdejer Lars Lar
sen Skole; g. 17/11 1946 m. Esther S., f. Frede
riksen; udi. i Åby By Brugsforening pr. Åbybro 
1935-39, kommis i Sdr. Kongerslev Brugsforening 
1939-41, frekventeret Justitsråd Møller’s Han
delshøjskole i Ålborg 1941-42, derefter kontor
assistent bl. a. i A/S Ålborg Værft, overtaget 
nuværende forretning — der omfatter kolonial, 
delikatesser og vinhandel samt iøvrigt er moder
niseret flere gange — i Ålborg og etabi. sig s. 
selvstændig købmand 1946.

Adr. St. Blichers Vej 10, Ålborg.
Firma: Svend Skole, St. Blichers Vej 10, Ål

borg.

Skorstengaard, Harald, købmand; f. 3/4 1903 i 
Them, Skanderborg amt, søn af landmand1 Peter 
Skorstengaard; g. 3/4 1928 m. Signe S., f. Laur
sen; udd. og virket v. landvæsen t. 1928, der
efter selvstændig gårdejer i Serup sogn, grund
lagt nuværende forretning — der omfatter ko
lonial, isenkram og benzin — i Lysbro og etabi. 
sig s. selvstændig købmand 1936; formd. f. Silke
borg Skyttekreds 1943-50 og f. GI. Skanderborg 
Amts Skyttekreds s. 1950, formd. f. Lysbro Bor

gerforening 1950-54 og medl. af best. f. Silke
borg Grundejerforening s. 1951.

Adr. Lysbro pr. Silkeborg.
Firma: Harald Skorstengaard, Lysbro pr. Sil

keborg.

Skou, Sigfred, fabrikant; f. 8/5 1890 i Århus, 
søn af fabrikant Jens Skou; g. 8/11 1920 m. Gra
ce Keene S., f. Fitzimmons; udd. i firmaet Viggo 
L. Rahr, Århus og sen. prokurist i firmaet Brdr. 
Kiær, Århus, ophold i U.S.A. — amerikansk 
borger — og herunder dansk konsul samt re
præsentant f. Scandinavian-Amerika Lines i 
Newport-News 1912-22, medindehaver af firmaet 
Jens Skou, Århus 1922, eneindehaver af samme 
— der omfatter mineralvandsfabrikkerne »Set. 
Nicolauskilde« og »Exprès« samt depot f. Carls
berg Bryggerierne og Kongens Bryghus — s. 
1949; tidl. formd. f. Foreningen af jyd'ske Mine
ralvandsfabrikker, p. t. medl. af best. f. samme, 
tidl. till. medl. af best. f. Århus Rotary Club 
samt formd. f. A.F.C. m. v.

Adr. Park Alle 15, Århus.
Firma: Jens Skou, Set. Nicolaus Gade, Århus.

Skov, Christen, købmand; f. 28/12 1913 i
Humble, Langeland, søn af gårdejer Peter Skov;
g. 20/11 1938 m. Karen S., f. Vejstrup; udi. h. 
købmand Ernst Koch, Humble 1928-32, kommis
h. samme 1932-36, overtaget nuværende forret
ning — der omfatter kolonial, delikatesser, vin
handel, isenkram og køkkenudstyr samt forskel
lige grovvarer — i Set. Klemens St. og etabi. 
sig s. selvstændig købmand 1936.

Adr. Set. Klemens St.
Firma: Christen Skov, Set. Klemens St.

Skov, Christian, købmand; f. 29/5 1898 i Bør
kop, Vejle amt, søn af arbejdsmand Andreas 
Peder Skov; g. 13/9 1925 m. Agnes Marie S., f. 
Dahl; udi. h. købmand H. E. Hansen, Thyregod, 
derefter kommis h. købmand H. P. Johansen, 
Svendborg og sen. h. købmand P. Berthelsen, 
Hjerm samt bestyrer h. købmand Elicius Peter
sen, Flakkegrav, grundlagt forretning i Kolding 
og etabi. sig som selvstændig købmand 1924, af-
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stået samme og overtaget nuværende forretning 
i Måbjerg pr. Holstebro 1927; medl. af best. f. 
Kolonialhandlerforeningen f. Holstebro og Om
egn 1932-52.

Adr. Måbjerg pr. Holstebro.
Firma: Chr. Skov, Måbjerg pr. Holstebro.

Skov, Christian Nørgaard, købmand; f. 6/5 
1927 i Barde, Ringkøbing amt, søn af rentier 
Jens Andersen Prangsgaard Skov; bestået real- 
eksm. fra Herning Gymnasium, udi. h. købmand 
Gjed'ing-Thisted, Herning og herunder bestået 
handelsmedhjælpereksm. fra Herning Handels
skole samt sen. frekventeret Den jydske Han
delshøjskole i Århus, derefter førstekommis h. 
købmand E. S. Pedersen, Aulum, overtaget nu
værende forretning i Haunstrup og etabi. sig s. 
selvstændig købmand 1952.

Adr. Haunstrup pr. Herning.
Firma: Chr. Skov, Kolonial - Korn - Foderstof

fer, Haunstrup pr. Herning.

Skov, Erik Magnus, købmand; f. 21/12 1922 i 
Nr. Vedby, Maribo amt, søn af assistent Poul 
Skov; g. 16/5 1947 m. Karen S., f. Petersen; be
stået mellemskoleeksm. 1938, udi. i Eskilstrup 
Brugsforening 1939-43, rejsevikar 1943-47 og her
under frekventeret Den danske Andelsskole i 
Middelfart 1944, selvstændig handlende i Eskil
strup 1947-53, grundlagt nuværende forretning — 
der omfatter kolonial, delikatesser, vinhandel og 
bladhandel — i Eskilstrup og etabi. sig s. selv
stændig købmand 1953, till. kollektør f. Land
brugslotteriet samt forhandler f. A/S Dansk 
Tipstjeneste.

Adr. Eskilstrup, Falster.
Firma: E. M. Skov, Eskilstrup, Falster.

Skov, Gunnar, købmand; f. 13/3 1929 i Holsted, 
Ribe amt, søn af gårdejer Aage Skov; g. 9/9 1953 
m. Aase S., f. Smith; udi. i Holsted Bys Brugs
forening 1945-49 og herunder bestået handels
medhjælpereksm. fra Holsted Handelsskole 1948, 
kommis i forskellige brugsforeninger — bl. a. i 
Esbjerg og Omegns Brugsforening — 1949-53 og 
herunder frekventeret Den danske Andelsskole

i Middelfart 1951-52, overtaget nuværende forret
ning — der omfatter kolonial og isenkram — i 
Esbjerg og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1953.

Adr. Ribegade 136, Esbjerg.
Firma: Gunnar Skov, Kolonial & Isenkram, 

Ribegade 136, Esbjerg.

Skov, Hans Aage, købmand; f. 19/3 1916 i Fane
fjord sogn, Præstø amt, søn af gårdejer Peter 
Skov; g. 6/4 1939 m. Erna S., f. Jensen; overtaget 
nuværende forretning — der omfatter kolonial, 
delikatesser, vinhandel, isenkram, køkkenudstyr 
og benzin — i Vindebæk og etabi. sig s. selv
stændig købmand 1939.

Adr. Vindebæk pr. Askeby.
Firma: H. Aa. Skov, Vindebæk pr. Askeby.

Skov, Kristian Oluf, købmand; f. 24/3 1928 i 
Bording, Ringkøbing amt, søn af rentier Kresten 
Skov; g. 6/6 1954 m. Grete Marna S., f. Anker
sen; udi. h. købmand Østergaard, Bording Kir
keby og sen. kommis h. købmand Kølbæk Møl
sted, Isenvad pr. Ikast, overtaget nuværende 
forretning i Bording og etabi. sig s. selvstændig 
købmand 1951.

Adr. Bredgade 4, Bording.
Firma: Kristian O. Skov, Kolonial-Isenkram- 

Manufaktur, Bredgade 4, Bording.

Skovbjerg, Alfred, købmand; f. 20/5 1914 i 
Amborg, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Erik 
Skovbjerg; g. 29/12 1942 m. Karen Margrethe S.,
f. Mehl; udi. h. købmand Aage Petersen, Sand
vad 1932-34, kommis h. købmand V. Ormstrup, 
Grønbjerg 1935-36, h. fru købmand Karen Aa- 
gaard Hansen, Købelev 1936, og h. købmand 
Aage Petersen, Sandvad 1936-37, bogholder h. 
købmand V. Klitgaard Lund, Sdr. Dråby 1938- 
42 og i Brønderslev Korn- & Tømmerhandel 
samt i A/S De vestslesvigske Trælastforretnin
ger, Løgumkloster 1942, ansat i Andels-Anstalten 
»Tryg« 1942-45, overtaget købmand Chr. Andrea- 
sen’s forretning — omfattende blandet landhan
del — i Velling pr. Børkop og etabi. sig s. selv
stændig købmand 1945.
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Adr. Velling pr. Børkop.
Firma: St. Velling Købmandsgård, Velling pr. 

Børkop.

Skovbjerg, Peder, købmand; f. 16/2 1926 i Arn- 
borg, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Erik 
Skovbjerg; g. 31/5 1948 m. Herdis S., f. Ander
sen; udi. h. købmand Aage Petersen, Sandvad 
pr. Jelling 1940-44, derefter kommis h. købmæn
dene Kn. Petersen, Ålsgårde, N. C. Lund, Ham
merum og A. E. Sørensen, Brørup, overtaget 
købmand J. Linnebj erg’s forretning i GI. Sunds 
pr. Sunds og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1948, afstået samme 1953 og overtaget nuværende 
forretning i Vejle 1954.

Adr. Nørrebrogade 26, Vejle.
Firma: P. Skovbjerg, Nørrebrogade 26, Vejle.

Skovlund, Johannes, købmand; f. 27/8 1929 i 
Herringe, Svendborg amt, søn af snedkermester 
Lars Skovlund; g. 26/12 1952 m. Kirsten Marie 
S., f. Jensen; udi. i Rudme Brugsforening 1944- 
48, af tjent værnepligt 1948-49, derefter ansat i 
F.D.B., Kbhvn. og sen. virket s. salgschauffør, 
grundlagt nuværende forretning — der omfatter 
kolonial, delikatesser og vinhandel — i Fåborg 
og etabi. sig s. selvstændig købmand 1954.

Adr. Kalekovej 46, Fåborg.
Firma: Johannes Skovlund, Købmand, Kaleko

vej 46, Fåborg.

Skrydstrup, Carl Peter, købmand; f. 20/8 1906 
i Løgumkloster, Tønder amt, søn af overpoliti
betjent Peter H. Skrydstrup; g. 9/6 1930 m. Min
na Valborg S., f. Frederiksen; udd. i kolonial 
h. købmand Hans1 Mathiesen, Tønder 1921-24, 
derefter kommis bl. a. i Løgumkloster og sen. 
forretningsbestyrer i Kbhvn., selvstændig køb
mand i Tønder 1929-30 og i Kbhvn. 1935-48, inde
haver af nuværende forretning i Rødovre s. 
1948.

Adr. Hvidovrevej 21, Kbhvn. Vby.
Firma: C. P. Skrydstrup, Hvidovrevej 21, 

Kbhvn. Vby.

Skrydstrup, Christian Hansen, kommunelærer, 
handelsskoleforstander; f. 23/7 1905 i Løgum
kloster, Tønder amt, søn af overbetjent Peter 
H. Skrydstrup; g. 2/8 1931 m. Vera Erna S.,
f. Frederiksen; bestået lærereksm. fra Tønder 
Statsseminarium 1926, lærer v. Helsinge Kom
muneskole s. 1930, bestået translatøreksm. fra 
Kbhvn.s Universitet 1944, forstander f. Helsinge 
Handelsskole s. 1949, lektor i tysk v. Kbhvn.s 
Translatørskole s. 1954; udgiver af »Øvelser i 
tegnsætning f. handelsskolen« (1949) og af »Kur
sus i dansk f. handelsskolen« (1955).

Adr. Skolegade, Helsinge.
Institution: Helsinge Handelsskole, Helsinge.

Skrøder, Jørgen, købmand; f. 9/7 1893 i Bæk, 
Haderslev amt, søn af gårdejer Nis Skrøder; g. 
4/7 1924 m. Metha S., f. Lund; udd. v. landvæsen 
h. faderen i Bæk og sen. virket s. medhjælper 
i Gørding, Nustrup, Tjæreby og Vibeholm, fre
kventeret Tune Landbrugsskole 1919-20, over
taget Bæk Mølle m. tilhørende købmandsforret
ning efter møller og købmand Svend Nielsen og 
etabi. sig s. selvstændig møller og købmand 
1924, nedlagt møllen 1929 og siden udelukkende 
videreført købmandsforretningen.

Adr. Bæk Mølle pr. St. Nustrup.
Firma: Jørgen Skrøder, Bæk Mølle pr. St. 

Nustrup.

Skytte, Inger, købmand; f. 7/10 1914 i Emme- 
lev, Odense amt, datter af møller i Emmelev 
Mølle Simon Simonsen; selvstændig købmand i 
Hjallese 1939-46, overtaget nuværende forretning 
— der omfatter kolonial, isenkram og frø — og 
etabi. sig s. selvstændig købmand i Kappendrup 
1947.

Adr. Kappendrup St.
Firma: I. Skytte, Kappendrup St.

Skærbæk, Christian Georg, købmand; f. 5/4 
1921 i Hee, Ringkøbing amt, søn af landmand 
Christian Skærbæk; g. 5/1 1953 m. Grethe S., f. 
Thomsen; udi. i Ydby Brugsforening 1936-40, 
derefter kommis i forskellige forretninger bl. a.
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på Bornholm og i Sverige, selvstændig købmand 
i Thyborøn 1952-53, derefter overtaget nuværen
de forretning og etabl. sig s. selvstændig køb
mand i Thisted.

Adr. Thisted.
Firma: St. Torv Kolonialhandel, Thisted.

Skøtt, Carl Christian Haugaard, købmand; f. 
13/9 1907 i Als1, Ålborg amt, søn af købmand 
Thøger Haugaard Skøtt; g. 10/11 1929 m. Ingrid 
H. S., f. Jensen; udd. i kolonial, overtaget nu
værende forretning — der omfatter kolonial, 
isenkram og manufaktur — i Buddum pr. Ske
lund og etabl. sig s. selvstændig købmand 1928.

Adr. Buddum pr. Skelund St.
Firma: Carl Haugaard Skøtt, Buddum pr. Ske

lund St.

Skøtt, Johannes, købmand; f. 15/12 1912 i GI. 
Haderslev, Haderslev amt, søn af vognmand Pe
ter Petersen, Skøtt; g. 21/6 1936 m. Irmgard S., 
f. Deertz; udd. i kolonialbranchen h. købmand 
F. W. Jøhnk, Haderslev 1927-31, kommis h. køb
mand H. J. Juhl, Haderslev 1931-33 og h. gros
serer H. Ohlsen, Haderslev 1933-34, medarbejder 
i faderens vognmandsforretning 1934-36, overta
get købmand Johannes Ravn’s forretning — om
fattende kolonial og isenkram — i Tyrstrup Nord 
pr. Christiansfeld og etabl. sig s. selvstændig 
købmand 1936, flyttet forretningen t. moderne 
lokaler i egen nybygget ejendom i Tyrstrup Nord 
pr. Christiansfeld 1947; revisor i Haderslev og 
Omegns Købmandsforening samt suppleant t. 
best. f. samme.

Adr. Tyrstrup Nord pr. Christiansfeld.
Firma: Johannes Skøtt, Tyrstrup Nord pr. 

Christiansfeld.

Sletten, Harald Olsen, købmand; f. 25/6 1899 
i Øyer, Norge; g. 7/8 1924 m. Jenny S., f. Jør
gensen; overtaget nuværende forretning — der 
omfatter kolonial, isenkram og manufaktur — i 
Lej bølle og etabl. sig s. selvstændig købmand 
1939.

Adr. Lej bølle.
Firma: H. O. Sletten, Lejbølle.

Sloth, Arne Lauge, købmand; f. 23/5 1905 i 
Vester Alling, Randers amt, søn af gårdejer An
ders Sloth; g. 12/9 1943 m. Johanne S., f. Qvor- 
trup; udd. og virket s. mejerist 1921-45 og her
under frekventeret Ladelund Mejeriskole 1929- 
30, overtaget nuværende kolonial- og isenkram- 
forretning i Grenå og etabl. sig s. selvstændig 
købmand 1945.

Adr. Djursgade 31, Grenå.
Firma: Arne L. Sloth, Djursgade 31, Grenå.

Sloth, Peer Odgaard, købmand; f. 11/8 1914 i 
Vesterås, Sverige, søn af købmand C. C. Sloth;
g. 26/10 1946 m. Frida S., f. Madsen; udi. i fade
rens forretning i Århus, overtaget samme og 
etabl. sig s. selvstændig købmand 1943.

Adr. Åboulevarden 45, Århus.
Firma: Peer Sloth, Fiskergade 29-31, Århus.

Smaakjær, Hans Mortensen, købmand; f. 5/6 
1913 i Vejle, søn af gårdejer Niels Peder Nielsen 
Smaakjær; g. 13/6 1943 m. Ellen S., f. Ditlev; 
udi. h. købmand Lauesen, Vejle 1928-32 og her
under bestået handelsmedhjælpereksm. fra Vejle 
Handelsskole 1931, kommis i forskellige forret
ninger bl. a. — genn. 8 år — h. købmand Rau- 
pach, Odder 1932-43, selvstændig købmand i Sdr. 
Vissing 1943-44, i Odder 1944-50 og i Randers 
1950-54, overtaget nuværende kolonial- og isen- 
kramforretning og etabl. sig s. selvstændig køb
mand i Hobro 1954.

Adr. Randersvej, Hobro.
Firma: Hans Smaakjær, Randersvej, Hobro.

Smed, Hede Nørregaard, købmand; f. 6/3 1913 
i Randers, søn af købmand Niels Nørregaard 
Smed; g. 27/5 1933 m. Asta N. S., f. Jensen; udi. i 
faderens forretning i Randers, overtaget samme 
og etabl. sig s. selvstændig købmand 1951.

Adr. Niels Ebbesens Gade 22, Randers.
Firma: Hede Nørregaard Smed, Niels Ebbesens 

Gade 22, Randers.

Smed, Henry, købmand; f. 29/9 1901 i Vemb, 
Ringkøbing amt, søn af hotelejer Anders Chri
stensen Smed; g. m. Cecilie S., f. Larsen; udd.
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i Hee Vareindkøbsforening, etabi. sig s. selv
stændig købmand m. forretning i Nykøbing M. 
1930, afhændet samme og overtaget nuværende 
forretning i Lemvig 1934; næstformd. f. Lemvig 
og Oplands Købmandsforening s. 1936, till. næst
formd. f. Lemvig Handelsstandsforening og f. 
A/S Lemvig Bank.

Ad'r. Østergade 21, Lemvig.
Firma: Henry Smed, Østergade 21, Lemvig.

Smedegaard, Hjalmar, købmand; f. 8/1 1899 i 
Vinterslev, Randers amt, søn af gårdejer Søren 
Smedegaard; g. 24/12 1949 m. Inger S., f. Niel
sen; udi. h. købmand Thorvald Nielsen, Randers 
1913-17, førstekommis h. samme 1917-28, over
taget nuværende forretning — der omfatter ko
lonial, kaffe og the — i Ålborg og etabi. sig s. 
selvstændig købmand 1928.

Adr. Vesterbro 60, Ålborg.
Firma: Hj. Smedegaard, Reberbansgade 7, Ål

borg.

Smidt, Oscar, købmand; f. 26/9 1900 i Nr. Ne
bel, Ribe amt, søn af købmand Hans Christian 
Schmidt; g. 6/4 1930 m. Helene S., f. Torbøl; 
udi. i faderens forretning i Nr. Nebel 1914-18 
og herunder bestået handelsmedhjælpereksm. 
fra Syd- og Vestjydsk Handelsforening’s Han
delsskole i Esbjerg 1917, derefter kommis i for
skellige forretninger, bestyrer af faderens for
retning i Nr. Nebel1 1923-29, overtaget samme og 
etabi. sig s. selvstændig købmand 1929; formd.
f. Nr. Nebel Vandværk s. 1945.

Adr. Nr. Nebel.
Firma: Nr. Nebel Materialhandel v. Oscar 

Smidt, Nr. Nebel.

Smith, Emanuel, købmand; f. 18/2 1889 i Fjel
lerup, Odense amt, søn af købmand Peder 
Smith; g. 1935 m. Elisabeth S., f. Viborg; udd. 
i kolonial og trælast samt korn og foderstoffer
h. købmand Philipsen, Espe 1905-08, bogholder 
i A/S Svendborg Maskinfabrik 1913-28, grundlagt 
nuværende kolonial- og isenkramforretning i 
Humble og etabi. sig s. selvstændig købmand 1928;

genn. 27 år medl. af best. f. Langelands Han
delsforening.

Adr. Humble.
Firma: Humble Handelssted v. Em. Smith, 

Humble.

Smitt, Herman Thorkild, realskolebestyrer, 
handelsskoleforstander; f. 29/7 1892 i Ranum, Ål
borg amt, søn af seminarielærer Peter Petersen 
Smitt; g. 4/11 1921 m. Kathrine S., f. Mikkelsen; 
student fra Horsens Statsskole 1912, bestået læ- 
rereksm. fra Ranum Statsseminarium 1915, real
skolebestyrer i Bjerringbro s. 1919, till. forstan
der f. Bjerringbro Handelsskole; beskikket cen
sor i handels- og salgslære.

Adr. Bjerringbro.
Institution: Bjerringbro Handelsskole, Bjer

ringbro.
Snede, Emil, købmand; f. 20/9 1902 i Rådvad, 

Skanderborg amt, søn af gårdejer L. R. Snede;
g. 29/6 1930 m. Sofie S., f. Nielsen; udd. v. land
væsen, drevet mejeriudsalg i Horsens 1932-33 og 
blandet landhandel i Spættrup 1933-41, overtaget 
nuværende kolonial- og isenkramforretning og 
etabi. sig s. selvstændig købmand i Sejth 1941.

Adr. Sejth pr. Horsens.
Firma: Emil Snede, Sejth pr. Horsens.

Solberg, Roger Balle, købmand; f. 25/7 1912 i 
Hover sogn, Vejle amt, søn af laboratorieassi
stent Christian Nørgaard Solberg; g. 24/9 1944 
m. Karen S., f. Köllner; udi. h. købmand Søren 
Nielsen, Vejle 1926-30, derefter kommis i firmaet 
Brdr. Petersen, Vejle og sen. h. grosserer S. C. 
Langager, Vejle, overtaget købmand M. C. Chri
stensen’s forretning i Vejle og etabi. sig s. selv
stændig købmand 1942; medl. af best. f. Vejle 
Handelsforening af 1897 s. 1953.

Adr. Nyboesgade 21, Vejle.
Firma: Roger Solberg, Vedelsgade 44, Vejle.

Sommer, Ove Korsgaard, købmand; f. 26/12 
1920 i Als, Ålborg amt, søn af kommunekasserer, 
fhv. købmand Niels Sommer; g. 27/2 1947 m. 
Ruth S., f. Nutzorn Hindsbøl; udd. v. landvæsen 
1935-37, udd. i kolonial og blandet handel h. køb-
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C. O. Sonne 
købmand

O. Sonne-Mortensen 
købmand

H. Spiegelhauer 
købmand

L. Stampe 
købmand

mand Velling, Als (Østjylland) 1937-41, frekven
teret Justitsråd Møller’s Handelshøjskole i Ål
borg 1941, etabi. sig s. selvstændig købmand m. 
forretning Horsekildevej 42, Kbhvn. Vby. 1942.

Adr. Horsekildevej 42, Kbhvn. Vby.
Firma: O. K. Sommer, Horsekildevej 42, 

Kbhvn. Vby.

Sommerset, R. V., direktør; f. 3/9 1890 i Tå
strup, Kbhvn.s amt; g. 1926 m. Betty Korida S.,
f. Seeberg; udd. i handel h. dampmøller J. O. 
Meyer, Magstrædes Dampmølle, Kbhvn. 1905-10 
og herunder bestået handelseksm. fra Købmands
skolen 1908, bogholder h. samme 1909, ansat i 
firmaet Sthyr & Kjær, Kbhvn. 1910, bogholder 
i samme firma 1915, prokurist 1925, direktør i 
A/S Sthyr & Kjær s. 1942; me dl. af best. f. og 
næstformd. i Foreningen af Kolonial Grossister 
i Kbhvn. samt medl. af Kbhvn.s bedømmelses- 
og voldgiftsudvalg f. kolonialbranchen og f. mel
branchen.

Adr. Nyelandsvej 69, Kbhvn. F.
Firma: A/S Sthyr & Kjær, Rådhusstræde 13, 

Kbhvn. K.

Sonne, Carl Otto, købmand; f. 2/11 1923 i 
Åkirkeby, søn af købmand Emil Sonne; g. 7/3 
1953 m. Birgit S., f. Holm Nielsen; udd. i kolo
nial og isenkram i faderens forretning i Åkirke
by 1938-42, derefter kommis dels i Østerlars 
Brugsforening og dels i Lobbæk Brugsforening 
samt h. grosserer Chr. Hesthaven, Åkirkeby og 
sen. disponent i faderens forretning i Åkirkeby, 
overtaget sidstnævnte — der omfatter kolonial, 
isenkram og køkkenudstyr — og etabi. sig s. 
selvstændig købmand 1953.

Adr. Smedegade 17, Åkirkeby.
Firma: C. O. Sonne, Smedegade 17, Åkirkeby.

Sonne-Mortensen, Orla, købmand; f. 20/12 1919 
i Allinge, søn af kasserer Herman Th. Morten
sen; g. 1/4 1944 m. Magda S.-M., f. Nybo; udd. 
i kolonial i Nordlandets Handelshus i Allinge 
1934-38, førstekommis i samme 1938-40, af tjent 
værnepligt 1940-42, førstekommis i Tejn Brugs
forening 1942-44, etabi. sig s. selvstændig køb

mand m. forretning — omfattende kolonial, 
isenkram, glas og porcelæn, trikotage og skibs
proviantering — i Sandvig 1944.

Adr. Storegade 31, Sandvig.
Firma: O. Sonne-Mortensen, Købmand, Store

gade 31, Sandvig.

Spaabæk, Jørgen Gammeljord Jensen, køb
mand; f. 6/4 1902 i Nr. Omme, Ringkøbing amt, 
søn af gårdejer Poul Grønbjerg Jensen Spaabæk;
g. 3/12 1931 m. Helga S., f. Nielsen; udi. h. køb
mand P. Weis Petersen, Ørnhøj og sen. frekven
teret Den jydske Handelshøjskole i Århus, der
efter — genn. 8 år — kommis h. købmand Chr. 
Thygesen, Fjelstervang, overtaget nuværende 
forretning i Barde pr. Herning og etabi. sig s. 
selvstændig købmand 1931.

Adr. »Remmerhus«, Barde pr. Herning.
Firma: Jørgen Spaabæk, »Remmerhus«, Barde 

pr. Herning.

Spangtoft, Kaj, købmand; f. 10/7 1905 i Oden
se, søn af pakhusformand Jens Peter Spangtoft; 
g. 4/5 1932 m. Karla S., f. Larsen; udi. h. køb
mand Th. Petersen, Odense 1919-23 og herunder 
bestået handelsskoleeksm. fra Odense Handels
skole 1922, kommis h. købmand Jørgen Møller, 
Sønderborg 1923-26 og h. købmand P. Laursen, 
Odense 1926-32, etabi. sig s. selvstændig købmand 
i Odense 1933 og s. sådan drevet forretning i 
Adelgade 1933-38 samt i Vindegade og sen. på 
Hjallesevej 1938-53, indehaver af nuværende for
retning — der omfatter kolonial, delikatesser og 
vinhandel — i Odense s. 1953.

Adr. Sadolinsgade 161, Odense.
Firma: Kaj Spangtoft, Sadolinsgade 161, 

Odense.

Spanner, Viggo, købmand; f. 26/10 1912 i Øster- 
marie, Bornholm, søn af mejeribestyrer Hans 
Spanner; g. 1940 m. Agnete S., f. West; udd. i 
kolonial i Rønne 1926-30, etabi. sig s. selvstæn
dig købmand 1940, indehaver af nuværende for
retning i Vanløse s. 1944.

Adr. Kalø vej 28, Vanløse.
Firma: Bangsbo Kolonialmagasin, Jyllingevej 

37, Vanløse.
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S. Starcke-Jensen S. Starhof
overlærer købmand

S. Stausholm L. A. Steen
depotindehaver købmand

Spiegelhauer, Harald, købmand; f. 19/8 1901 i 
Kbhvn., søn af pensionist Ernst Johan Spiegel
hauer; g. 14/1 1934 m. Margot S., f. Lindemann; 
udi. dels h. købmand J. Chr. Hansen og dels h. 
købmand Henry Rasmussen, Østerbrogade 156, 
Kbhvn. 0. 1916-20 og sideløbende frekventeret 
Købmandsskolen, kommis h. sidstnævnte 1920-23 
og h. købmand Marius Rasmussen, Frdbg. Allé 
27 sen. 44, Kbhvn. V. 1923-33, overtaget sidst
nævntes forretning og etabi. sig s. selvstændig 
købmand 1933; medl. af D.B.C.s landevej skomi té 
1932-36 og kasserer i Banerytternes Understøttel
sesforening (B.U.) 1936-46.

Adr. Røntoftevej 19, Søborg.
Firma: Harald Spiegelhauer, Frdbg. Allé 44, 

Kbhvn. V.

Stage, Kai, kontorchef; f. 29/4 1902 i Kullerup, 
Svendborg amt, søn af sognepræst Nicolai Sta
ge; g. 13/12 1942 m. Solveig S., f. Westenholz; 
student (Herlufsholm) 1920, cand. jur. 1927, dom
merfuldmægtig i Holbæk 1929-30, sekretær i 
Handelsministeriet 1933, kontorchef s. 1952; de
koration: R.

Adr. Parkvænget 31, Charlottenlund.
Institution: Handelsministeriet, Slotsholmsga

de 10, Kbhvn. K.

Stampe, Laurids, købmand; f. 22/2 1922 i Nr. 
Vium, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Niels 
Stampe Jensen; g. 20/11 1947 m. Tinne S., f. 
Mortensen; udd. og virket v. landvæsen 1936-46, 
ansat i A/S Nordholt’s Margarinefabrik, Varde 
1946-51, etabi. sig s. selvstændig købmand m. 
forretning Bredgade 96, Skern 1951, afstået 
samme og grundlagt nuværende forretning i egen 
nyopført ejendom i Skem< 1953.

Adr. Nørregade, Skern.
Firma: L. Stampe, »Koloniallageret«, Nørre

gade, Skern.

Stangebye, Knut, købmand; f. 20/11 1919 i 
Kbhvn., søn af direktør, befragter Edward 
Stangebye; g. 10/9 1945 m. Ingrid E. K. S., f. 
Rasmussen; udd. i kolonial i A/S Bøgh’s Kolo
nialforretning, Tåstrup 1936-39, af tjent værne

pligt 1939-40, disponent i A/S H. Jessen, Greve 
Strand 1940-44, etabi. sig s. selvstændig køb
mand m. forretning Dalgas Boulevard 7, Kbhvn. 
F. 1944, afhændet samme og overtaget nuvæ
rende forretning Frederiksborgvej 222, Søborg 
1953.

Adr. Dalgas Boulevard 7, Kbhvn. F.
Firma: Knut Stangebye, Frederiksborgvej 222, 

Søborg.

Starcke-Jensen, Svend, overlærer, handels- 
skoleforstander; f. 25/5 1920 i V. Hassing, Ålborg 
amt, søn af førstelærer Peder Christian Jensen;
g. 1946 m. Kirsten S.-J., f. Eriksen; bestået real- 
eksm. 1936 og lærereksm. 1941, lærer i Hirtshals 
1945, overlærer s. 1954, lærer v. Hirtshals Han
delsskole s. 1946, forstander f. samme s. 1954.

Adr. Vesterled 3, Hirtshals.
Institution: Hirtshals Handelsskole, Hirtshals.

Starhof, Sven, købmand; f. 21/2 1920 i Store 
Heddinge, Præstø amt, søn af husmand Axel 
Andersen; g. 13/8 1949 m. Ingrid S., f. Christen
sen; udd. i A/S Grønbech & Co., Hasle 1935-39, 
derefter videreudd. i sammes forskellige afde
linger, etabi. sig s. selvstændig købmand m. 
forretning Set. Annæ Gade 35, Kbhvn. K. 1943; 
medl. af best. f. Christianshavns Handelsfor
ening og f. Foreningen af organisationsuddan
nede Købmænd.

Adr. Gothersgade 95, Kbhvn. K.
Firma: Sv. Starhof, Set. Annæ Gade 35, 

Kbhvn. K.

Starup-Jensen, Arnold, grosserer; f. 3/10 1908 
i Esbjerg, søn af pakmester Mads Starup-Jen
sen; g. 9/9 1934 m. Grete S.-J., f. Rødgaard; be
stået realeksm. fra Esbjerg Statsskole 1925, udd. 
i firmaet Jørgen Colding, Esbjerg 1925-28, an
sat i firmaet Jul. Mortensen & Co., Holbæk 
1928-30 og i firmaet Jørgen Colding, Esbjerg 
1930-34, forretningsfører i sidstnævntes Varde 
afdeling 1934-50, grundlagt nuværende en gros 
virksomhed m. agentur f. A/S De danske Sprit
fabrikker i Varde og etabi. sig s. selvstændig 
grosserer 1950.
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A. D. Steffensen 
købmand

L. R. Steffensen 
købmand

N. Steffensen 
købmand

P. Steffensen 
købmand

Adr. Bøgevej 14, Varde.
Firma: A. Starup-Jensen, »Den Palludanske 

Gård«, Varde.

Stausholm, Svend, depotindehaver; f. 18/3 1918 
i Bøvling sogn, Ringkøbing amt, søn af gårdejer 
Christian Stausholm; g. 24/6 1945 m. Dagny S.,
f. Poulsgaard; udd. s. mejerist dels v. Vandborg 
Mejeri og dels v. Sdr. Nissum Mejeri 1935-39, 
mejerist v. Ulfborg Sogns Mejeri og sen. v. Ulf
borg Kirkebys Mejeri samt v. Sørvad Mejeri 
1939-48, indehaver af ismejeri i Herning 1948-55, 
overtaget Carlsberg Bryggerierne’s depot i Sil
keborg og etabi. sig s. selvstændig depotinde
haver 1955.

Adr. Skolegade 61, Silkeborg.
Firma: Carlsberg-Depotet, Skolegade 61, Sil

keborg.

Steen, Louis Albert, købmand; f. 25/11 1896 i 
Kbhvn., søn af styrmand Albert Steen; g. 31/7 
1928 m. Bodil S., f. Mortensen; udd. i handel h. 
købmand Carl Knudsen, Amagerbrogade 46, 
Kbhvn. S. 1911-15, kommis h. samme 1915-19, af
delingsbestyrer 1919-23 og disponent 1923-37, 
etabi. sig s. selvstændig købmand m. forretning
— omfattende kolonial m. kaffe s. hovedartikel 
samt delikatesser og vine m. v. — Isafjordsgade 
6, Kbhvn. S. 1937; medl. af Odd Fellow Ordenen 
i Danmark.

Adr. Overgaden oven Vandet 48, Kbhvn. K.
Firma: Anti-Brugsen v. Louis Steen, Isa- 

fjordsgade 6, Kbhvn. S.

Steen, Steffen, købmand; f. 29/12 1903 i Asdal, 
Hjørring amt, søn af gårdejer Kresten Steen;
g. 26/9 1926 m. Katrine S., f. Nielsen; udi. i 
Astrup Brugsforening 1919-21, kommis i Thors
høj Brugsforening 1921-23, i Præstbro Brugsfor
ening 1923-24 og i Ørsø Brugsforening 1925-26, 
selvstændig købmand i Thorup 1926-32 og i As
dal 1932-37, overtaget nuværende forretning — 
der omfatter kolonial, delikatesser, vinhandel, 
isenkram, korn og foderstoffer, bygningsmate
rialer og brændsel samt depot f. A/S Kosangas
— og etabi. sig s. selvstændig købmand i Vit-

trup 1937, ombygget og moderniseret forretnin
gen 1938; formd. f. Vittrup Vandværk 1940, f. 
Vittrup Borgerforening 1941-44, f. Rubjerg Elek
tricitetsværk 1943-44 og f. Hundelev-Rubjerg- 
Vittrup-Lyngby Transformatorforening s. 1944, 
medl. af Børglum-Furreby sogneråd s. 1946, fl. 
a. tillidshverv.

Adr. Vittrup, Vendsyssel.
Firma: Steffen Steen, Vittrup, Vendsyssel.

Steffensen, Aksel Damgaard, købmand; f. 25/1 
1912 i Langå, Viborg amt, søn af overportør Tho
mas Steffensen; g. 25/6 1933 m. Gudrun D.S., f. 
Jensen; bestyrer af svigerfaderen købmand Jen
sen’s forretning i Hjelm 1940-50, overtaget sam
me — der omfatter kolonial, delikatesser, vin
handel, isenkram, køkkenudstyr og benzin samt 
oliekaminer — og etabi. sig s. selvstændig køb
mand 1950; medl. af best. f. Hjelm Foredragsfor
ening.

Adr. Hjelm pr. Stege.
Firma: Hjelm Købmandsforretning, Hjelm pr. 

Stege.

Steffensen, Carl, grosserer; f. 9/3 1914 i Kbhvn., 
søn af lods Carl Steffensen; g. 14/4 1938 m. 
Anna-May S., f. Kjær; udi. h. købmand Edv. 
Ravn, Dragør, grundlagt nuværende kolonial og 
chokolade en gros virksomhed i Nakskov og 
etabi. sig s. selvstændig grosserer 1940, side
løbende overtaget tobak en gros virksomhed i 
Nakskov 1949.

Adr. Svingelsvej 84, Nakskov.
Firma: Carl Steffensen, Tilegade 14, Nakskov.

Steffensen, Evald Vagn, købmand; f. 11/4 1911 
i Jelling, Vejle amt, søn af gårdejer Johannes 
Peder Steffensen; g. 10/9 1939 m. Magda S., f. 
Rovff Iversen; udd. og virket s. mejerist, over
taget nuværende kolonial- og isenkramforret- 
ning i Thyregod og etabi. sig s. selvstændig køb
mand 1946.

Adr. Borgergade 33, Thyregod.
Firma: Vagn Steffensen, Thyregod.

Steffensen, Ludvig Reinholdt, købmand; f. 18/12 
1901 i Odense, søn af arbejdsmand' Hans Peter
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S. Steffensen M. C. Stenberg
købmand købmand

H. A. Stephansen P. Stilhoff
repræsentant købmand

Steffensen; g. 2/10 1927 m. Inger S., f. Pedersen; 
overtaget onkelen købmand Niels Hansen’s for
retning — omfattende kolonial, delikatesser, vin
handel, manufaktur, isenkram, køkkenudstyr og 
benzin — i Birkende og etabi. sig s. selvstændig 
købmand 1928.

Adr. Birkende pr. Langeskov.
Firma: Ludvig Steffensen, Birkende pr. Lange

skov.

Steffensen, Normann, købmand; f. 22/5 1913 i 
Maglebrænde, Maribo amt, søn af uddeler Peter 
Steffensen; g. 10/4 1941 m. Clara S., f. Fynbo; 
udi. i Stokkemarke Brugsforening 1928-31, kom
mis i Maglebrænde Brugsforening 1931-32, ansat 
i F.D.B., Nykøbing F. 1932-46 og herunder fre
kventeret Den danske Andelsskole i Middelfart 
1938-39, etabi. sig s. selvstændig købmand m. for
retning — omfattende ren kolonial, delikatesser 
og vinhandel samt frugt — i Nykøbing F. 1946, 
genn. årene moderniseret forretningen t. delvis 
selvbetjening; revisor i Nykøbing F. litterære 
Forening.

Adr. Nørre Boulevard 12, Nykøbing F.
Firma: Normann Steffensen, Nørre Boulevard 

12, Nykøbing F.

Steffensen, Peter, købmand; f. 3/9 1911 i Øster 
Lindet, Haderslev amt; g. 26/12 1935 m. Minna 
S., f. Lund; udi. h. købmand Peter Birk, Jels 
1927-31, kommis h. købmand J. N. Østergaard, 
Sdr. Stenderup 1931-33 og i Agerskov Brugsfor
ening 1933-35, etabi. sig s. selvstændig købmand 
m. forretning — omfattende kolonial og blandet 
handel — i Skærbæk 1935; medl. af best. f. Tøn
der Amts1 Købmandsforening s. 1946 og f. Skær
bæk Handelsstandsforening s. 1952.

Adr. Mellemgade 24, Skærbæk.
Firma: Peter Steffensen, Mellemgade 24, 

Skærbæk.

Steffensen, Sigfred, købmand; f. 22/1 1907 i 
Tindbæk, Viborg amt, søn af gårdejer Peder 
Steffensen; g. 25/5 1930 m. Inger Marie S., f. 
Jakobsen; udi. dels i Aulum Brugsforening og 
dels i Vejrumbro Brugsforening 1924-28, kom

mis i sidstnævnte 1928-30, etabi. sig s. selvstæn
dig købmand m. forretning i Rødkj ærsbro 1930, 
afhændet samme og grundlagt forretning i ny
opført ejendom i Tapdrup 1932, efter at have af
hændet sidstnævnte grundlagt nuværende forret
ning — der omfatter kolonial, isenkram og ma
nufaktur — i Tranehuse, udvidet samme m. sær
skilt viktualieafdeling samt fryseboks t. udlej
ning 1953; medl. af Djurslands Handelsforening 
s. 1950, medstifter og genn. en årrække medl. 
af best. f. »Silkeborg-Systemet« f. Djursland.

Adr. Tranehuse.
Firma: S. Steffensen, Tranehuse.

Steiner, Nathalius Emil, købmand; f. 6/7 1881 i 
Frederikssund, søn1 af blikkenslagermester Karl 
Vilhelm Steiner; g. 7/5 1930 m. Thyra S., f. As- 
mussen; udi. h. købmand Fritz Paustian, Råd
husstræde 10, Kbhvn. K. 1895-99, bestyrer h. 
købmand Iversen, Saxogade, Kbhvn. V. 1899-1903 
og h. købmand H. P. Dreyer, Frdbg. Alle 35, 
Kbhvn. V. 1903-13, overtaget sidstnævntes forret
ning og etabi. sig s. selvstændig købmand 1913, af
hændet samme og overtaget forretningen Frdbg. 
Alle 54, Kbhvn. V. 1937, efter at have afhændet 
samme overtaget nuværende forretning — der 
omfatter kolonial m. kaffe s. hovedartikel samt 
delikatesser, vine og tobakker m. v. — Amager
brogade 205, Kbhvn. S. 1940; tidl. genn. en år
række medl. af best. f. Kbhvn.s Urtekræmmer- 
forening.

Adr. Hyacintvej 6, Kbhvn. S.
Firma: N. E. Steiner, Amagerbrogad'e 205, 

Kbhvn. S.

Stenberg, Mourits Christian, købmand; f. 20/12 
1905 i Ullits, Ålborg amt, søn af landmand Th. 
Stenberg; g. 5/5 1940 m. Inga S., f. Sadolin; udi.
h. købmand K. Sørensen, Ullits 1920-24, derefter 
kommis h. samme samt h. købmand Marinus 
Christensen, Farsø, overtaget købmand J. C. 
Seerup’s kolonialforretning i Skals og etabi. sig 
s. selvstændig købmand 1940, erhvervet den t. 
forretningen hørende ejendom 1944.

Adr. Skals.
Firma: M. Stenberg, Skals.
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købmand

M. Stind 
købmand

H. Stisen 
købmand

H. Stokbæk 
købmand

Stephansen, Harald Alfred, repræsentant; f. 
2/6 1894 i Hatting, Vejle amt, søn af gårdejer A. 
L. Stephansen, »Hattinggård« ; g. 25/10 1916 m. 
Johanne S., f. Lomholdt; udd. v. landvæsen h. 
faderen t. 1913, sergent ved 3. Dragonregiment 
1916-19, ansat på A/S Margarinefabriken »Alfa«s 
kontor i Århus 1919, repræsentant f. samme i 
Århus m. forstæder s. 1921 og f. A/S Margarine- 
Compagniet M.C. s. 1947, till. repræsentant f. 
A/S Kaff esurr oga tf ab riken »Danmark« samt vir
ket v. salg og agitation f. Århus Handelsforening 
af 1887 bl. a. genn. »Nytårsbog f. Husmødre« s. 
1933; tidl. revisor i Århus Repræsentantforening 
og p.t. næstformd. f. Århus Handelsforening af 
1887’s Hundredemandsforening; tildelt Århus 
Handelsforening af 1887’s »venskabsmedaille«.

Adr. Vester Alle 9, Århus.
Firma: A/S Margarine-Compagniet M.C., År

hus — A/S Kaffesurrogatfabriken »Danmark«, 
Grundtvigsvej 13, Kbhvn. V.

Stilhoff, Peter, købmand; f. 6/6 1908 i Nord
borg, søn af købmand Heinrich Stilhoff; g. 1/10 
1933 m. Juliane S., f. Lampe; udd. i kolonial
branchen i faderens forretning i Nordborg 1922- 
26, disponent i samme 1926-33, overtaget forret
ningen — der omfatter kolonial, delikatesser og 
køkkenudstyr — og etabi. sig s. selvstændig køb
mand 1933.

Adr. Nordborg.
Firma: Heinr. Stilhoff, Nordborg.

Stilling, Holger Halskov, købmand; f. 30/4 1887 
i Randers, søn af slagtermester Peder Halskov 
Stilling; g. 19/7 1914 m. Nielsine S., f. Fogtman; 
udi. h. købmand Th. Karmark, Vejen 1901-05, 
kommis h. samme 1905-06 og sen. bl. a. h. køb
mand P. Nikolaj sen, Hovborg Kro & Kolonial
handel 1906-14, overtaget sidstnævntes forret
ning og etabi. sig s. selvstændig købmand 1914, 
afhændet samme og overtaget forretning i Jels 
1919, efter at have afhændet forretningen i Jels 
grundlagt ny forretning Søndergade 4, Brørup 
samt flyttet samme — der omfatter kolonial — 
t. Søndergade 14, Brørup 1928 og sluttelig t. ny
opført ejendom Skolegade 1, Brørup 1952.

Adr. Skolegade 1, Brørup.
Firma: Holger Stilling, Skolegade 1, Brørup.

Stind, Mathias, købmand; f. 15/6 1908 i Span
det, Tønder amt, søn af gårdejer Johs. Stind; g. 
23/8 1936 m. Marie S., f. Brink; udi. h. købmand 
A. H. Ullerup, Toftlund 1926-30, derefter kommis 
i Esbjerg og sen. h.. købmand A. H. Ullerup, 
Toftlund t. 1936, grundlagt forretning Slagter
gade 73, Haderslev og etabi. sig s. selvstændig 
købmand 1936, flyttet forretningen — der omfat
ter kolonial og delikatesse — t. Set. Severin 
Gade 9, Haderslev 1937.

Adr. Set. Severin Gade 9, Haderslev.
Firma: Mathias Stind, Set. Severin Gade 9, Ha

derslev.

Stisen, Henry, købmand; f. 16/5 1907 i Jebjerg, 
Viborg amt, søn af pens. overportør J. I. Stisen;
g. 16/8 1931 m. Thora S., f. Vodsgaard; udi. dels
h. købmand P. Bech, Jebjerg og dels h. købmand 
Ravnborg, Skive 1921-25, derefter kommis i for
skellige forretninger — bl. a. h. købmand, konsul 
Andreas Andersen, Skive — samt frekventeret 
Den jydske Handelshøjskole i Århus, etabi. sig s. 
selvstændig købmand m. forretning i Skander
borg 1931; tidl. medl. af best. f. Skanderborg 
Handelsstandsforening s. repræsentat f. Skan
derborg Kolonialhandlerforening, medl. af re
præsentantskabet f. A/S Banken f. Skanderborg 
og Omegn.

Adr. Adelgade 103, Skanderborg.
Firma: H. Stisen, Adelgade 103, Skanderborg.

Stjer, Jørgen Christian Bent, købmand; f. 22/6 
1923 i Århus, søn af kontorassistent v. D.S.B. 
Christian Josefsen Stjer; g. 23/3 1951 m. Inger 
Merete S., f. Ottosen; udi. i Århus Brugsforening 
1942-45 og sen. kommis i samme t. 1946, derefter 
repræsentant i firmaet P. A. Petersen (fedevarer 
en gros), Århus t. 1947, overtaget faderens for
retning Olaf Rudes Vej 20, Højbjerg og etabi. sig 
s. selvstændig købmand 1948, udvidet forretnin
gen og flyttet samme til moderne lokaler Rosen
vangs Alle 199 A., Højbjerg 1951.

Adr. Olaf Rudes Vej 20, Højbjerg.
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M. Stokbæk G. Stoklund
købmand købmand

G. Stoltenberg V. Stoltenberg
købmand købmand

Firma: Jørgen Stjer, Rosenvangs Alle 199 A., 
Højbjerg.

Stokbæk, Holger, købmand; f. 15/11 1931 i 
Rend's, Tønder amt, søn af grænsevagtmester 
Bertram Stokbæk; g. 20/3 1954 m. Kirstine S., f. 
Bergmann; udi. h. købmand Jacob Diemer, 
Rends 1946-50, kommis h. købmand Math. Stok
bæk, Højer 1950-51 og i kolonial en gros firmaet 
Chr. Kjærgaard, Esbjerg 1951-52, overtaget køb
mand Jacob Jacobsen’s forretning — omfatten
de blandet landhandel — i Emmerlev pr. Højer 
og etabi. sig s. selvstændig købmand 1953.

Adr. Emmerlev pr. Højer.
Firma: Holger Stokbæk, Emmerlev pr. Højer.

Stokbæk, Mathias, købmand; f. 11/7 1921 i 
Rends, Tønder amt, søn af grænsevagtmester 
Bertram Stokbæk; g. 22/7 1944 m. Caroline S., f. 
Christensen; udi. i Visby Arbejderbrugsforening 
1936-40, kommis i samme 1940-43 og repræsentant
h. grosserer Jørgen Jessen, Tønder 1943-45, for
pagter af købmand I. M. Johannsen’s forretning i 
Højer 1945-50, overtaget købmand Hans Pørksen’s 
forretning — omfattende kolonial og blandet han
del — i Højer efter købmand Claus Damberg og 
etabi. sig s. selvstændig købmand 1950.

Adr. Søndergade 2, Højer.
Firma: M. Stokbæk, Søndergade 2, Højer.

Stoklund, Gunnar, købmand; f. 24/2 1924 i By
rum, Læsø, søn af gårdejer Melchior Johannes 
Stoklund; g. 8/10 1950 m. Nanna S., f. Sørensen; 
udi. h. købmand Magnus Olesen, Byrum, Læsø 
1938-42, førstekommis h. købmand Aage Larsen, 
Frederikshavn 1942-44 og h. købmand Ewald 
Jacobsen, Frederikshavn 1944-46, førstekommis
h. købmand S. Thomsen, Filskov 1947, optaget s. 
kompagnon i sammes forretning — der omfatter 
kolonial, isenkram, gødning, markfrø og cement 
— 1954.

Adr. Filskov.
Firma: S. Thomsen & Co., Filskov.

Stoltenberg, Gert, købmand; f. 30/8 1929 i 
Kbhvn., søn af købmand Viggo Nicolai Stolten-

berg; g. 22/2 1953 m. Rita S., f. Christensen; vir
ket v. landvæsen h. gårdejer Spohr på Møn t. 
1944, udd. i handel h. købmand Green, Jægers
borg 1944-47 og sideløbende frekventeret Køb
mandsskolen i Kbhvn., kommis h. købmand Ku
birk, Hornbæk somrene 1948 og 1949 samt fre
kventeret Handelshøjskolen »Købmandshvile« i 
Rungsted 1948-49, derefter kommis h. købmand 
A. Holst, Bagsværd t. 1953, overtaget sammes 
forretning i Ordrup — en udpræget købmands
virksomhed m. finere kolonial og kaffe s. spe
ciale — og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1953.

Adr. Dalstrøget 177, Søborg.
Firma: Stoltenbergs Kolonial, Ordrupvej 89, 

Charlottenlund.

Stoltenberg, Viggo, købmand; f. 27/10 1901 i 
Kbhvn., søn af snedkermester Wilhelm Stolten
berg; g. 27/6 1927 m. Hertha S., f. Christensen; 
udd. i mel, gryn og foderstoffer h. købmand C. 
Madsen, Rosengården 6, Kbhvn. K. 1915-19 og 
herunder bestået handelsskoleeksm. 1918, repræ
sentant i firmaet Alsing & Kapel (kolonial en 
gros), Kbhvn. 1918-23, enerepræsentant f. »Sun 
Maid« Rosiner 1923-30, repræsentant f. Nordsjæl
land f. A/S Alfred Benzon, Kbhvn. 1932-53, etabi. 
sig s. selvstændig købmand m. forretning — om
fattende kolonial og materialvarer samt syge- 
plejeartikler og parfumeri — i Birkerød 1953.

Adr. Stationsvej 22, Birkerød.
Firma: Viggo Stoltenberg, Stationsvej 22, Bir

kerød.

Storm-Nielsen, Michael, købmand; f. 29/9 1912 
i Bur, Ringkøbing amt, søn af gårdejer, sogne
foged Jens Christian Nielsen; g. 19/9 1950 m. Ka
ren Annelise S.-N., f. Andersen; udi. h. købmand 
Johan Chr. Hansen, Bur 1928-32 og sen. kommis
h. samme t. 1935, frekventeret Handelshøjskolen 
»Købmandshvile« i Rungsted 1935-36, kommis i 
Birkerød Brugsforening 1936-43 og forretnings
bestyrer h. købmand Søgaard, Kbhvn. F. 1943-46, 
etabi. sig s. selvstændig købmand m. forretning 
— omfattende kolonial, vinhandel og frugt — i 
Herlev 1947.
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M. Storm-Nielsen S. Aa. Storminger
købmand købmand

A. M. F. Storvang C. Strandberg
købmand købmand

Adr. Herlev Hovedgade 60, Herlev.
Firma: M. Storm-Nielsen, Herlev Hovedgade 

60, Herlev.

Storminger, Svend Aage, købmand; f. 24/1 1905 
i Hillerød, søn af brandinspektør Niels Peter 
Nielsen; g. 24/11 1935 m. Hilma S., f. Svendsen; 
udi. h. købmand Alex Jensen, Hillerød 1919-23 
og herunder bestået handelsskoleeksm. fra Hil
lerød Handelsskole 1922, bogholder i firmaet V. 
Erslev, Hillerød 1923-24, kommis h. købmand Kn. 
Petersen, Ålsgårde 1925 og h. købmand Harald 
Petersen, Hornbæk 1925-35, bestyrer h. samme 
1935-39, etabi. sig s. selvstændig købmand m. for
retning — omfattende finere kolonial og deli
katesser — i Hornbæk 1939; medl. af best. f. 
Handels-, Håndværker- og Industriforeningen f. 
Hornbæk og Omegn s. 1939 og f. Hornbæk 
Grundejer- og Borgerforening s. 1946, formd. f. 
Den konservative Vælgerforening f. Hornbæk 
og Omegn 1946-51 og f. Hornbæk Turistforening 
s. 1954, till. leder af luftmelde tjenesten i Horn
bæk.

Adr. Strandvejen 348, Hornbæk.
Firma: Sv. Aa. Storminger, Strandvejen 348, 

Hornbæk.

Stormoen, Kristian, købmand; f. 25/12 1927 i 
Gausdal, Norge; g. 24/2 1953 m. Bodil S., f. Niel
sen; udd. i kolonialbranchen i Gausdal i Norge 
1946-50, kommis i Viby Korn- & Foderstofhandel 
i Viby v. Roskilde 1950-53, overtaget købmand 
Stryhn’s forretning — omfattende kolonial, isen
kram og brændsel samt benzin og olie — i Osted 
og etabi. sig s. selvstændig købmand 1953.

Adr. Osted pr. Roskilde.
Firma: Kristian Stormoen, Osted pr. Roskilde.

Storvang, Arne Marius Frost, købmand; f. 8/10 
1927 i Løgstør, søn af handelsgartner Niels Chri
stian Storvang; g. 22/3 1951 m. Ruth S., f. Ras
mussen; bestået mellemskoleeksm. fra Løgstør 
kommunale Mellem- og Realskole 1944, udi. h. 
købmand K. Lorentzen, Løgstør Materialhandel 
1944-48 og herunder bestået handelsmedhjælper- 
eksm. fra Løgstør Handelsskole 1947, lagerekspe-

dient i kolonial en gros firmaet Th. Mikkelsen, 
Løgstør 1948-49 og lagerforvalter i kolonial en 
gros firmaet Otto Kragh, Randers 1950-52, grund
lagt nuværende kolonialforretning i Randers og 
etabi. sig s. selvstændig købmand 1952.

Adr. Rosenørnsgade 15, Randers.
Firma: Storvang’s Kolonial, Rosenørnsgade 15, 

Randers.

Stougaard-Kristiansen, Sigfred, købmand; f. 
14/3 1921 i Staby, Ringkøbing amt, søn af arbejds
mand Jens Stougaard-Kristiansen; g. 27/12 1945 
m. Annalise S.-K., f. Petersen; udi. dels i Abildå 
Brugsforening og dels h. købmand N. Jensen, 
Vildbjerg 1935-39, derefter kommis i forskellige 
forretninger bl. a. h. købmand P. H. Bus, Kjelle- 
rup, etabi. sig s. selvstændig købmand m. forret
ning — omfattende kolonial, delikatesser og vin
handel — i Kjellerup 1947.

Adr. Kjellerup.
Firma: S. Stougaard-Kristiansen, Kjellerup.

Strandberg, Carl, købmand; f. 22/7 1916 i Gen
tofte, Kbhvn.s amt, søn af fabrikant Carl Strand
berg; g. 6/12 1939 m. Henny Ester Ruth S., f. Ras
mussen; udi. h. købmand Michael Thygesen, Kol- 
dinggade 23, Kbhvn. 0. 1931-35 og herunder be
stået handelsskoleeksm. fra Købmandsskolen 
1934, kommis i Koloniallageret »Billigst«, Ndr. 
Frihavnsgade 49, Kbhvn. 0. 1935-38, drevet Råd
mandsgades Koloniallager i Kbhvn. 1938-45 og 
Koloniallageret »Billigst«, Vesterbrogade 176, 
Kbhvn.V. 1943-47, medstifter og medindehaver af 
Nordisk Agarfabrik, Kbhvn. 1947-49, grundlagt 
nuværende forretning — en udpræget købmands
virksomhed m. vin, tobak og the s. speciale — og 
etabi. sig s. selvstændig købmand i Virum 1949.

Adr. Virum Stationsvej 109, Virum.
Firma: Butikstorvets Kolonial, Carl Strand

berg, Virum.

Strandberg, Knud Frithjof Jochen, direktør; f. 
8/8 1890 i Kbhvn., søn af skræddermester N. 
Strandberg; g. 10/5 1918 m. Jenny Marie S., f. 
Schmidt; udd. i A/S W. Bähncke «Sc Co.s Fabri
ker, Kbhvn. 1904-09, derefter ansat i smøreks-
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N. Strandbygaard 
margarinefabrikant

H. Stride 
købmand

O. S. Stæhr 
mineralvandsfabrikant

J. P. Stærkind 
købmand

portfirmaet L. E. Bruun, Kbhvn., bogholder i 
A/S W. Bähncke & Co.s Fabriker, Kbhvn. 1918, 
prokurist i samme — der er grundlagt i Kiel 
1830 men flyttet t. Kbhvn. 1858 og som omfat
ter fabrikation af Golden Mustard, taffel- og 
fiskesennep, sandwich-sennep, engelsk og fransk 
sennep, sennep i pakker, Kathrinebjerg Eddike, 
soya og kulør, Be-Co Sauce, agurker og asier, 
pickles og piccalille, tomatpure og ketchup samt 
Be-Co Krydderier m. bl. a. eksport t. oversøiske 
lande — 1929, direktør s. 1931; formd. f. For
eningen af Sennepsfabrikanter i Danmark og f. 
Foreningen af Eddikebryggere i Danmark.

Adr. Jagtvej 115, Kbhvn. N.
Firma: W. Bähncke & Co.s Fabriker A/S, Jagt

vej 115, Kbhvn. N.

Strandbygaard, Niels, margarinefabrikant; f. 
6/9 1919 i Staby, Ringkøbing amt, søn af proprie
tær Christian Nielsen Strandbygaard; g. 24/11 
1944 m. Gerda S., f. Thorstensen; udd. v. land
væsen, overtaget nuværende fabrik f. fremstil
ling af margarine og palmin i Ølgod og etabi. 
sig s. selvstændig margarinefabrikant 1952, side
løbende overtaget en gros afdeling f. Dansk Stål 
Industri samt afdeling f. rebvarer en gros i Øl
god 1954; medl. af M.I.F.U.

Adr. Nørre Alle 17, Ølgod.
Firma: Margarinefabriken »Hera«, Ølgod.

Stride, Harald, købmand; f. 15/5 1924 i 0. 
Hjermitslev, Hjørring amt, søn af landmand 
Chr. A. Stride; g. 30/5 1947 m. Signe S., f. An
dersen; udi. dels i V. Hjermitslev Brugsforening 
1938-40 og dels i Flejsborg Brugsforening 1940- 
42, derefter kommis i forskellige brugsforenin
ger bl. a. i Vilsted Brugsforening samt kontor
assistent i F.D.B., Kbhvn., overtaget nuværende 
forretning — der omfatter kolonial, delikatesser 
og vinhandel samt køkkenudstyr — i Nibe og 
etabi. sig s. selvstændig købmand 1954.

Adr. Nørregade, Nibe.
Firma: Harald Stride, Nibe.

Struck, Christian, købmand; f. 25/9 1897 i Skei
de, Sønderborg amt, søn af bestyrer Math.

Struck; g. 3/6 1922 m. Christine S., f. Nørre- 
gaard; udd. i blandet landhandel, forpagter af 
købmandsforretning i Broager 1922-23, forpag
ter af købmandsforretning i Skeide 1923-28, 
grundlagt nuværende forretning i Skeide og 
etabi. sig s. selvstændig købmand 1928.

Adr. Skeide pr. Broager.
Firma: Chr. Struck, Skeide pr. Broager.

Stubberup, Rønnow, købmand; f. 12/10 1922 i 
Nr. Kongerslev, Ålborg amt, søn af malermester 
Johan Peter Stubberup; g. 6/12 1947 m. Jytte S.,
f. Jensen; udi. h. købmændene Niels Jensen, 
Ugerhaldne og Anders Jensen, Bælum 1936-40, 
derefter frekventeret Justitsråd Møller’s Han
delshøjskole i Ålborg og sen. kommis h. købmæn
dene M. Andersen, Sulsted og S. A. Stærmose, 
Birkelse, etabi. sig s. selvstændig købmand m. 
forretning i Klokkerholm 1947.

Adr. Borgergade 8, Klokkerholm.
Firma: Rønnow Stubberup, Borgergade 8, 

Klokkerholm.

Stæhr, Oskar Sindal, mineralvandsfabrikant; 
f. 27/9 1907 i Esbjerg, søn af købmand Valdemar 
Stæhr; g. 1/9 1940 m. Esther S., f. Pedersen; 
udd. i manufakturbranchen 1921-25 og sen. vir
ket s. kontorist i samme branche t. 1929, lager
forvalter i A/S De forenede Isværker, Esbjerg 
1929-44, i kompagni m. mineralvandsfabrikant 
Vilhelm Lauritz Carl Pedersen overtaget nuvæ
rende fabrik m. depot f. Kongens Bryghus og 
GI. Hestehauge, Svendborg i Esbjerg og etabi. 
sig s. selvstændig mineralvandsfabrikant 1944.

Adr. Sej røvej 8, Esbjerg.
Firma: Premier Squash, Havnegade 162, Es

bjerg.

Stærke, Harald, købmand; f. 1/7 1903 i Ærøs
købing, søn af købmand Erik Stærke; g. 19/5 
1929 m. Katrine S., f. Andersen; udi. i faderens 
forretning i Ærøskøbing 1917-21, derefter kom
mis bl. a. h. isenkræmmer H. C. Jørgensen, Få
borg, overtaget faderens forretning — der om
fatter kolonial og isenkram — i Ærøskøbing og
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C. H. Stærmose 
købmand

S . Aa. Stærmose 
købmand

C. K. Støy 
købmand

O. Sundby 
købmand

etabi. sig s. selvstændig købmand 1929; medl. af 
tilsynsrådet f. Ærøskøbing Sparekasse.

Adr. Vestergade 41, Ærøskøbing.
Firma: Harald Stærke, Vestergade 41, Ærøs

købing.

Stærkind, Jens Peter, købmand; f. 30/7 1894 på 
Roskilde Mark, Roskilde amt, søn af møller Hans 
Stærkind; g. 3/10 1920 m. Lydia S., f. Fjældstad; 
udi. h. købmand Laurids Petersen, Roskilde 
1909-13 og sen. kommis h. samme t. 1914, af tjent 
værnepligt 1914-16, kommis h. købmand Julius 
Petersen, Merløse 1916-17, h. købmand Linde
skov, Hillerød 1917 og h. købmand Julius Peter
sen, Ringsted 1917-31, overtaget sidstnævnte for
retnings kolonialafdeling og etabi. sig s. selv
stændig købmand i Ringsted 1931, sideløbende 
overtaget samme forretnings grovvareafdeling 
1940 — således at den samlede forretning nu om
fatter kolonial og vinhandel, korn og foderstof
fer samt brændsel; genn. en årrække medl. af 
best. f. og næstformd. i Købmandsforeningen f. 
Ringsted og Omegn, formd. f. samme s. 1952, 
medl. af Ringsted menighedsråd og medl. af best, 
f. Dagmarasylet’s Børnehave, till. kasserer i Den 
konservative Vælgerforening f. Ringsted og Om
egn.

Adr. Nørregade 23, Ringsted.
Firma: J. P. Stærkind, Nørregade 23, Ringsted.

Stærmose, Chresten Hansen, købmand; f. 30/8 
1887 i Ejstrupholm, Skanderborg amt, søn af 
gårdejer Jørgen Hansen Stærmose; g. m. Mary
S., f. Johansen; overgået fra anden branche, 
overtaget nuværende forretning — der omfatter 
kolonial og isenkram — i Thyregod og etabi. sig 
s. selvstændig købmand 1936.

Adr. Thyregod.
Firma: Chr. Stærmose, Købmand, Thyregod.

Stærmose, Henning Jørgen Michael, disponent; 
f. 17/10 1923 i Nr. Snede sogn, Skanderborg amt, 
søn af købmand Chresten Hansen Stærmose; be
stået præliminæreksm. fra Give kommunale 
Realskole 1941, udi. i faderens forretning i Thy
regod 1941-45 og herunder bestået handelsmed-

hjælpereksm. fra Give Handelsskole 1945, der
efter disponent i samme forretning.

Adr. Thyregod.
Firma: Chr. Stærmose, Købmand, Thyregod.

Stærmose, Svend Aage, købmand; f. 7/4 1908 i 
Rørdal, Ålborg amt, søn af møllermester H. C. 
Stærmose; g. 19/4 1908 m. Johanne S., f. Ny- 
gaard; bestået realeksm., udi. h. købmand Th. 
Bech, Holtet pr. Gandrup og sen. bestået handels- 
skoleeksm. fra Justitsråd Møller’s Handelshøjsko
le i Ålborg, derefter kommis h. købmand L. Han
sen, Birkelse, overtaget sammes forretning og 
etabi. sig s. selvstændig købmand 1933; medl. af 
best. f. Hanherredernes samt Kjær og Hvetbo 
Herreders Handelsforening s. 1935, formd. f. sam
me s. 1944, samt medl. af best. f. de 5 nordjydske 
handelsforeninger og f. sammes understøttelses
fond, till. medl. af best. f. A/S H.O.K.I., Ålborg 
samt vurderingsmd. f. Jydsk Grundejer-Kredit
forening.

Adr. Birkelse.
Firma: S. A. Stærmose, Birkelse.

Støy, Carl Kristian, købmand; f. 9/3 1919 i Lil- 
levorde, Ålborg amt, søn af gårdejer Jens Kri
stian Støy; g. 30/8 1942 m. Elly S., f. Dueholm 
Christensen; udi. i Vårst Brugsforening 1933-37, 
derefter frekventeret Den danske Andelsskole i 
Middelfart og sen. kommis i forskellige forret
ninger, selvstændig købmand i Skive 1942-47 og 
indehaver af firmaet Nordvestjydsk Frugt en 
Gros, Skive 1947-48, etabi. sig s. selvstændig køb
mand m. forretning — omfattende kolonial, deli
katesser, vinhandel, isenkram, manufaktur, mark
frø, cement og bygningsmaterialer samt brændsel 
og benzin — i Nr. Søby pr. Højslev 1948; medl. 
af Kobberup-Feldingbjerg-Gammelstrup kommu
nes sogneråd s. 1954 samt medl. af skolekommis
sionen i samme kommune, fl. a. tillidshverv.

Adr. Nr. Søby pr. Højslev.
Firma: Carl Støy, Kolonial & Isenkram, Nr. 

Søby pr. Højslev.

Sundberg-Svendsen, F., købmand; f. 18/8 1903 
i Svendborg, søn af købmand John Svendsen; g.
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15/11 1926 m. Vera S.-S., f. Madsen; udi. i fade
rens forretning i Svendborg 1917-21, derefter 
disponent i samme og sen. kommis i forskellige 
kbhvn.ske forretninger samt iøvrigt af tjent vær
nepligt, etabi. sig s. selvstændig købmand m. 
alsidig kolonialforretning i Svendborg 1926; 
medl. af best. f. Svendborg og Omegns Køb
mandsforening.

Adr. Dronningholmsvej 43, Svendborg.
Firma: F. Sundberg-Svendsen, Dronningholms

vej 43, Svendborg.

Sundby, Ove, købmand; f. 29/3 1918 i Horsens, 
søn af tandlæge Julius Sundby; g. 30/5 1945 m. 
Agnethe S., f. Rasmussen; udi. h. købmand A. H. 
Ullerup, Toftlund 1933-37 og herunder bestået 
handelsskoleeksm. 1936, frekventeret Købmands
skolen i Kbhvn. 1937-38, studie- og arbejdsop
hold i Hamburg og München 1938-39, af tjent 
værnepligt v. Livgarden 1939-40, kommis h. køb
mand P. W. Liebst, Fredensborg 1940-41 og h. 
købmand C. Reeh, Ballerup 1941-43, overtaget 
firmaet Jørgen Jørgensen’s Eftf. — der omfatter 
kolonial, støbegods, korn og foderstoffer, kunst
gødning, markfrø, brændsel og benzin — i 
Præstø og etabi. sig s. selvstændig købmand
1945.

Adr. Adelgade 111-113, Præstø.
Firma: Jørgen Jørgensen’s Eftf., Adelgade 111- 

113, Præstø.

S van, Hans Aage, købmand; f. 6/12 1897 på 
Bogø, Præstø amt, søn af navigatør O. P. Svan;
g. 1946 m. Bodil S., f. Christensen; bestået real- 
eksm. fra Bogø private Realskole 1913, udd. i 
kolonial h. købmand F. A. Pico, Rudkøbing 
1913-17, derefter kommis i forskellige forretnin
ger i Rudkøbing, selvstændig købmand i Rud
købing s. 1924, indehaver af nuværende kolonial- 
og delikatesseforretning i Rudkøbing s. 1929; 
medl. af best. f. Rudkøbing Købmandsforening 
s. 1933, formd. f. samme s. 1954.

Adr. Ahlefeldtsgade 36, Rudkøbing.
Firma: H. Aa. Svan, Kolonial, Rudkøbing.

Svarrer, Hans Jessen, købmand; f. 16/5 1912 i 
Nordby, Fanø, søn af skibsfører Carl Svarrer; g. 
12/4 1942 m. Betty S., f. Rasmussen; bestået mel- 
lemskoleeksm. fra Nordby Skole 1928, udi. h. 
købmand A. F. Truelsen, Toftlund 1928-32, kom
mis h. købmand A. H. Ullerup, Toftlund 1932- 
33 samt 1935, h. købmand A. Just, Brørup 1933- 
35, h. købmand H. P. Nørregaard, Sønderborg 
1935-36, h. købmand Danielsen, Sønderborg 1936 
-37 og h. købmand Alfr. Petersen, Charlotten- 
lund 1937-42, selvstændig mejeriejer m. mejeri
udsalg Bellmansgade 18, Kbhvn. 0. 1942-47,
etabi. sig s. selvstændig købmand m. forretning
— omfattende kolonial, vine og tobakker m. v.
— Ths. Laubs Gade 39, Kbhvn. 0. 1947.

Adr. Bellmansgade 18, Kbhvn. 0.
Firma: Hans Svarr er, Ths. Laubs Gade 39,

Kbhvn. 0.

Svarrer, Harald Max, købmand; f. 3/5 1908 i 
Esbjerg, søn af postassistent Peter Svendsen 
Svarrer; g. 1/1 1937 m. Mette S., f. Nielsen; be
stået mellemskoleeksm. fra Danmarksgade Skole 
i Esbjerg 1923, udi. h. købmand Peter Rydahl, 
Esbjerg 1923-27 og herunder bestået handels- 
medhjælpereksm. fra Esbjerg Handelsskole 1926, 
førstekommis i Ballum Brugsforening 1927-29 og 
i Fanø Materialhandel, Nordby, Fanø 1929-35, 
grundlagt nuværende kolonialforretning i Nord
by, Fanø og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1935, flyttet forretningen t. nuværende lokaler i 
Nordby, Fanø 1937; medstifter af og genn. 4 år 
kasserer i Nordby Handelsstandsforening, revi
sor i Nordby Sogns Sygekasse.

Adr. Nordby, Fanø.
Firma: Harald Svarrer, Kolonial-Vin-Delika- 

tesse, Nordby, Fanø.

Svejgaard, Marius Rasmussen, købmand; f. 
23/10 1907 i Borris, Ringkøbing amt, søn af tøm
rer R. R. Svejgaard; g. 5/6 1939 m. Elly S., f. 
Jensen; udi. h. købmand S. Meldgaard, Vilbjerg 
1921-25, kommis h. købmand Christensen, Skar- 
rild 1925-26, udnævnt t. korporal 1929, kommis
h. købmand S. V. Christensen, Vilbjerg 1929-31,
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h. købmand Christiansen, Alslev pr. Varde 1931 
-36 og h. købmand H. Larsen, Veksø 1936, besty
rer af købmand Eiler Jensen’s Hellerup afd. 1936 
-37 og af sammes Århus afd. 1937-41, bestyrer i 
A/S »Regama«, Kbhvn. 1941-42 og af A/S »Tor- 
pedo«s Amager afd. 1942-46, erhvervet grosse
rerborgerskab 1945, etabi. sig s. selvstændig køb
mand m. forretning — omfattende kolonial, de
likatesser, vine og tobakker og baseret på delvis 
selvbetjening — Hessensgade 55, Kbhvn. S. 1946.

Adr. Bremensgade 43, Kbhvn. S.
Firma: »Koloniallageret« v. E. Svejgaard, Hes

sensgade 55, Kbhvn. S.

Svendsen, Carl August, købmand; f. 24/8 1897 i 
Hornstrup, Vejle amt, søn af møller Peter 
Svendsen; g. 16/6 1923 m. Karen S., f. Vester- 
gaard; udi. h. købmand L. P. Larsen, Seest 1912 
-16, ekspedient i kolonial en gros firmaet Brdr. 
Petersen, Vejle 1916-17, derefter medhjælper i 
moderens forretning i Hornstrup, overtaget køb
mand J. Steffensen Jensen’s kolonial- og isen- 
kramforretning i Båstrup og etabi. sig s. selv
stændig købmand 1923.

Adr. Båstrup pr. Hedensted.
Firma: C. A. Svendsen, Båstrup pr. Heden

sted.

Svendsen, Eli, købmand; f. 29/11 1908 i Kbhvn., 
søn af fiskehandler Niels Carl Christian Svend
sen; g. 5/12 1934 m. Anna Margrethe S., f. Ander
sen; udi. h. købmand Chr. Lund, Mariendalsvej, 
Kbhvn. F. 1923-27, derefter kommis i forskellige 
kbhvn.ske forretninger, etabl. sig s. selvstændig 
købmand m. forretning Vigerslevvej 54 A., 
Kbhvn. Vby. 1937.

Adr. Vigerslevvej 54 A., Kbhvn. Vby.
Firma: Eli Svendsen, Vigerslevvej 54 A., 

Kbhvn. Vby.

Svendsen, Henning, vognmand, depotindehaver; 
f. 15/11 1922 i Bodilsker, Bornholm, søn af køb
mand S. P. Svendsen; g. 1948 m. Anna Marie S., 
f. Petersen; drevet vognmandsforretning i Åkir
keby s. 1946, till. indehaver af depot f. Carls
berg Bryggerierne og Kongens Bryghus.

Adr. Hans Rømers Vej, Åkirkeby.
Firma: Carlsberg-Depotet, Åkirkeby.

Svendsen, Henry, købmand; f. 21/8 1898 i Tøl
løse, Holbæk amt, søn af købmand Christian L. 
Svendsen; disponent i faderens forretning i Tøl
løse s. 1922, overtaget samme — der omfatter ko
lonial og grovvarer m. m. — og etabl. sig s. selv
stændig købmand 1951.

Adr. Tølløse.
Firma: C. L. Svendsen, Tølløse.

Svendsen, Holger, købmand; f. 19/9 1901 i Vrå, 
Hjørring amt, søn af handelsmand Silius Svend
sen; g. 20/10 1929 m. Dagny S., f. Henriksen; udi. 
h. købmand C. Christensen, Brønderslev 1917- 
21, derefter kommis h. samme t. 1923 og sen. h. 
købmand Einar Andersen, Frederikshavn, h. 
materialist Thorvald Christensen, Lemvig, h. 
købmand Spang’s Eftf., Vejle og h. købmand Th. 
R. Christensen, Hjørring, etabl. sig s. selvstæn
dig købmand m. forretning — omfattende kolo
nial, delikatesser og vinhandel — i Hjørring 
1930; medl. af best. f. Hjørring Kolonialhandler
forening s. 1946.

Adr. Stokbrogade 1, Hjørring.
Firma: Holger Svendsen, Stokbrogade 1, Hjør

ring.

Svendsen, Jacob, købmand; f. 5/11 1916 i Hal- 
lund-Ø. Brønderslev sogn, Hjørring amt.

Adr. Hjallerup.
Firma: Jacob Svendsen, Kolonial & Isenkram, 

Hjallerup.

Svendsen, Johan, købmand; f. 9/11 1910 i Rø, 
Bornholm, søn af gårdejer Peter Svendsen; g. 
6/10 1938 m. Agnes S., f. Hansen; overtaget nu
værende kolonial- og isenkramforretning i Røn
ne og etabl. sig s. selvstændig købmand 1946.

Adr. Åkirkebyvej 106, Rønne.
Firma: Åkirkebyvej’s Kolonialhandel v. J. 

Svendsen, Rønne.

Svendsen, Jørgen Kaj, disponent; f. 19/6 1927 
i Tølløse, Holbæk amt, søn af købmand Henry
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Svendsen; bestået realeksm. fra Tølløse Real
skole 1942, udd. i firmaet C. D. Petersen’s Eftf., 
Svinninge 1943-47, frekventeret Bergenholz’ De
koratørskole i Kbhvn. 1947 og Niels Brock’s 
Handelsskole i Kbhvn. 1947-49, indkaldt t. hæ
ren og forrettet tjeneste s. løjtnant af reserven 
1949-52, derefter disponent i faderens forretning 
i Tølløse.

Adr. Tølløse.
Firma: C. L. Svendsen, Tølløse.

Svendsen, Kell Leif, købmand; f. 18/8 1923 i 
Kbhvn:, søn af kommunalarbejder Alfred 
Svendsen; udi. h. købmand Aage Christensen, 
Mariendalsvej 50, Kbhvn. F. 1937-41, overtaget 
forretningen Kronprinsesse Sofies Vej 23, 
Kbhvn. F. og etabi. sig s. selvstændig købmand
1946.

Adr. Godthåbsvej 48, Kbhvn. F.
Firma: Kell Leif Svendsen, Kronprinsesse So

fies Vej 23, Kbhvn. F.

Svendsen, Olaf Saustrup, købmand; f. 5/12 1921 
i Tvis, Ringkøbing amt, søn af smedemester 
Svend Svendsen; g. 25/5 1947 m. Ellen Margrethe
S., f. Olesen; udi. h. købmand Viggo Lillelund, 
Holstebro 1938-42, bestyrer af Åbyhøj Kolonial- 
Import 1946-53, derefter forpagter af samme.

Adr. Silkeborgvej 257, Åbyhøj.
Firma: Åbyhøj Kolonial-Import, Silkeborgvej 

257, Åbyhøj.

Svendsen, Poul Lund, købmand; f. 26/3 1904 i 
Saltrup, Frederiksborg amt.

Adr. Florensvej 8, Kbhvn. S.
Firma: P. Lund Svendsen, Florensvej 8, 

Kbhvn. S.

Svendsen, Rasmus Henning, købmand; f. 16/12 
1922 i Rønninge, Odense amt.

Adr. Helenevej 23, Odense.
Firma: Rasmus Svendsen, Helenevej 23, Oden

se.

Svendsen, S. A., købmand; f. 26/5 1901 i Oden
se, søn af fodermester H. P. Svendsen; g. 21/10 
1934 m. Anna Margrethe S., f. Lønne; udi. h. 
købmand Johan Thomsen, Odense 1915-19 og 
herunder bestået handelsskoleeksm. fra Odense 
Handelsskole 1918, kommis h. samme 1919-20, h. 
købmand Johan L. Fursøe, Køge 1920-21 og h. 
købmand Vilh. Dalgaard, Odense 1921-30, der
efter virket i forsikringsbranchen og sen. kom
mis i kaffefirmaet Lauritz Winther, Kbhvn. 1937 
-39, etabi. sig s. selvstændig købmand 1939 og s. 
sådan drevet forretning dels i Karise og dels i 
Frederiksværk samt i Odense, indehaver af nu
værende forretning Hvidovrevej 129, Kbhvn. 
Vby. s. 1950, optaget sønnen — købmand Erik 
Lønne Svendsen — s. kompagnon i forretningen 
1957.

Adr. Bytoften 3, Kbhvn. Vby.
Firma: S. A. Svendsen & Søn, Hvidovrevej 

129, Kbhvn. Vby.

Svendsen, Svend Aage, købmand; f. 4/5 1915 i 
Kbhvn., søn af handelsgartner Harald Emil 
Svendsen; g. 27/11 1938 m. Edel Ruth S., f. Ja
cobsen; købmandsbud 1929-31, udi. h. købmand 
Hardel, Gentofte 1931-35, af tjent værnepligt 1935- 
36, grundlagt nuværende forretning — en ud
præget købmandsvirksomhed m. kolonial, vin, 
the og frugt s. speciale — i Gentofte og etabi. sig 
s. selvstændig købmand 1937.

Adr. Vangedevej 131, Gentofte.
Firma: Sv. Aa. Svendsen, Vangedevej 131, Gen

tofte.

Svendsen, Søren Erhard, købmand; f. 8/1 1902 
i Hjørring, søn af skræddermester Alfred Svend
sen; g. 16/8 1946 m. Esther S., f. Skytte; udd. i 
kolonial h. købmand Chr. Pedersen, Hjørring 
1917-21, derefter kommis bl. a. h. købmand N. 
Jørgensen, Frederikshavn, studie- og arbejdsop
hold i U.S.A. 1928-32, etabi. sig s. selvstændig 
købmand m. forretning i Tårs 1932; tidl. formd.
f. Tårs Borgerforening samt medl. af Tårs sogne
råd.

Adr. Tårs.
Firma: S. E. Svendsen, Tårs.

Svendsen, Thorkild Erik, købmand; f. 3/3 1911 
i Roskilde, søn af snedkermester Einer Aage 
Victor Svendsen; g. 3/9 1949 m. Tove S., f. Ras
mussen; udi. h. købmand Skovholt, Roskilde 
1926-30 og herunder bestået handelsskoleeksm. 
fra Roskilde Handelsskole 1929, kommis i kolo
nialforretningen Nørrebrogade 155, Kbhvn. N. 
1930-35, bestyrer af kolonialforretningen Peter 
Bangs Vej 38, Kbhvn. F. 1935-38 og af kolonial
forretningen Godthåbsvej 26, Kbhvn. F. 1938-46, 
etabi. sig s. selvstændig købmand m. forretning 
Vesterbrogade 198, Kbhvn. V. 1946.

Adr. Borups Alle 21, Kbhvn. N.
Firma: Thorkild Svendsen, Vesterbrogade 198, 

Kbhvn. V.

Svendsen, Wagn Raabjerg, købmand, depot
indehaver; f. 27/5 1927 i Århus,, søn af kran
fører Poul Raabjerg Svendsen; g. 24/9 1949 m. 
Lillian R. S., f. Christensen; bestået realeksm. 
1943, udi. h. købmand E. Baunsøe, Hammelstrup
vej 3, Kbhvn. SV. 1944-47 og herunder bestået 
handelsmedhjælpereksm. fra Købmandsskolen 
1947, derefter af tjent værnepligt, førstekommis 
h. købmand Poul Ingwersen, Allegade 24, Kbhvn. 
F. 1948-49 og h. købmand Knud Jensen, Åløkke- 
vej 31, Kbhvn. F. 1949-50, etabi. sig s. selvstæn
dig købmand m. forretning Hvidovrevej 261, 
Kbhvn. Vby. 1950, afhændet samme men opret
tet depot f. Carlsberg Bryggerierne i samme 
ejendom og etabi. sig s. selvstændig depotinde
haver 1955; næstformd. i Hvidovre Handelsfor
ening og i Hvidovre Idrætsforening samt med
stifter af og revisor i Hvidovre Fugleskydnings
selskab.

Adr. Hvidovrevej 261, Kbhvn. Vby.
Firma: Carlsberg-Depotet, Hvidovrevej 261, 

Kbhvn. Vby.
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Svenningsen, Alfred, købmand; f. 24/7 1920 i 
Nr. Nissum, Ringkøbing amt; g. 14/1 1950 m. 
Ingrid S., f. Lauritsen; udi. h. købmand A. 
Abildgaard, Lemvig 1934-38 og herunder be
stået handelsmedhjælpereksm. fra Lemvig Han
delsskole 1937, førstekommis h. samme 1938-42, 
derefter kommis i forskellige forretninger og 
sen. førstekommis i Bøvling Brugsforening 1945- 
53, overtaget nuværende forretning — der om
fatter kolonial, isenkram og manufaktur — i 
Bonnet og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1953.

Adr. Bonnet.
Firma: A. Svenningsen, Bonnet.

Svenningsen, Johan Henrik, købmand; f. 19/3 
1899 i Hjørring, søn af plantør Lars Christian 
Svenningsen; g. 15/3 1929 m. Anna Kristine Betty
S., f. Gothenborg-Jensen; udd. v. handel en de
tail og en gros h. købmand Morten Wejrup, 
Terndrup 1914-18, kommis h. købmand Johan 
Müller, Frøstrup pr. Fjerri tslev 1918-19 og af
tjent værnepligt 1919-20, studie- og arbejdsop
hold i U.S.A. 1920-25 og herunder bl. a. studeret 
handelsvidenskab v. Creeton College i Omaha 
1922-24, waterclerk i Nørre Sundby Skibshandel 
1925-26 og ansat h. grosserer S. C. Sørensen, Ål
borg 1926-27, handelskyndig ingeniør i entrepre
nørfirmaet A. Jespersen & Søn, Kbhvn. 1927-45, 
selvstændig købmand på Frdbg. 1945-50, adm. 
direktør og medindehaver af firmaet Henry 
Adolf Prior, Kbhvn. 1950, overtaget nuværende 
virksomhed — der er en udpræget købmands
virksomhed delvis baseret på selvbetjening og 
m. egen import af kolonialvarer samt m. kaffe, 
the, vine og delikatesser s. speciale — og etabi. 
sig s. selvstændig købmand i Virum 1950, side
løbende virket s. postmester i Virum 1950-53; 
medl. af best. f. Handelsstandsforeningen f. 
Lyngby og Omegn.

Adr. Abildgårdsvej 75, Virum.
Firma: J. H. Svenningsen, Abildgårdsvej 75, 

Virum.

Svensson, Olaf, købmand; f. 22/3 1892 i Hor
sens, søn af købmand Carl Fr. Svensson; g. 9/8

1925 m. Maren S., f. Petersen; udd. i kolonial i 
faderens forretning i Horsens, grundlagt nu
værende forretning i Horsens og etabi. sig s. 
selvstændig købmand 1925; medl. af best. f. Hor
sens Købmandsforening s. 1935, formd. f. samme 
s. 1947, medl. af Horsens Byråd 1942-46, fl. a. 
lokale tillidshverv.

Adr. Vestergade 67 A., Horsens.
Firma: Olaf Svensson, Vestergade 67 A., Hor

sens.

Svensson, Poul, købmand; f. 11/5 1912 i Kbhvn., 
søn af kustode Alfred Svensson; g. 19/9 1948 m. 
Gurli S., f. Petterson; udg. fra Hillerødgades 
Mellemskole 1929, udi. dels h. købmand Sønder- 
gaard Møller, Valby og dels h. købmand Otto 
Rasmussen, Århus Plads 2, Kbhvn. 0. t. 1931, 
derefter kommis h. sidstnævnte, overtaget sam
mes forretning — der omfatter finere kolonial, 
vine, frugt og kaffe m. v. — og etabi. sig s. 
selvstændig købmand 1933.

Adr. Århus Plads 2, Kbhvn. 0.
Firma: Kolonialhuset »Codan« v. Poul Svens

son, Århus Plads 2, Kbhvn. 0.

Sylvest-Nielsen, Ole, købmand; f. 25/9 1895 i 
Tjæreby, Frederiksborg amt; udd. i kolonial i 
Hillerød 1910-14, selvstændig købmand i Kbhvn. 
1919-21, derefter etabi. sig s. selvstændig køb
mand m. forretning i Roskilde; kasserer i Ros
kilde og Omegns Købmandsforening s. 1936.

Adr. Algade 60, Roskilde.
Firma: O. Sylvest-Nielsen, Algade 60, Roskilde.

Søby, Johannes, købmand; f. 30/10 1928 i Her
ning; g. 9/5 1952 m. Tove S., f. Dichmann; udi. h. 
købmand Godtfred Andersen, Barde og sen. — 
genn. 3 år — førstekomis h. købmand Johs. Is- 
raelsen, Herning, overtaget nuværende forret
ning i Holstebro og etabi. sig s. selvstændig køb
mand 1952.

Adr. Stationsvej 20, Holstebro.
Firma: Johs. Søby, Stationsvej 20, Holstebro.

Sødring, Jens Carl Hartvig, købmand; f. 1/4 
1898 på Frdbg., søn af portør v. D.S.B. Axel Th.
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J. C. H. Sødring B. Søgaard
købmand købmand

C. W. Sølling H. J. Søltoft
købmand købmand

Sødring; g. 14/3 1925 m. Elly S., f. Jühne; udd. i 
kolonial, material og sygeplejeartikler h. køb
mand H. Dethlefsen, Korsør 1913-17 og herunder 
bestået handelsskoleeksm. fra Korsør Handels
skole 1916, kommis h. købmand, konsul Vald. 
Hansen, Korsør 1917-22 — herunder af tjent vær
nepligt 1918-19 og sen. forrettet tjeneste v. den 
internationale kommission i Slesvig 1920, over
taget købmand H. Dethlefsen’s forretning — om
fattende kolonial, delikatesser, vinhandel, mate
rial og sygeplejeartikler — i Korsør og etabi. 
sig s. selvstændig købmand 1922; næstformd. og 
kasserer i Korsør Købmandsforening s. 1926, 
formd. f. samme s. 1936, medl. af repræsentant
skabet f. A/S »Dankas« og f. A/S Korsør Hånd
værker-, Handels- og Landbrugsbank samt f. 
Korsør Erhvervsråd, næstformd. f. Frkn. Helm’s 
Skole i Korsør samt formd. f. Korsør Sejlklub 
1926-44.

Adr. Halsskovvej 5, Korsør.
Firma: Halsskov Materialhandel, Halsskovvej 

5, Korsør.

Søgaard, Aksel, købmand; f. 12/6 1894 i Ød- 
sted, Vejle amt, søn af smedemester Jacob Niel
sen; g. 14/6 1923 m. Marie S., f. Abildtrup Niel
sen; udi. h. købmand Asmus Theisen, Vejle, 
overtaget nuværende kolonial- og materialhan
del i Løsning og etabi. sig s. selvstændig køb
mand 1922.

Adr. Løsning.
Firma: Aksel Søgaard, Løsning.

Søgaard, Børge, købmand; f. 12/12 1922 i Finde- 
rup, Ringkøbing amt, søn af installatør B. M. K. 
Søgaard; udd. i kolonial h. købmand Gade, Hvid
bjerg 1937-40, kommis h. samme 1940-41, 1943-45 
og 1948-50 samt h. købmand P. C. Olesen, Ve
stervig 1941-43, h. købmand Marke, Århus 1945- 
46 og i broderens forretning i Vejrum 1946-48, i 
kompagni m. broderen købmand Knud E. Sø
gaard overtaget købmand Qvortrup’s forretning 
— omfattende kolonial og blandet handel — i 
Viborg og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1950.

Adr. Nørremøllevej 1, Viborg.

Firma: Brdr. Søgaard, Nørremøllevej 1, Vi
borg.

Søgaard, Knud Erhard, købmand; f. 11/6 1918 
i Finderup, Ringkøbing amt, søn af installatør 
B. M. K. Søgaard; g. 3/12 1944 m. Gurli S., f. 
Rasmussen; udd. i kolonial h. købmand C. An
dersen, Lyngs 1933-37, kommis h. grosserer 
Overgaard, Hurup 1937-38, i Fjaltring Brugsfor
ening 1939-42 og h. købmand Axel Rasmussen, 
Hornum 1942-43, drevet detailhandel i Vejrum 
1943-50, i kompagni m. broderen købmand Børge 
Søgaard overtaget købmand Qvortrup’s forret
ning — omfattende kolonial og blandet handel — 
i Viborg og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1950.

Adr. Nørremøllevej 1, Viborg.
Firma: Brdr. Søgaard, Nørremøllevej 1, Vi

borg.

Søgaard, Martin Poul, købmand; f. 19/10 1899 
i Kbhvn., søn af malermester Anton Marinus J. 
Søgaard; g. 6/10 1928 m. Else S., f. Steen; udi. h. 
købmand Steger, Holte 1915-18, frekventeret Køb
mandsskolen i Kbhvn. 1918-19, kommis h. konsul 
Fr. Johansen, Mariager 1919-20, h. købmand Poul 
Poulsen, Bispebjerg, Kbhvn. NV. 1920-23 og h. 
købmand Vald. Seidenfaden, Frederiksborggade 
17, Kbhvn. K. 1923-26, etabi. sig s. selvstændig 
købmand m. forretning GI. Kongevej 117, Kbhvn. 
V. 1926, ophævet samme 1946 men grundlagt 
nuværende forretning Frederikssundsvej 305, 
Brønshøj 1943; medl. af repræsentantskabet f. 
Central-Organisationen af Købmandsforeninger
f. Kbhvn. og Omegn.

Adr. Grundtvigsvej 3, Kbhvn. V.
Firma: Glumsøparken’s Kolonial v. Mart. Sø

gaard, Frederikssundsvej 305, Brønshøj.

Søllegaard, Hermann, købmand; f. 22/12 1914 i 
Altona, Tyskland, søn af købmand Carl Sølle
gaard; g. 23/4 1939 m. Maja S., f. Haahr; udd. i 
kolonial i faderens forretning i Næstved, dispo
nent i samme — der er grundlagt 1877 og om
fatter kolonial, delikatesser og vinhandel samt 
sydfrugter — s. 1940.
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A. Søndergaard M. Søndergaard
købmand købmand

J. B. Sønderup A. Sørensen
købmand depotindehaver

Adr. Jernbanegade 16, Næstved.
Firma: C. Søllegaard, Jernbanegade 16, Næst

ved.

Salling, Carl Winther, købmand; f. 22/2 1893 i 
Rudkøbing, søn af købmand Hans Carl Sager 
Sølling; g. 10/12 1916 m. Elsebeth S., f. Veith; 
bestået realeksm. 1910, udd. i kolonial en gros 
og en detail h. købmand Emil Andresen, Kerte
minde 1910-13 og sen. ansat i A/S »Oceka«, 
Kbhvn. 1915-19, etabi. sig s. selvstændig køb
mand m. forretning — omfattende kolonial, 
isenkram, korn og foderstoffer, markfrø, byg
ningsmaterialer og brændsel — i Allested 1919; 
medl. af best. f. Central-Organisationen af Køb
mandsforeninger i Fyns Stift s. 1939, formd. f. 
samme s. 1948, iøvrigt medl. af organisationens 
grovvareudvalg s. 1933; medl. af best. f. De 
samvirkende Købmandsforeninger i Danmark s. 
1939 og af sammes forretningsudvalg s. 1948; 
medl. af best. f. Centralkontoret f. Indkøb af 
Korn og Foderstoffer 1941-53 og af repræsen
tantskabet f. Erhvervenes Oplysningsråd s. 1949; 
medl. af Handelsministeriers lukkelovskommis
sion s. 1939 og af Fællesudvalget af 1. Marts 
1917 s. 1949; kommunalrevisor i Allested-Vejle 
kommune 1920-22 og formd. f. nævningegrund- 
listeudvalget s. 1928 samt f. Allested Forsam
lingshus 1929-34; næstformd. f. A/S Ejby Køb
mandsgård og medl. af repræsentantskabet f. 
A/S Sydfyns nye Diskontobank i Fåborg; medl. 
af best. f. Dansk Købestævne s. 1950 og af ho- 
vedbest. f. Landsforeningen »Dansk Arbejde« s. 
1952; medl. af Union Internationale des Orga
nisations de Détaillants de la Branche Alimen
taire og af forbundsrådet f. Civilforsvarsforbun
det s. 1954; medl. af best. f. »Købmands-Indeks« 
og f. A/S Carlsro Købmandshandel; fl. a. tillids
hverv; tildelt De samvirkende Købmandsfor
eninger i Danmark’s hæderstegn i guld; deko
ration: R.

Adr. Højvænget 5, Odense.
Organisation: Central-Organisationen af Køb

mandsforeninger i Fyns Stift, Højvænget 5, 
Odense.

Sølling, Finn, købmand; f. 23/2 1912 i Brylle, 
Odense amt, søn af sognepræst Carl August Søl
ling; g. 19/5 1946 m. Sigrid Elisabeth S., f. Holst; 
bestået realeksm. fra Århus Forældreskole 1930, 
udd. i handel h. købmand Th. C. Carlsen, Løgten 
1930-33, frekventeret Den jydske Handelshøj
skole i Århus 1933-34, derefter repræsentant dels 
i A/S Århus Mørtel Kompagni og dels i A/S 
Århus Kul Kompagni, overtaget nuværende for
retning — der omfatter kolonial, isenkram, træ
last og brændsel samt håndkøbsudsalg f. Neksø 
Apotek — i Svaneke og etabi. sig s. selvstændig 
købmand 1947; formd. f. Svaneke Handelsstands
forening, fl. a. tillidshverv.

Adr. Torvet 2, Svaneke.
Firma: P. B. Holst’s Eftf. v. Finn Sølling, 

Svaneke.

Søltoft, Hans Jacob, købmand; f. 3/2 1883 i 
Brørup, Ribe amt, søn af gårdejer Ole Johan 
Søltoft; g. 24/9 1916 m. Anna S., f. Bodeholt; udd. 
i firmaet Brinch & Dujardin (frugt en gros), 
Esbjerg, overtaget nuværende kolonialforretning 
i Brørup og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1910.

Adr. Søndergade 31, Brørup.
Firma: Jacob Søltoft, Brørup.

Søndergaard, Alfred, købmand; f. 20/8 1903 i 
Sejling, Viborg amt, søn af landmand Anders 
Søndergaard; g. 31/5 1936 m. Esther S., f. Niel
sen; udi. h. købmand Valeur Nielsen, Silkeborg 
1919-23, derefter virket bl. a. indenfor frugt
branchen, overtaget konfektureforretning i Sil
keborg samt omdannet samme t. kolonial- og 
delikatesseforretning og etabi. sig s. selvstændig 
købmand 1932.

Adr. Borgergade 25, Silkeborg.
Firma: Alfred Søndergaard, Borgergade 25, 

Silkeborg.

Søndergaard, Christian, købmand; f. 22/11 1901 
i Skræ, Thorning sogn, Viborg amt; g. 25/9 1925 
m. Margrethe S., f. Holmgaard; udi. i Lundby 
Brugsforening 1922-24, etabi. sig s. selvstændig 
købmand m. forretning — omfattende kolonial,
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isenkram og manufaktur samt depot f. B.P. fla
skegas — i Egelund pr. Karup 1925; medl. af 
best. f. Fjends Herreds Købmandsforening s. 
1934.

Adr. Egelund pr. Karup.
Firma: Chr. Søndergaard, Egelund pr. Karup.

Søndergaard, Einer, købmand; f. 4/4 1922 i Ny
købing M., søn af gårdejer Søren Søndergaard;
g. 21/10 1946 m. Herdis S., f. Rasmussen; bestået 
mellemskoleeksm. 1937, udi. h. købmand J. Pe
tersen, Nykøbing M. 1938-41 og herunder bestået 
handelsskoleeksm. 1940, kommis h. købmand H. 
K. Nielsen, Nykøbing M. og sen. i A/S De dan
ske Spritfabrikkens oplag i Nykøbing M. 1941- 
43, forrettet tjeneste i Statens civile Luftværn i 
Nykøbing M. 1943-45, disponent i Kjær’s Mate
rialhandel, Nykøbing M. 1945-46, etabi. sig s. 
selvstændig købmand m. forretning — omfatten
de kolonial, delikatesser og vinhandel — i Oden
se 1946.

Adr. Absalonsgade 12, Odense.
Firma: Einer Søndergaard, Absalonsgade 12, 

Odense.

Søndergaard, M., købmand; f. 7/9 1897 i Mør
ke, Randers amt, søn af boelsmand Anton Ma
rius Søndergaard; g. 26/5 1923 m. Marie S., f. 
Schou; udd. v. landvæsen og sen. ansat i 
forskellige handelsvirksomheder, ansat i A/S 
Kbhvn.s Sukkerraffinaderi 1922-26, m. hustruen 
— der er udd. i kolonial — s. kompagnon og 
daglig medarbejder etabi. sig s. selvstændig køb
mand m. forretning Hvidovrevej 350, Kbhvn. 
Vby. 1926; medl. af best. f. Hvidovre Handels
forening s. 1945, næstformd. i samme 1947-49, 
derefter formd. f. foreningen, kasserer i Cen
tralorganisationen af Storkbhvn.s lokale Han
delsforeninger 1953-54.

Adr. Hvidovrevej 350, Kbhvn. Vby.
Firma: M. Søndergaard, Hvidovrevej 350, 

Kbhvn. Vby.

Søndergaard, Peter Christian, købmand; f. 14/11 
1918 i Hesselbjerg, Thisted amt, søn af gårdejer, 
sognefoged Peder Søndergaard; g. 15/9 1945 m. 
Ida S., f. Jensen; udi. i V. Assels Brugsforening 
1934-39, overtaget nuværende forretning i Nykø
bing M. og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1945; medl. af best. f. Nykøbing M. Kolonial
handlerforening s. 1946.

Adr. Nørrebro 87, Nykøbing M.
Firma: Chr. Søndergaard, Købmand, Nykøbing 

M.

Søndergaard, Thomas, købmand; f. 9/2 1889 i 
Thisted landsogn, Thisted amt, søn af gårdejer 
Kristoffer Søndergaard; g. 24/9 1913 m. Sigrun
S., f. Andersen; grundlagt nuværende forretning 
i True pr. Brabrand og etabi. sig s. selvstændig 
købmand 1914.

Adr. True pr. Brabrand.
Firma: Th. Søndergaard, True pr. Brabrand.

Sønderup, Buchardt, købmand; f. 7/10 1910 i 
Nr. Vinum, Ringkøbing amt, søn af købmand 
Mads Sønderup; g. 30/5 1935 m. Ingrid S., f. 
Andersen; udi. h. købmand Michael Pedersen, 
Hoven pr. Tarm 1924-28, derefter kommis bl. a.
h. købmand Johs. Nielsen, Skovlund pr. Mølby, 
frekventeret Den jydske Handelshøjskole i År
hus 1932-33, selvstændig købmand i Humlum 
1935-48 og i Struer 1948-50, overtaget nuværende 
forretning — der omfatter kolonial og material 
— og etabi. sig s. selvstændig købmand i Had
sund 1950.

Adr. Timandsvej 13, Hadsund.
Firma: Hadsund Materialhandel v. B. Sønde

rup, Hadsund.

Sønderup, Jens Buchardt, købmand; f. 5/5 1906 
i Egeris Mølle, Ringkøbing amt, søn af købmand 
Mads Sønderup; g. 4/3 1939 m. Ly dia Gunhild
S., f. Krøldrup; udi. h. købmand Svend Ravns
bjerg, Videbæk, overtaget nuværende forretning 
i Holstebro og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1939; medl. af best. f. Kolonialhandlerforeningen
f. Holstebro og Omegn.

Adr. Ågade 2, Holstebro.
Firma: J. B. Sønderup, Købmand, Holstebro.

Sørensen, Aage Gustav, købmand; f. 5/12 1918 
i Hornsyld, Vejle amt, søn af gartner Søren Sø
rensen; g. 11/11 1945 m. Amy S., f. Kristensen; 
udi. h. købmand Gunnar Sørensen, Gramrode, 
overtaget nuværende forretning i Eriknauer og 
etabi. sig s. selvstændig købmand 1944; medl. af 
Hatting-Torsted sogneråd.

Adr. Eriknauer.
Firma: Aage G. Sørensen, Eriknauer.

Sørensen, Aage Møller, købmand; f. 22/4 1924 
i Holsted St., Ribe amt, søn af entreprenør Hol
den Sørensen; g. 2/3 1947 m. Agnes M. S., f. 
Nielsen; udi. h. købmand Jarl Pedersen, Holsted 
By 1938-42 og herunder bestået handelsmedhjæl- 
pereksm. fra Holsted Handelsskole 1941, kom
mis bl. a. h. købmand Mølhede Nielsen, Her
borg 1942-47, etabi. sig s. selvstændig købmand 
m. kolonialforretning i Holsted St. 1947, afhæn
det samme og overtaget nuværende korn- og 
foderstofforretning i Holsted St. 1948, sideløben
de indehaver af Ceres Bryggerierne’s depot i 
Holsted s. 1949; formd. f. Holsted St. Handels
forening og f. Holsted forenede Boldklubber.

Adr. Storegade 73, Holsted St.
Firma: Holsted Korn- & Foderstof forretning 

V. Møller Sørensen, Holsted St.

Sørensen, Aage Svane, købmand; f. 5/5 1905 i 
Jelling, Vejle amt.

Adr. Brønshøj vej 9, Brønshøj.
Firma: Aage Svane Sørensen, Islands Brygge 

13, Kbhvn. S.

Sørensen, Aage Thorkild, købmand; f. 19/4 1923 
i Kirkedal, Hjørring amt, søn af mejeribestyrer 
Henrik Sørensen; udi. i Kirkedal Brugsforening
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A. Sørensen 
skibshandler

A. Sørensen 
købmand

A. C. Sørensen 
købmand

A. P. Sørensen 
købmand

1938-42, derefter kommis i forskellige brugsfor
eninger, frekventeret Justitsråd Møller’s Han
delshøjskole i Ålborg 1947, overtaget nuværende 
forretning — der omfatter kolonial og isenkram 
— i Randers og etabi. sig s. selvstændig køb
mand 1953.

Adr. Energivej 61, Randers.
Firma: Aa. Th. Sørensen, Kolonial & Isen

kram, Energivej 61, Randers.

Sørensen, Adolf Peter, købmand; f. 27/1 1908 i 
Højer, Tønder amt, søn af snedker H. Sørensen;
g. 12/11 1933 m. Elene S., f. Jensen; udd. i kolo
nial dels h. købmand Jacob Klüwer, Tønder og 
dels h. købmand Hans Pörksen, Højer 1923-27, 
grundlagt nuværende kolonialforretning i egen 
ejendom i Højer og etabi. sig s. selvstændig 
købmand 1947; kommunalrevisor i Højer s. 1954.

Adr. Højer.
Firma: A. P. Sørensen, Højer.

Sørensen, Aksel, depotindehaver; f. 29/8 1901 
i Alslev, Ribe amt, søn af ledvogter Peder Sø
rensen; g. 17/1 1932 m. Kristine S., f. Rosenvin
ge; drevet konfektureforretning i Tarm 1932-47, 
overtaget depot f. A/S Tuborg’s Bryggerier og 
Kongens Bryghus i Tarm og etabi. sig s. selv
stændig depotindehaver 1947.

Adr. Kirkegade 6, Tarm.
Firma: Tuborg’s Depot, Tarm.

Sørensen, Aksel P., købmand; f. 2/12 1898 i 
Silkeborg, søn af æghandler Fr. Sørensen; g. 
24/11 1924 m. Helga Margrethe S., f. Nielsen; udi.
h. købmand Oluf Nors, Silkeborg 1913-17 og her
under bestået handelsskoleeksm. fra Silkeborg 
Handelsskole, derefter af tjent værnepligt t. 1918, 
kommis h. købmand Laur. Jensen, Holstebro 
1918-21 og h. købmand Nielsen, Nørre Sundby 
1921-23, etabi. sig s. selvstændig købmand m. for
retning Clemensbro, Århus 1923, afstået samme 
og overtaget nuværende forretning — der er 
grundlagt ca. 1870 og er en udpræget købmands
virksomhed m. vin, kaffe og konserves s. spe
ciale — Frederiks Alle 117, Århus 1924.

Adr. Frederiks Alle 117, Århus.

Firma: Aksel P. Sørensen, Frederiks Alle 117, 
Århus.

Sørensen, Alfred, skibshandler; f. 30/1 1909 i 
Kni, Randers amt, søn af gårdejer Carl Søren
sen; g. 28/6 1931 m. Thora S., f. Thorvaldsen; 
udi. i Termestrup Brugsforening pr. Mørke 1924- 
28, kommis i GI. Tørring Brugsforening 1928-29, 
i Værum Brugsforening 1929-30 og i Assens 
Brugsforening pr. Mariager 1930-31, etabi. sig s. 
selvstændig købmand m. forretning i Asfærg pr. 
Fårup 1931, afhændet samme og overtaget nu
værende forretning — der omfatter kolonial og 
skibsproviantering — i Esbjerg 1948; formd. f. 
A/S H.O.K.I.s Esbjerg afd. s. 1951, medl. af ho- 
vedbest. f. samme s. 1954.

Adr. Havnegade 130, Esbjerg.
Firma: Alfred Sørensen, Havnegade 130, Es

bjerg.

Sørensen, Anders, købmand; f. 25/4 1886 i Sil
keborg, søn af mælkehandler Søren Sørensen;
g. 1/9 1907 m. Hulda S., f. Carlsen; udi. h. køb
mand H. P. Henriksen, Silkeborg 1900-04 og her
under bestået handelsskoleeksm. fra Silkeborg 
Handelsskole 1904, bestyrer af købmand H. P. 
Henriksen’s forretning i Kbhvn. 1904-05, kommis
h. købmand Johs. Holm, Griffenfeldtsgade 24, 
Kbhvn. N. 1905-07, etabi. sig s. selvstændig køb
mand og grundlagt forretninger Bentzonsvej 23, 
Kbhvn. F. og Sankelmarksgade 16, Kbhvn. V. 
1907, afhændet førstnævnte og grundlagt ny for
retning Korsgade 54, Kbhvn. N. 1908, overtaget 
købmandsforretningen H. C. Ørsteds Vej 48, 
Kbhvn. V. 1915 og afhændet forretningen i Kors
gade 1917; medstifter og medl. af best. f. Køb
mandsforeningen af 1925 1925-36 samt medl. af 
best. f. A/S Købmands Centralen f. Kbhvn. 1931- 
48.

Adr. Johnstrups Alle 5, Kbhvn. V.
Firma: Anders Sørensen, H. C. Ørsteds Vej 

48, Kbhvn. V.

Sørensen, Anders, købmand; f. 5/1 1914 i Rold, 
Ålborg amt, søn af gårdejer Søren Sørensen; i 
kompagni m. broderen — købmand Egon Søren-
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sen — etabi. sig s. selvstændig købmand m. for
retning i Skovstrup 1952, afstået samme og — 
ligeledes i kompagni m. broderen — etabl. sig 
s. selvstændig købmand m. forretning — omfat
tende kolonial og isenkram — i Klarup 1954.

Adr. Klarup St.
Firma: Brdr. Sørensen, Klarup St.

Sørensen, Anders Christian, købmand; f. 6/2 
1899 i Tistrup, Ribe amt, søn af købmand Niels 
Erik Sørensen; g. 30/5 1930 m. Jensine S., f. An
dersen; overgået fra anden branche, grundlagt 
nuværende forretning — der omfatter kolonial 
og isenkram — i Hej nsvig og etabl. sig s. selv
stændig købmand 1937; medl. af best. f. Han
delsforeningen af 1929 s. 1954, till. medl. af best,
f. Hej nsvig Borger- og Håndværkerforening 
samt medl. af stadionudvalget i Hej nsvig.

Adr. Hej nsvig.
Firma: A. C. Sørensen, Købmand, Hejnsvig.

Sørensen, Anders Peter, købmand; f. 5/3 1911 i 
Næsborg, Ålborg amt, søn af købmand Søren 
Christian Sørensen; g. 26/8 1934 m. Petra S., f. 
Rask; overgået fra anden branche, overtaget 
nuværende forretning — der omfatter kolonial, 
isenkram og manufaktur — i Hobro og etabl. sig 
s. selvstændig købmand 1948; medl. af best. f. 
Hobro Kolonialhandlerforening s. 1951.

Adr. Løgstørvej 3, Hobro.
Firma: Løgstørvejens Kolonialhandel v. A. P. 

Sørensen, Hobro.

Sørensen, Anker, købmand; f. 27/12 1909 i 
Brædstrup sogn, Skanderborg amt, søn af mu
rermester Hans Sørensen; g. 25/3 1940 m. Mar
grethe S., f. Hansen; udi. h. købmand A. K. 
Laursen, Ring 1929-32, kommis i Mundelstrup 
Brugsforening 1933-34 og sen. forretningsbesty
rer i Virklyst pr. Ejstrupholm samt kommis i 
Sattrup Brugsforening pr. Østbirk 1934-40, der
efter genn. 10 år indehaver af mejeriudsalg i 
Århus, overtaget købmand S. P. Vestergaard’s 
forretning i Århus og etabl. sig s. selvstændig 
købmand 1951.

Adr. Marstrandsgade 26, Århus.

Firma: Anker’s Kolonial, Marstrandsgade 26, 
Århus.

Sørensen, Anton, grosserer; f. 1/9 1893 i Græ
strup sogn, Skanderborg amt, søn af skovfoged 
Christen Sørensen; g. 16/2 1930 m. Magda Marie
S., f. Christensen; udi. h. købmand Johs. Nors, 
Brædstrup 1908-12, kommis h. samme 1912-14 og 
i Ringe Handelsetablissement 1915-16, første
kommis h. købmand Louis Munk, Sorø 1916-19, 
repræsentant i melafdelingen i firmaet Brdr. 
Justesen, Kbhvn. 1919-23 og i firmaet Otto Mad
sen, Kbhvn. 1923-27, grundlagt nuværende en 
gros virksomhed — der omfatter import af 
amerikansk og canadisk hvedemel og agenturer
f. udenlandske huse i melbranchen samt gene
ralagenturet f. Danmark f. A/S Nakskov Damp
mølle og eneforhandlingen t. kbhvn.ske bagere 
f. A/S Munke Mølle i Odense — i Kbhvn. og 
etabl. sig s. selvstændig grosserer 1927; medl. af 
Grosserer-Societetet, næstformd. i Foreningen 
af Danmarks Importører og Grossister i Mel
branchen, medl. af best. f. Melbranchens Fæl
lesindkøb og f. Mel en gros Branchens Under
støttelsesforening, till. medl. af Kbhvn.s bedøm
melses- og voldgiftsudvalg f. melhandelen.

Adr. Strandpromenaden 17, Kbhvn. 0.
Firma: Skandinavisk Melimport v. Anton Sø

rensen, Lyngbyvej 30-34, Kbhvn. 0.

Sørensen, Anton Villerup Hjalmar, grosserer, 
vinhandler; f. 11/10 1890 i Horsens.

Adr. Nørregade 20, Horsens.
Firma: A. V. H. Sørensen, Nørregade 20, Hor

sens.

Sørensen, Asger, købmand; f. 9/4 1913 i Jor- 
drup, Ribe amt, søn af landmand Jens Christian 
Sørensen; g. 9/8 1947 m. Else S., f. Holt-Buch; 
udi. i Jordrup Brugsforening 1927-31, kommis i 
forskellige brugsforeninger — bl. a. i Grindsted, 
Gilleleje og Nr. Bjært — 1931-44, overtaget køb
mand Peter Hansen’s kolonial- og delikatesse
forretning i Kolding og etabl. sig s. selvstændig 
købmand 1944.

Adr. Ålykkegade 33, Kolding.
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Firma: Asger Sørensen, Vesterbrogade 15, Kol
ding.

Sørensen, Bent Johannes, købmand; f. 21/5 
1920 i Ruds Vedby, Holbæk amt, søn af postbud 
Sofus Sørensen; g. 14/7 1946 m. Aase S., f. Den- 
cker; bestået realeksm. 1936, udd. i blandet land
handel i firmaet C. D. Petersen’s Eftf., Svinnin- 
ge 1936-40 og herunder bestået handelsskole- 
eksm. 1939, kommis i samme 1940-41 og h. køb
mand P. H. Kaalund, Svebølle 1941-43, frekven
teret Købmandsskolen i Kbhvn. 1943-44 m. afgs.- 
eksm. fra samme — m. udmærkelse — 1944, re
præsentant i A/S R. Færch (tobak en gros), 
Kbhvn. 1944-54, overtaget købmand J. M. Jen
sen’s forretning — omfattende kolonial, isen
kram, farvehandel og brændsel — Greve Strand 
og etabi. sig s. selvstændig købmand 1954.

Adr. Greve Strandvej 30, Greve Strand.
Firma: Bent Sørensen, Greve Strandvej 30, 

Greve Strand.

Sørensen, Bent Vang, købmand; f. 28/3 1925 i 
Kbhvn., søn af bagermester H. P. Sørensen; g. 
1/6 1952 m. Tove V. S., f. Horn Pedersen; be
stået realeksm. fra Kastrup Kost- og Realskole 
1941, udd. i kolonial og blandet handel i A/S 
Wulff’s Eftf., Mørkøv 1941-45 og herunder bestået 
handelseksm. m. engelsk og tysk handelskorre
spondance 1944, kommis h. købmand R. Kühn, 
Frankrigsgade 17, Kbhvn. S. 1945-47, disponent 
i A/S Wulff’s Eftf., Mørkøv 1949-52, etabi. sig s. 
selvstændig købmand m. forretning Vigerslev 
Alle 398, Kbhvn. Vby. 1952.

Adr. Vigerslev Alle 398, Kbhvn. Vby.
Firma: Kolonialforretningen »Hvidovrehj ør

net« v. B. V. Sørensen, Vigerslev Alle 398, 
Kbhvn. Vby.

Sørensen, Bernhard Laasby, købmand; f. 9/2 
1924 i Søvind, Skanderborg amt, søn af smede
mester Peter Laasby Sørensen; g. 29/6 1947 m. 
Manja S., f. Prokopek; udi. i Sattrup Brugsfor
ening, overtaget nuværende forretning i Hör
num og etabi. sig s. selvstændig købmand 1947.

Adr. Hornum pr. Bråskov.

Firma: Hornum Købmandshandel v. B. Laasby 
Sørensen, Hornum pr. Bråskov.

Sørensen, Bjarne, købmand; f. 24/12 1925 i 
Ringkøbing, søn af arbejdsmand Christian Sø
rensen; g. 9/5 1950 m. Alma S., f. Poulsen; udi. 
h. købmand Søren Mikkelsen, Ringkøbing 1942- 
46 og herunder bestået handelsskoleeksm. fra 
Ringkøbing Handelsskole 1945, kommis h. køb
mand Andreas Møller, Viuf v. Kolding 1947-48, h. 
købmand Hermann Christiansen, Tarm 1948-49 
og h. skibsprovianteringshandler E. Jørgensen, 
Hobro 1949-50, etabi. sig s. selvstændig købmand 
m. forretning — omfattende kolonial, delikates
ser og vinhandel — i Odense 1950.

Adr. Vindegade 21, Odense.
Firma: Bjarne Sørensen, Vindegade 21, Oden

se.

Sørensen, Bjarne Ejvind, købmand; f. 18/3 
1918 i Kvornum, Viborg amt, søn af gartner Jens 
Sørensen; g. 5/10 1941 m. Sigrid Margrethe S., f. 
Christensen; overgået fra anden branche, over
taget nuværende forretning i Hobro og etabi. sig 
s. selvstændig købmand 1941.

Adr. Hegedalsvej 21, Hobro.
Firma: Hegedalsvejs Kolonialforretning, Ho

bro.

Sørensen, Børge Preben, købmand; f. 7/6 1925 
i Trørød, Frederiksborg amt, søn af forvalter 
Alfred Sørensen; g. 11/7 1949 m. Birgit Monna
S., f. Jensen; udi. i Trørød Brugsforening 1939- 
43 og herunder bestået handelsskoleeksm. 1942, 
kommis i Glostrup Brugsforening og sen. ansat i 
F.D.B.s faktureringsafdeling i Kbhvn. 1943-44, 
kommis i Brede Brugsforening 1944-45 og h. køb
mand Morten Andersen, Vedbæk 1945-46, side
løbende bestået præliminæreksm. fra Kbhvn.s 
Universitet 1945 og dekoratøreksm. 1946, derefter 
af tjent værnepligt og sen. forrettet tjeneste s. 
korporal t. 1948, grundlagt nuværende forretning 
— en udpræget købmandsvirksomhed m. kolo
nial, vine og konserves s. speciale — og etabi. 
sig s. selvstændig købmand i Gladsakse 1948.

Adr. Gammelmosevej 281, Lyngby.
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Firma: Børge Sørensen, Gammelmosevej 253, 
Lyngby.

Sørensen, Børge Richard, købmand; f. 29/6 1911 
i Kbhvn., søn af købmand Herluf A. Sørensen;
g. 30/10 1938 m. Ellen Gudrun S., f. Andersen; 
bestået realeksm. fra De Classenske Skoler i 
Kbhvn. 1928, udd. i handel i A/S Gammelholms 
Kolonial, Herluf Trolles Gade 1, Kbhvn. K. 
1928-32 og herunder bestået handelsmedhjælper- 
eksm. fra Købmandsskolen, overtaget lærevirk
somheden — der omfatter kolonial m. kaffe fra 
eget brænderi og i egne blandinger s. hoved
artikel samt delikatesser, vine og tobakker m. v. 
— og etabi. sig s. selvstændig købmand 1932; kas
serer f. Adventskirken’s børnegård’s byggefond.

Adr. Mantuavej 22, Kbhvn. S.
Firma: Børge Sørensen, Herluf Trolles Gade

l, Kbhvn. K.

Sørensen, Carl, købmand; f. 2/9 1900 i Sta
brand, Randers amt, søn af købmand Jens Sø
rensen; g. 20/5 1927 m. Helga S., f. Pedersen; 
udi. i faderens forretning i Stabrand pr. Kolind 
1914-18, frekventeret Den jydske Handelshøjsko
le i Århus 1918-19, lagerekspedient i firmaet P. 
Chr. Pedersen’s Eftf., Århus 1919-20 og første
kommis h. købmand Frost, Tåstrup pr. Harlev 
1920-21, forretningsfører i faderens forretning i 
Stabrand 1921-27, grundlagt nuværende forret
ning — omfattende kolonial og brændsel — i 
nyopført ejendom i Ryomgård og etabi. sig s. 
selvstændig købmand 1927, udvidet forretningen
m. særskilt afdeling f. isenkram 1942; medl. af 
best. f. Djurslands Handelsforening s. 1940, kas
serer i samme s. 1947.

Adr. Vestergade 23, Ryomgård.
Firma: Carl Sørensen, Vestergade 23, Ryom

gård.

Sørensen, Carl, købmand; f. 21/4 1902 i Hille
rød, søn af depotbestyrer Christian Sørensen; g. 
10/11 1929 m. Betty S., f. Jørgensen; udd. i kolo
nial i Hillerød 1916-20, etabi. sig s. selvstændig 
købmand m. forretning — omfattende ren kolo
nial — i Hillerød 1926; medl. af best. f. Hillerød

og Omegns Købmandsforening s. 1944, formd. f. 
samme s. 1950.

Adr. Helsingørgade 33, Hillerød.
Firma: Carl Sørensen, Helsingørgade 33, Hille

rød.

Sørensen, Carl Christian, købmand; f. 23/9 
1924 i Sofiedal, Tønder amt, søn af gårdejer As
mus Sørensen; g. 9/11 1951 m. Marie S., f. Nis
sen; udi. h. købmand Chr. Clausen, Uge 1940-44, 
overtaget købmand G. A. Lausen’s kolonial- og 
isenkramforretning i Ravsted og etabi. sig s. 
selvstændig købmand 1951; medl. af best. f. Rav
sted Handels- og Håndværkerforening s. 1952, 
kasserer i samme s. 1954.

Adr. Ravsted.
Firma: Carl Chr. Sørensen, Ravsted.

Sørensen, Carl Erik Lykke, købmand; f. 29/9 
1926 i Todsbøl, Åbenrå amt, søn af lærer Niels 
Sørensen; g. 4/1 1953 m. Ellen S., f. Stentebjerg 
Nielsen; bestået realeksm. fra Gråsten Realskole 
1943, udd. i blandet landhandel h. købmand Chr. 
Brøndum, Smidstrup 1943-47, derefter kommis 
dels h. købmand Frants Madsen, Holstedbro og 
dels h. købmand Carl Rasmussen, Gamby samt 
kontorist på Thorvald Jensen’s Sæbefabrik i 
Vejle, overtaget nuværende forretning — der 
omfatter kolonial, isenkram, korn og foderstof
fer, kunstgødning og markfrø samt bygnings
materialer — i Skovshøj rup pr. Brenderup og 
etabi. sig s. selvstændig købmand 1952.

Adr. Skovshøj rup pr. Brenderup.
Firma: C. M. Thomsen’s Eftf. v. C. E. Søren

sen, Skovshøj rup pr. Brenderup.

Sørensen, Carl Horup, købmand; f. 27/2 1923 
i Hvilsager-Lime sogn, Randers amt.

Adr. Bredgade 28, Langå.
Firma: C. Horup Sørensen, Bredgade 28, 

Langå.

Sørensen, Carl Johan, købmand; f. 21/11 1904 
i Odder, Århus amt, søn af købmand' Carl Sø
rensen; g. 15/1 1933 m. Rigmor S., f. Madsen; 
udd. i faderens virksomhed i Odder 1919-24, han-
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delsskoleophold i London 1924 og studie- og ar
bejdsophold h. grosserer Fritz Henze, Hamburg 
1925, i kompagni m. grosserer A. Siewers, Ham
burg eksportør af tørrede frugter og krydderier 
t. Skandinavien og De baltiske Stater 1925-30, 
påny ansat i faderens virksomhed i Odder 1930, 
overtaget samme — der er grundlagt af bedste
faderen købmand Erik Sørensen 1872 — og etabi. 
sig s. selvstændig købmand 1932; medl. af best,
f. Odder Handelsstandsforening samt aktionær i 
og medl. af best. f. A/S Wulff’s Eftf., Mørkøv.

Adr. Randlevvej 1, Odder.
Firma: Carl Sørensen, Odder.

Sørensen, Carl O., købmand; f. 27/9 1916 i Få
borg, søn af arbejdsmand Johannes Sørensen; g. 
4/10 1953 m. Adda S., f. Ejberg; udd. i kolonial
h. købmand Johs. Petersen, Fåborg 1932-35, 
kommis h. købmand Johs. Hansen, Fåborg 1935- 
36 og i firmaet Brdr. Bengtsson, Kbhvn. 1938-40 
samt i sammes filial i Nakskov 1940-45, over
taget købmand Alfred Nielsen's kolonialforret
ning i Nakskov og etabi. sig s. selvstændig køb
mand 1945; kasserer i Nakskov Roklub.

Adr. Hejmdalsvej 5, Nakskov.
Firma: Carl O. Sørensen, Midlerkampsvej 27, 

Nakskov.

Sørensen, Carlo, købmand; f. 1/12 1916 i Nr. 
Kongerslev, Ålborg amt.

Adr. Brandstrupsgade 8, Ålborg.
Firma: Carlo Sørensen, Kolonialhandel, Brand

strupsgade 8, Ålborg.

Sørensen, Christen, købmand; f. 27/5 1906 i 
Ålum, Viborg amt, søn af gårdejer Jens Søren
sen; g. 6/2 1927 m. Ingrid S., f. Hübertz; bestået 
præliminæreksm. i Randers 1922, udi. dels i Sdr. 
Kongerslev Brugsforening 1922-23 og dels i Jern
banefunktionærernes Brugsforening i Århus 1923 
-26, derefter kommis og sen. førstekommis samt 
forretningsfører i samme t. 1943, derefter etabi. 
sig s. selvstændig købmand m. forretning i År
hus; medl. af best. f. Århus Handelsforening af 
1887 s. 1953, genn. en årrække medl. af best. f. 
H.K. og f. Århus Idrætsforening af 1900, till.

medl. af best. f. Århus Fodbolddommerklub 
samt aktiv fodbolddommer.

Adr. Evaldsgade 17, Århus.
Firma: Christen Sørensen, Ole Rømers Gade 

52, Århus.

Sørensen, Christen, købmand; f. 8/6 1923 i 
Øster Snede, Vejle amt, søn af købmand M. Sø
rensen; g. 5/6 1954 m. Else S., f. Lomholt; udd. 
i blandet landhandel h. købmand Aage Petersen, 
Pj edsted 1939-43, kommis h. samme 1943-45 og 
disponent 1945-54, overtaget købmand Evald 
Sørensen’s forretning — omfattende blandet 
landhandel — i Andkær og etabi. sig s. selv
stændig købmand 1954.

Adr. Andkær pr. Børkop.
Firma: Chr. Sørensen, Andkær pr. Børkop.

Sørensen, Christian, købmand; f. 14/4 1892 i 
Slangerup, Frederiksborg amt, søn af gårdejer 
Jakob Sørensen; g. 28/10 1919 m. Ellen S., f. 
Nielsen; udi. h. købmand S. Ditlefsen, Hillerød 
1906-10 og herunder bestået handelsskoleeksm. 
fra Hillerød Handelsskole 1909, kommis h. sam
me 1910-14 og indkaldt t. sikringsstyrken 1914- 
17, etabi. sig s. selvstændig købmand m. forret
ning i Rungsted Kyst 1917; i perioder medl. af 
best. f. Handelsforeningen f. Hørsholm og Om
egn s. 1918 og genn. en årrække formd. f. Rung
sted Handels- og Erhvervsforening, formd. f. re
præsentantskabet f. A/S Den danske Land
mandsbanke afd. f. Hørsholm og Rungsted s. 
1934, medl. af forretningsudvalget f. H.D.S.Ø. og 
genn. en årrække næstformd. f. Soldaterforenin
gen f. Hørsholm Kreds.

Adr. Hørsholmvej 38-40, Rungsted Kyst.
Firma: Chr. Sørensen, Hørsholmvej 38-40, 

Rungsted Kyst.

Sørensen, Christian, købmand; f. 14/2 1904 i 
Varde, søn af stationsmester Martin Sørensen;
g. 17/9 1939 m. Kirstine S., f. Odgaard; udi. i 
Lunderskov Brugsforening 1918-22, kommis i sam
me 1922-23 og førstekommis h. købmand Chr. 
Sørensen, Åstrup pr. Giej bjerg 1923-24, frekven
teret Nordjydsk Handelshøjskole i Ålborg 1924,
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kontorist og ekspedient i Agerbæk Trælasthan
del 1925-27, kommis i Øse Brugsforening pr. 
Nordenskov 1927-29, studie- og arbejdsophold i 
Argentina 1929-31, kommis i forskellige forret
ninger 1931-39, etabi. sig s. selvstændig købmand 
m. forretning i listed pr. Gørding 1939, afhæn
det samme og overtaget nuværende forretning 
— der omfatter kolonial og isenkram — i Give 
1943.

Adr. Frederiksberggade 26, Give.
Firma: Frederiksberg Kolonial- & Isenkram- 

forretning v. Chr. Sørensen, Give.

Sørensen, Christian, købmand; f. 19/5 1904 i 
Hjallerup, Hjørring amt.

Adr. Hovedgård.
Firma: Hovedgård Købmandsgård, Hovedgård.

Sørensen, Christian Fiil, købmand; f. 13/2 1900 
i Vorup, Randers amt, søn af gårdejer Anders 
Sørensen; g. 27/10 1923 m. Doris F. S., f. Thor- 
drup; bestået præliminæreksm. fra Randers Real
skole, udi. h. købmand Joh. I. Munch, Thorsø, 
grundlagt kolonialforretning i Randers og etabi. 
sig s. selvstændig købmand 1923, sen. afhændet 
samme og grundlagt nuværende forretning i 
egen ejendom i Dronningborg; næstformd. f. 
Randers og Omegns Købmandsforening.

Adr. Tjærebyvej 41, Dronningborg pr. Ran
ders.

Firma: Chr. Fiil Sørensen, Dronningborg pr. 
Randers.

Sørensen, Christian Peter, købmand; f. 17/1 
1922 i Gauerslund sogn, Vejle amt, søn af gård
ejer Hans Sørensen; g. 26/7 1946 m. Maren S.,
f. Pedersen; udi. dels h. købmand Svane Nielsen, 
Anker Skovby pr. Brejning og dels h. købmand 
K. L. Andreasen, Vandel, grundlagt nuværende 
forretning — der omfatter kolonial, isenkram og 
markfrø — i Hej nsvig og etabi. sig s. selvstæn
dig købmand 1949, till. forhandler f. A/S Dansk 
Tipstjeneste.

Adr. Hejnsvig.
Firma: »Købmandsgården« v. Peter Sørensen, 

Hej nsvig.

Sørensen, Christian Sofus, købmand; f. 1910 i 
Kbhvn., søn af købmand Johannes S. Sørensen; 
udi. h. købmand Kaj Petersen, Præstø 1925-29, 
kommis og sen. disponent i faderens forretning 
i Kbhvn. 1929-43, overtaget købmand Gres’ for
retning — omfattende kolonial, delikatesser og 
vinhandel — i Vordingborg og etabi. sig s. selv
stændig købmand 1943.

Adr. Algade 14, Vordingborg.
Firma: Chr. S. Sørensen, Algade 14, Vording

borg.

Sørensen, Claus, købmand; f. 21/12 1896 i Ran- 
derup, Tønder amt, søn af landmand Rasmus 
Sørensen; g. 25/11 1926 m. Anne S., f. Christian
sen; udd. v. landvæsen, forvalter på »Abkjelds- 
gård« v. Helnæs 1926-28, drevet selvstændig han
delsgartneri i Freltofte 1928-32, gartner på »Ha-

raldsgave« i Bagsværd 1932-34 og jord- og beton
arbejder 1934-38, grundlagt nuværende forret
ning — en udpræget købmandsvirksomhed m. 
vine, spirituosa og tobak s. speciale — i Bag
sværd og etabi. sig s. selvstændig købmand 1938.

Adr. Bindeleddet 13, Bagsværd.
Firma: C. Sørensen, Bindeleddet 13, Bagsværd.

Sørensen, Egon, købmand; f. 25/8 1927 i Rold, 
Ålborg amt, søn af gårdejer Søren Sørensen; 
udi. h. købmand Iversen, Rold 1945-49, frekven
teret Ålborg Handelsskole 1949-50, derefter kom
mis h. købmand Frits Simonsen, Tolne og sen.
h. købmand Ejnar Nielsen, Oue samt h. køb
mand A. Poulsen, Ålborg, i kompagni m. brode
ren — købmand Anders Sørensen — etabi. sig s. 
selvstændig købmand m. forretning i Skovstrup 
1952, afstået samme og — ligeledes i kompagni 
m. broderen — etabi. sig s. selvstændig købmand 
m. forretning — omfattende kolonial og isen
kram — i Klarup 1954.

Adr. Klarup St.
Firma: Brdr. Sørensen, Klarup St.

Sørensen, Einar, købmand; f. 9/4 1912 i Århus, 
søn af værkmester v. Horsens Statsfængsel Pe
ter Sørensen; g. 16/7 1939 m. Anna S., f. Hansen; 
udi. h. købmand Olaf Jensen, Horsens 1927-31, 
derefter kommis bl. a. h. købmand Viggo Olsen, 
Nakskov samt h. konsul Jens Krøyer, Nakskov, 
overtaget købmand Teglhus Andersen’s forret
ning i Horsens og etabi. sig s. selvstændig køb
mand 1939.

Adr. Vestergade 37, Horsens.
Firma: Einar Sørensen, Vestergade 37, Hor

sens.

Sørensen, Ejnar, depotindehaver; f. 24/11 1914 i 
Vigerslev sogn, Odense amt, søn af depotinde
haver Martin Sørensen; g. 10/5 1942 m. Ellen S.,
f. Christensen; udd. i kolonial h. købmand Niels 
Hansen, Roerslev pr. Kappendrup 1929-33, kom
mis h. samme 1933-40 og herunder frekventeret 
Handelshøjskolen »Købmandshvile« i Rungsted 
1936-37, overtaget Carlsberg-Depotet i Rue Hede 
— ændret t. Carlsberg-Depotet i Tarup omfat
tende distriktet: Tarup, Næsby, Vigerslev, Vef- 
linge og Krorup sogne 1952 — efter faderen og 
etabi. sig s. selvstændig depotindehaver 1940.

Adr. Tarupvej 26, Odense.
Firma: Carlsberg-Depotet, Tarupvej 26, Oden

se.

Sørensen, Ejnar Grundal, købmand; f. 6/9 1900 
i Randbøldal, Vejle amt, søn af træhandler Hans 
L. Sørensen; g. 11/9 1927 m. Else S., f. Kirk; 
udi. i Lem Brugsforening i Salling 1919-22, der
efter kommis i forskellige brugsforeninger, ud
deler i Ørbæk Brugsforening pr. Tarm 1927-34, 
overtaget nuværende forretning i Malling og 
etabi. sig s. selvstændig købmand 1934; tidl. kas
serer i Hads Herreds Købmandsforening samt p. 
t. kommunalrevisor i Beder-Malling kommune.

Adr. Malling.
Firma: Ejnar Sørensen, Malling.
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E. M. Sørensen 
købmand

F. N. Sørensen 
købmand

G. Sørensen 
købmand

G. A. Sørensen 
købmand

Sørensen, Ejnar Harald, købmand; f. 21/11 1910 
i Kbhvn.; g. 3/10 1931 m. Tove S., f. Danbo; udi. 
h. købmand O. Bachmann, Kbhvn. 1925-29 og 
herunder bestået handelsskoleeksm. fra Køb
mandsskolen 1929, kommis h. samme 1929-32, 
pelsbereder i Skandinavisk Pelsberederi i Sø
borg 1932-42 og værkfører i Nordisk Pelsbere
deri i Vallensbæk 1942-46, overtaget købmand 
Harry Jansen’s forretning — omfattende kolo
nial, isenkram, manufaktur og brændsel — i 
Vallensbæk Strand og etabi. sig s. selvstændig 
købmand 1946.

Adr. Vallensbæk Strand pr. Brøndby Strand.
Firma: Ejnar Harald Sørensen, Vallensbæk 

Strand pr. Brøndby Strand.
Sørensen, Ejner, købmand; f. 20/11 1907 i Hør

by, Hjørring amt; udd. i kolonial i Børkop Han
delsplads 1921-25, derefter kommis bl. a. i Thyre
god og sen. i Filskov, etabi. sig s. selvstændig 
købmand m. forretning — omfattende ren kolo
nial — i Hvalsø 1933; medl. af best. f. Midtsjæl- 
lands Landkøbmandsforening s. 1937.

Adr. Hovedgaden 5, Hvalsø.
Firma: Ejner Sørensen, Hovedgaden 5, Hvalsø.

Sørensen, Erik, købmand; f. 15/11 1914 i Ruds 
Vedby, Holbæk amt, søn af postbud Sofus Sø
rensen; g. 19/5 1946 m. Ester S., f. Knudsen; be
stået realeksm. fra Høng Realskole, udi. h. køb
mand P. C. Hagelund, Høng 1927-31, etabi. sig s. 
selvstændig købmand m. forretning i Brønshøj 
1944.

Adr. Brønshøj gårdsvej 25, Brønshøj.
Firma: »Kolonialhuset« v. Erik Sørensen, Fre- 

derikssundsvej 180, Brønshøj.

Sørensen, Erik, disponent; f. 11/11 1926 i Øsby, 
Haderslev amt, søn af købmand Johann Søren
sen; udd. i kolonialbranchen i faderens forret
ning i Øsby 1941-45, derefter kommis bl. a. h. 
købmand Viggo Jacobsen, Haderslev og sen. fre
kventeret Bergenholz’ Dekoratørskole i Kbhvn., 
disponent og medarbejder i faderens forretning 
i Øsby s. 1949.

Adr. Øsby.
Firma: Johann Sørensen, Øsby.

Sørensen, Erling Grotkjær, købmand; f. 17/3 
1925 i Søvind, Vejle amt, søn af karetmager Val
demar Sørensen; g. 29/4 1950 m. Aase G. S., f. 
Raun; udi. h. købmand Viggo Jensen, Kattrup 
1942-45, kommis h. samme 1945-47 og h. købmand 
J. A. Jensen, Randbøldal 1949-50, overtaget køb
mand Sv. Aa. Basse’s kolonial- og isenkramfor- 
retning i Rimmerslund og etabi. sig s. selvstæn
dig købmand 1950.

Adr. Rimmerslund pr. Hedensted.
Firma: E. Grotkjær Sørensen, Rimmerslund 

pr. Hedensted.

Sørensen, Erling Holm, købmand; f. 21/8 1930 
i Kjellerup, Ringkøbing amt, søn af smedeme
ster M. J. Sørensen; g. 25/7 1953 m. Ingrid H. S., 
f. Christensen; udi. h. købmand Chr. Lauritsen, 
Højslev St., kommis h. købmand Elleman Lys- 
gaard, Herning, overtaget nuværende kolonial- 
og delikatesseforretning i Silkeborg og etabi. sig 
s. selvstændig købmand 1953.

Adr. Sølystvej 54, Silkeborg.
Firma: Erling Holm Sørensen, Sølystvej 54, 

Silkeborg.

Sørensen, Ernst Møller, købmand; f. 18/10 1925 
i Sunds, Ringkøbing amt, søn af handelsmand 
Peder Møller Sørensen; g. 13/4 1949 m. Thilda S., 
f. Nygaard Pedersen; udi. h. købmand C. G. 
Christensen, Sunds, overtaget nuværende for
retning i Sunds og etabi. sig s. selvstændig køb
mand 1953.

Adr. Sunds.
Firma: Ernst Møller, Sunds.

Sørensen, Frede Nygaard, købmand; f. 31/1 
1917 i Rosted, Sorø amt, søn af gårdejer Peter 
Sørensen; udi. h. købmand Marius Olsen, Sønde- 
rød 1934-38 og herunder bestået handelsskole
eksm. 1938, kommis h. købmand Aug. Herløv, 
Eskebjerg 1938-41, h. købmand Nielsen, Ørslev 
pr. Ringsted 1941-43, h. købmand P. Bendtsen, 
Ruds Vedby 1943-44 og h. købmand H. P. Chri
stensen, Stenlille 1944-45 samt i Nordrup Brugs
forening pr. Slagelse 1945-47, etabi. sig s. selv
stændig købmand m. forretning — omfattende
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H. M. Sørensen 
vinhandler, grosserer

H. Sørensen 
købmand

H. Sørensen 
købmand

H. Sørensen 
købmand, grosserer

kolonial, køkkenudstyr, korn og foderstoffer 
samt brændsel og benzin — i Gudum pr. Slagel
se 1947.

Adr. Holbækvej 109 A., Slagelse.
Firma: F. Nygaard Sørensen, Holbækvej 109 A., 

Slagelse.

Sørensen, Frode, købmand; f. 27/8 1904 i Silke
borg.

Adr. Samsøgade 77, Århus.
Firma: Frode Sørensen, Samsøgade 77, Århus.

Sørensen, Frode, købmand; f. 23/5 1912 i Gjed- 
sing, Skanderborg amt, søn af musiker og cen
tralbestyrer Søren Peter Sørensen; g. 10/12 1936 
m. Anna S., f. Nielsen; genn. 27 år virket s. mu
siker, overtaget købmand Sofus Justesen’s for
retning i Odder og etabi. sig s. selvstændig køb
mand 1951.

Adr. Sandager Alle 1, Odder.
Firma: Odder Kaffehandel, Rosensgade 33, Od

der.

Sørensen, Georg, købmand; f. 7/3 1896 i Ran
ders, søn af skomagermester Søren Sørensen;
g. 26/12 1927 m. Anna S., f. Hansen; udi. h. køb
mand Fr. Broch, Randers, grundlagt nuværende 
kolonial- og isenkramforretning i Randers og 
etabi. sig s. selvstændig købmand 1927.

Adr. Danmarksgade 31, Randers.
Firma: Georg Sørensen, Danmarksgade 31, 

Randers.

Sørensen, Georg Nøhr, købmand; f. 7/5 1930 i 
Attrup pr. Skovsgaard, Hjørring amt.

Adr. Skanderborgvej 62, Rye St.
Firma: G. Nøhr Sørensen, Skanderborgvej 62, 

Rye St.

Sørensen, Gustav, købmand; f. 24/4 1910 i Malt, 
Ribe amt, søn af grænsegendarm Søren Søren
sen; g. 31/3 1935 m. Marie Bothilde S., f. Poul
sen; udi', h. købmand Ths. Hansen, Padborg 
1924-28 og herunder bestået handelsmedhjælper- 
eksm. fra Gråsten Handelsskole 1927, kommis 
bl. a. h. købmand Chr. J. Petersen, Varnæs, h.

købmand Hans Poulsen, Toftlund og h. købmand 
N. M. Husum, Skodborg 1928-35, overtaget nu
værende forretning i Eskelund og etabi. sig s. 
selvstændig købmand 1935, nyopført og moderni
seret forretningen efter brand 1942.

Adr. Eskelund pr. Brørup.
Firma: Eskelund Købmandshandel, Eskelund 

pr. Brørup.

Sørensen, Gustav Anker, købmand; f. 5/2 1911 
i Kolind-Ebdrup-Skarresø sogn, Randers amt, 
søn af landmand Søren Peder Sørensen; g. 4/8 
1940 m. Metha S., f. Jensen; overtaget nuværen
de forretning — der omfatter kolonial, isenkram, 
manufaktur, trikotage og frø — i Vellinge og 
etabi. sig s. selvstændig købmand 1945.

Adr. Vellinge pr. Otterup.
Firma: Vellinge Købmandshandel v. Gustav 

Sørensen, Vellinge pr. Otterup.

Sørensen, H. M., vinhandler, grosserer; f. 12/7 
1905 i Kbhvn., søn af snedker Søren Sørensen;,
g. 11/11 1928 m. Inger S., f. Bruun; udd. i kolo
nial en gros i firmaet H. Dessau & Co., Kbhvn., 
ansat h. generalkonsul J. C. Teilmann, Kbhvn. 
1924, prokurist h. samme 1937, medindehaver af 
firmaet J. C. Teilmann & Co.s Eftf. — der om
fatter vin en gros m. salg udelukkende t. køb
mænd — s. 1941.

Adr. Vester Søgade 54, Kbhvn. V.
Firma: J. C. Teilmann & Co.s Eftf., Østerbro

gade 145, Kbhvn. 0.

Sørensen, Hans, købmand; f. 16/4 1895 i Dej ret, 
Randers amt, søn af købmand Niels Sørensen;
g. 3/3 1918 m. Finne S., f. Hvidkjær; udi. h. 
isenkræmmer Marinus Koch, Århus 1909-13 og 
sen. kommis h. samme t. 1915, derefter kommis 
i faderens forretning i Dej ret pr. Knebel, over
taget samme og etabi. sig s. selvstændig køb
mand 1918; tidl. kasserer i Djurslands Handels
forening samt medl. af Tved sogneråd og formd. 
f. Tved sogns skolekommission, p.t. medl. af di
rektionen f. Tved Sparekasse.

Adr. Dej ret pr. Knebel.
Firma: Hans Sørensen, Dejret pr. Knebel.
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Sørensen, Hans, købmand; f. 9/12 1897 i Slan
gerup, Frederiksborg amt, søn af gårdejer Ja
kob Sørensen; g. 12/4 1925 m. Dora S., f. Wit- 
trock; udd. v. landvæsen og af tjent værnepligt 
1917-18, medhjælper i broderen købmand Chr. 
Sørensen’s forretning i Rungsted Kyst 1918-21, 
kommis i samme forretning 1921-25, indehaver 
af Rungsted Kaffe- & Theforretning 1925-32, 
overtaget købmand Vesterstrøm’s forretning — 
en kombineret kolonial- og brændselsforretning 
— og etabi. sig s. selvstændig købmand i Val
lerød 1932, afstået kolonialforretningen t. søn
nerne Helge og Frede Sørensen 1952 og siden 
udelukkende drevet brændselsforretning; genn. 
en årrække — fra stiftelsen — kasserer i Rung
sted Handels- og Erhvervsforening.

Adr. Vallerødgade 9, Rungsted Kyst.
Firma: Vallerød Købmandsgård, Vallerød pr. 

Rungsted Kyst.

Sørensen, Hans, købmand; f. 15/7 1920 i Nr. 
Sejerslev, Tønder amt.

Adr. Sdr. Sejerslev pr. Højer.
Firma: Hans Sørensen, Sdr. Sejerslev pr. 

Højer.

Sørensen, Hans Andersen, købmand; f. 31/3 
1905 i Tved pr. Knebel, Randers amt, søn af køb
mand Martin Sørensen; g. 26/11 1929 m. Martha
S., f. Helbo; udi. h. købmand Mikkel Sørensen, 
Vistoft 1919-22, overtaget nuværende forretning 
i Vrinners og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1929.

Adr. Vrinners.
Firma: Hans A. Sørensen, Vrinners.

Sørensen, Hans Marinus, købmand; f. 22/9 1902 
på Samsø, søn af gårdejer Bertel Sørensen; g. 
3/3 1926 m. Erna Margrethe S., f. Geertsen; udi.
h. købmand Hans Flink, Tranebjerg 1916-20, 
kommis h. købmand Aagaard, Flemløse 1920-21,
h. købmand Viggo Andersen, Kalundborg 1921- 
22 og h. købmand Marinus Christensen, Århus 
1922-25, overtaget købmand Hans D. Lottrup’s 
forretning — der er grundlagt 1876 og er en ud
præget kolonial en detail virksomhed — i År
hus og etabi. sig s. selvstændig købmand 1925; 
medl. af best. f. Århus Handelsforening af 1887 
s. 1932, kasserer i samme samt administrator f. 
foreningens stiftelse s. 1934, medl. af Århus lig
ningskommission s. 1950 og sagkyndigt medl. af 
Vestre Landsret (i boligspørgsmål).

Adr. Set. Pauls Plads 16, Århus.
Firma: H. M. Sørensen, Set. Pauls Gade 17, 

Århus.

Sørensen, Helge, købmand; f. 7/10 1908 i Sdr. 
Stenderup, Vejle amt, søn af skovfoged Chri
stian Sørensen; g. 20/5 1933 m. Lilly S., f. Han
sen; udi. h. købmand H. A. Hansen, Sorø 1922- 
26, derefter kommis h. samme og sen. vikar t. 
1927, kommis h. købmand Laurids Nielsen, Niløse 
1927-29, aftjent værnepligt og sen. forrettet tje
neste s. korporal 1929-30, vognmand 1930-33 og

forpagter 1933-45, overtaget købmand Oster
gaard’s forretning — omfattende kolonial, deli
katesser og vinhandel — i Sorø og etabi. sig s. 
selvstændig købmand 1945; medl. af best. f. Køb
mandsforeningen f. Sorø og Omegn s. 1954.

Adr. Slagelsevej 54, Sorø.
Firma: Helge Sørensen, Slagelsevej 54, Sorø.

Sørensen, Henning, købmand; f. 19/11 1882 i 
Dallerup sogn, Skanderborg amt, søn af land
mand Rasmus Sørensen; g. 1907 m. Christine S.,
f. Hansen (død 1943), g. 1944 m. Magda S., f. 
Laursen; udd. i kolonial h. købmand N. M. Mor
tensen, Silkeborg 1897-1901, frekventeret Kbhvn.s 
Handelsakademi 1903-04, selvstændig købmand i 
Norring pr. Hinnerup 1905-08, i Tåstrup pr. Røn
de 1908-11 og i Århus 1911-19, indehaver af nu
værende forretning i Viby (Jylland) s. 1919; 
medstifter af og medl. af best. f. Århus Omegns 
Købmandsforening 1906-08 og s. 1919, formd. f. 
samme 1932-51, revisor i Central-Organisationen 
af Købmandsforeninger i Jylland s. 1948, med
stifter af »Silkeborg-Systemet« og formd. f. sam
me 1931-44, medl. af best. f. A/S »Dankas«, År
hus s. 1948, tidl. medl. af Viby sogneråd, fl. a. 
tillidshverv.

Adr. Kongevej 11, Viby, Jylland.
Firma: Henning Sørensen, Kongevej 11, Viby, 

Jylland.

Sørensen, Henrik, købmand, grosserer; f. 7/6 
1891 i Uge, Åbenrå amt, søn af landmand Chr. Sø
rensen; g. 8/10 1920 m. Elisabeth S., f. Ly diksen; 
udd. i kolonialbranchen h. købmand As-mus Jør
gensen, Haderslev 1906-10, kommis og sen. første
kommis h. samme 1910-13, derefter videreudd. i 
»det gamle land« og sen. bogholder i firmaet H. 
Ohlsen, Haderslev, overtaget købmand Chr. 
Tramm’s kolonialforretning i Haderslev og etabi. 
sig s. selvstændig købmand 1925, udvidet forret
ningen t. også at omfatte en gros virksomhed m. 
chokolade og sukkervarer samt overtaget repræ
sentationen f. A/S Jul. A. Jørgensen’s Biscuit- 
fabrik i Århus 1935; formd. f. Haderslev og Om
egns Købmandsforening, kasserer og sekretær i 
De sønderjydske Købmandsforeningers Sammen
slutning, medstifter af og formd. f. Haderslev 
Indkøbsforening og formd. f. Oplysningsforenin
gen f. Haderslev og Omegn, medl. af Haderslev 
byråd 1946-54.

Adr. Jomfrustien, Haderslev.
Firma: Henrik Sørensen, Jomfrustien, Haders

lev.

Sørensen, Hilmar H., købmand; f. 13/11 1907 i 
Randers, søn af snedkermester Fr. Chr. Søren
sen; g. 8/11 1938 m. Nanna S., f. Jensen; udi. h. 
købmand Anker Gleerup, Randers 1922-26, der
efter kommis h. samme t. 1934, selvstændig køb
mand i Randers 1934-44 og 1947-51 samt tegl
værksejer i Hobro 1944-47, grundlagt nuværende 
forretning og etabi. sig s. selvstændig købmand 
i Århus 1951; medstifter af og sekretær i Ran
ders Købmandsforening 1936-41.
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I. Sørensen J. Sørensen J. Sørensen J. C. Sørensen
købmand købmand købmand købmand

Adr. Katrinebjergvej 88, Århus.
Firma: Hilmar H. Sørensen, Katrinebjergvej 

88, Århus.

Sørensen, Holger, købmand; f. 17/1 1919 i Sol
skov, Vejle amt, søn af købmand Marius Søren
sen; udi. h. købmand I. P. Hansen, Uldum, fre
kventeret Den jydske Handelshøjskole i Århus, 
derefter bl. a. bestyrer af faderens forretning i 
Solskov og af købmand Laursen’s forretning i 
Bredal, bestyrer af købmand Aage Petersen’s 
forretning i Sandvad s. 1955.

Adr. Sandvad pr. Jelling.
Firma: Aage Petersen, Sandvad pr. Jelling.

Sørensen, Immanuel, købmand; f. 7/12 1916 i 
Gerlev, Randers amt, søn af sadelmagermester 
Laurits Emil Sørensen; g. 2/4 1944 m. Alice Val
borg S., f. Andersen; udd. i kolonial og isen
kram samt korn og foderstoffer dels h. købmand 
H. Andersen, Gerlev 1931-33 og dels h. købmand 
T. Simonsen, Års 1933-35, derefter kommis i for
skellige forretninger bl. a. h. købmand Winckler, 
Svendborg, h. farvehandler Johs. Faarup, Ran
ders og h. købmand A. M. Christensen, Års, 
kommis og sen. førstekommis i Åkirkeby Brugs
forening 1939-43 samt uddelervikar på Sjælland 
1943-44, etabi. sig s. selvstændig købmand m. 
forretning — omfattende kolonial, delikatesser 
og vinhandel samt isenkram og køkkenudstyr — 
i Knudsker 1944, ombygget og moderniseret for
retningen t. delvis selvbetjening efter brand 
1954; formd. f. Bornholms Benzinhandlerfor- 
ening.

Adr. »Møllevang«, Knudsker pr. Rønne.
Firma: Im. Sørensen, Købmand, »Møllevang«, 

Knudsker pr. Rønne.

Sørensen, Jens, købmand; f. 18/12 1922 i Brø
rup, Ribe amt, søn af husmand Martin Søren
sen; g. 18/10 1942 m. Inga S., f. Christensen; udi.
h. købmand Søren Thuesen Lynggaard, Vejen 
1939-42, kommis h. købmand Frants N. Frand
sen, Tjæreborg 1942-43, h. købmand Kjær Johan
sen, Kolding 1943-44, i Holsted Vareindkøbsfor
ening 1944, h. købmand Vestergaard Frandsen,

Kolding 1945 og i A/S Henry Fisker & Co., Kol
ding 1947, etabi. sig s. selvstændig købmand m. 
forretning — omfattende kolonial, delikatesser 
og isenkram samt depot f. A/S Kosangas — i 
Kolding 1947.

Adr. Tvedvej 44, Kolding.
Firma: Jens Sørensen, Tvedvej 44, Kolding.

Sørensen, Jens, købmand; f. 25/7 1925 i Vej
gård, Ålborg amt, søn af fabriksarbejder Ras
mus Johannes Sørensen; g. 4/11 1950 m. Kirsten
S., f. Jensen; udi. h. købmand M. C. Jeppesen, 
Ålborg 1939-43, kommis i Forbrugsforeningen af 
1872, Ålborg 1943-49 og h. købmand Jens Ander
sen, Nr. Lyngby pr. Løkken 1949-50, overtaget 
nuværende kolonialforretning i Ålborg og etabi. 
sig s. selvstændig købmand 1950.

Adr. Schleppegrellsgade 78, Ålborg.
Firma: J. Sørensen, Schleppegrellsgade 78, Ål

borg.

Sørensen, Jens Anker Gade, købmand, forret
ningsbestyrer; f. 4/2 1930 i Christiansfeld, Ha
derslev amt, søn af købmand Laurids Sørensen; 
udi. h. købmand Leonhard, Haderslev 1946-49, 
efter faderens død bestyrer af den gamle forret
ning i Christiansfeld — der er grundlagt 1887 og 
ejes af moderen fru Marie Sørensen.

Adr. Christiansfeld.
Firma: Laurids Sørensen, Christiansfeld.

Sørensen, Jens Carl, købmand; f. 17/11 1929 i 
Sædding, Ribe amt, søn af fisker Christian Peder 
Sørensen; g. 8/3 1952 m. Alice S., f. Jepsen; udi. 
dels i moderens forretning i Sædding og dels h. 
købmand Toftgaard, Esbjerg 1944-48 og herunder 
bestået handelsmedhjælpereksm. fra Esbjerg 
Handelsskole 1947, derefter ansat i moderens 
forretning i Sædding, overtaget samme — der 
omfatter kolonial og isenkram — og etabi. sig s. 
selvstændig købmand 1950, iøvrigt ombygget og 
moderniseret forretningen s. å.

Adr. Strandvejen 21, Sædding pr. Esbjerg.
Firma: J. C. Sørensen, Sædding pr. Esbjerg.
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J. V. Sørensen 
købmand

J. W. Sørensen 
købmand

J. P. Sørensen 
købmand

K. Sørensen 
disponent

Sørensen, Jens Vilhelm, købmand; 27/12 1922 i 
Egens, Randers amt, søn af uddeler Søren Chri
stian Sørensen; g. 22/3 1949 m. Norma S., f. 
Schmidt; udi. i Egens Brugsforening pr. Rønde 
1936-40, kommis i forskellige andre brugsforenin
ger — herunder bl. a. førstekommis i Glæsborg 
Brugsforening — 1940-53, frekventeret Den dan
ske Andelsskole i Middelfart 1946-47, overtaget 
nuværende forretning — der omfatter kolonial, 
isenkram og manufaktur — i GI. Mørke pr. Mør
ke og etabi. sig s. selvstændig købmand 1953.

Adr. GI. Mørke pr. Mørke.
Firma: Jens V. Sørensen, GI. Mørke pr.

Mørke.

Sørensen, Jens Werner, købmand; f. 8/4 1922 i 
Agerskov pr. Bording, Ringkøbing amt, søn af 
landmand Thomas Sørensen; g. 8/4 1949 m. Hil
da S., f. Mikkelsen; udd. og virket v. landvæsen 
t. 1949, derefter etabi. sig s. selvstændig køb
mand m. forretning — omfattende kolonial, deli
katesser, vinhandel, isenkram, manufaktur, 
brændsel og benzin samt depot f. A/S Brygge
riet »Thor«, Randers — i Kølvrå pr. Karup.

Adr. Kølvrå pr. Karup.
Firma: Kølvrå Kolonial & Isenkram v. J. Wer

ner Sørensen, Kølvrå pr. Karup.

Sørensen, Johann, købmand; f. 11/11 1893 i 
Vonsbæk, Haderslev amt, søn af restauratør Erik 
Sørensen; g. 15/1 1926 m. Jenny S., f. Madsen; 
udd. i blandet landhandel h. købmand Johs. Erik
sen, Sdr. Bjært 1908-13, kommis h. købmand J. C. 
Sørensen, Hobro 1913-15 og førstekommis h. køb
mand Chr. Hansen, Hejis 1915-20, erhvervet nu
værende kolonialforretning i Øsby 1919, overtaget 
samme efter genforeningen og etabi. sig s. selv
stændig købmand 1920, genn. årene ombygget og 
moderniseret forretningen flere gange — sidst 
1949; genn. ca. 10 år formd. f. skolekommissionen 
i Øsby og kommunalrevisor i Øsby s. 1921.

Adr. Øsby.
Firma: Johann Sørensen, Øsby.

Sørensen, Johannes, købmand; f. 12/11 1903 i 
Nørre Sundby, søn af vognmand Anton Sørensen;

g. 19/5 1941 m. Esther S., f. Krogh; overtaget køb
mand Erik Bernild’s forretning — omfattende 
kolonial og delikatesser — i Hillerød og etabi. sig 
s. selvstændig købmand 1931.

Adr. Sdr. Banevej 24, Hillerød.
Firma: Johannes Sørensen, Sdr. Banevej 24, 

Hillerød.

Sørensen, Johannes, købmand; f. 6/8 1913 i 
Arhus, søn af kusk Axel Sørensen; g. 5/6 1937 
m. Johanne S., f. Pedersen; udi. dels h. købmand 
Th. Nielsen, Århus og dels h. købmand Carl Sø
rensen, Århus 1928-32, overtaget købmand H. P. 
Sørensen’s forretning i Hadsten og etabi. sig s. 
selvstændig købmand 1944.

Adr. Vestergade 33, Hadsten.
Firma: Johs. Sørensen, Vestergade 33, Hadsten.

Sørensen, Johannes Mosak, købmand; f. 26/10 
1914 på Tunø, Århus amt, søn af bødkermester 
Søren Theodor Sørensen; g. 8/11 1942 m. Aase S.,
f. Christensen; udi. i Ballen Brugsforening på 
Samsø 1931-35, kommis i Nr. Rind Brugsforening 
pr. Skals 1935-36, af tjent værnepligt 1936, kom
mis i Udbyneder Brugsforening pr. Havndal 
1936-37, i Østerby Brugsforening 1937-38 og i 
Grædsted Brugsforening 1938-39, kommis h. køb
mand1 J. P. Mogensen, Ballen, Samsø 1939-47, i 
kompagni m. fru købmand Mogensen overtaget 
forretningen — der omfatter kolonial, delikates
ser, vinhandel, manufaktur, isenkram og flaske
gas — og etabi. sig s. selvstændig købmand 1947; 
formd. f. Samsø Mandskor s. 1953.

Adr. Ballen pr. Kol'by Kås, Samsø.
Firma: J. P. Mogensen & Co., Ballen pr. Kol- 

by Kås, Samsø.

Sørensen, Johannes Nyholm, købmand; f. 21/4 
1929 i Nøvling, Ringkøbing amt, søn af gårdejer 
Søren Christian Sørensen; udi. h. købmand O. C. 
Olesen’s Enke i Aulum og herunder bestået bog- 
føringseksm. i Aulum, derefter kommis i for
skellige forretninger bl. a. h. købmand Frede 
Christensen, Herning, etabi. sig s. selvstændig 
købmand m. forretning i Herning 1953.

Adr. Sjællandsgade 69, Herning.
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K. D. Sørensen 
købmand

L. Sørensen 
købmand

L. H. Sørensen 
købmand

L. Sørensen 
købmand

Firma: S. & J. Nyholm Sørensen, Sjællands
gade 69, Herning.

Sørensen, Jørgen Ankjær, købmand; f. 5/3 1894 
i Lerbjerg, Randers amt, søn af købmand Anton 
Christian Sørensen; g. 23/6 1917 m. Martha Sofie
S., f. Jochumsen; udi. dels i faderens forretning 
i Lerbjerg og dels h. grosserer Just Abildgaard, 
Randers 1910-14, indkaldt t. sikringsstyrken 1915- 
17, derefter bestyrer af faderens forretning i 
Lerbjerg, overtaget samme — hvortil der s. 1885 
har hørt restauration — og etabi. sig s. selv
stændig købmand 1933; medl. af best. f. Handels
foreningen f. Hinnerup og Omegn 1934-52 samt 
formd. f. Våbenbrødreforeningen f. Hinnerup og 
Omegn.

Adr. Lerbjerg.
Firma: A. Sørensen, Lerbjerg.

Sørensen, Jørgen Peder, købmand; f. 13/8 1915 
i Engesvang, Skanderborg amt, søn af landmand 
J. C. Sørensen; g. 25/7 1937 m. Magny S., f. Chri
stensen; udi. dels h. købmand Toksvig Kjær, 
Engesvang og dels i Gjersø Brugsforening 1930- 
34, kommis i Tarp Brugsforening og sen. i Asp 
Brugsforening 1934-37, derefter selvstændig køb
mand i Bjerringbro og sen. i Engesvang, Viborg 
og Randers, overtaget købmand Svend Aage 
Hollesen’s kolonial- og delikatesseforretning og 
påny etabi. sig s. selvstændig købmand i Viborg 
1946, erhvervet den t. forretningen hørende 
ejendom 1948.

Adr. Spidstoften, Viborg.
Firma: Jørgen P. Sørensen, Spidstoften, Vi

borg.

Sørensen, Kaj, købmand; f. 16/5 1914 i Vester 
Hornum, Ålborg amt, søn af gårdejer Christian 
Sørensen; g. 1936 m. Gudrun S., f. Schacksen; 
udi. i Erslev Brugsforening, Mors 1929-33, over
taget nuværende forretning i Vester Velling og 
etabi. sig s. selvstændig købmand 1936; forret
ningsfører f. Vester Velling-Skern Sparekasse.

Adr. Vester Velling pr. Randers.
Firma: Kaj Sørensen, Vester Velling pr. Ran

ders.

Sørensen, Karl Andreas, købmand, skibspro
vianteringshandler; f. 16/4 1912 i Hammerum, 
Ringkøbing amt, søn af væver Søren Kristian 
Sørensen; g. 14/4 1938 m. Christina S., f. Peder
sen; bestået mellemskoleeksm. fra Silkeborg 
Borgerskole 1928, udi. h. købmand S. Lauritzen, 
Silkeborg 1928-32, derefter kommis i Silkeborg, 
Herning og Esbjerg samt forretningsbestyrer v. 
Vejers Strand, etabi. sig s. selvstændig købmand 
m. forretning Kongensgade 3, Esbjerg 1937, af
hændet samme og overtaget nuværende forret
ning — omfattende kolonial og skibsproviante
ring — i Esbjerg 1947.

Adr. Stormgade 10, Esbjerg.
Firma: Karsø Kolonial, Stormgade 10, Esbjerg.

Sørensen, Kjeld, disponent; f. 6/7 1924 i Hjør
ring, søn af købmand Laurits Sørensen; g. 11/3 
1950 m. Ulla S., f. Krüger Nielsen; bestået real- 
eksm. 1940, udd. i kolonial dels i faderens for
retning i Hjørring og dels h. købmand Worsøe 
Laursen, Århus 1940-44 og herunder bestået han- 
delsskoleeksm. fra Hjørring Handelsskole 1942, 
kommis i faderens forretning i Hjørring 1945- 
50, disponent i samme — der omfatter finere 
kolonial, delikatesser og vinhandel — s. 1951.

Adr. Jernbanegade 27, Hjørring.
Firma: Kolonialforretningen »Det blå Hjørne«, 

Hjørring.

Sørensen, Kristian, købmand; f. 19/5 1904 i 
Hjallerup, Hjørring amt, søn af murer Niels 
Sørensen; g. 25/9 1935 m. Margrethe S., f. Møl- 
gaard; udi. h. købmand J. Clemmensen, Melholt, 
frekventeret Justitsråd Møller’s Handelshøjskole 
i Ålborg 1929-30, selvstændig købmand i Mogen
strup 1934-46, overtaget nuværende kolonial- og 
isenkramforretning og etabi. sig s. selvstændig 
købmand i Hovedgård 1946; formd. f. Hovedgård 
Borgerforening.

Adr. Hovedgård.
Firma: Hovedgård Købmandsgård v. Kr. Sø

rensen, Hovedgård.

Sørensen, Kristian Dam, købmand; f. 27/7 1901 
i Træden, Skanderborg amt, søn af købmand

1023



Peter Dam Sørensen; g. 5/12 1939 m. Elisabeth 
D. S., f. Andersen; udi. h. købmand Bech Grau- 
balle, Ny Solbjerg 1918-21, kommis h. købmand 
Martin Sørensen, Brædstrup 1922-27 og i Vin
ding Brugsforening 1928-33, overtaget købmand
R. P. Høj’s kolonial- og delikatesseforretning i 
Brædstrup og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1935.

Adr. Brædstrup.
Firma: Dam Sørensen, Brædstrup.

Sørensen, Lauge, købmand; f. 19/3 1920 i Ubby, 
Holbæk amt, søn af gårdejer Harald Sørensen;
g. 8/6 1946 m. Kirsten S., f. Buchwald Morten
sen; udi. i Ubby Brugsforening 1936-40 og her
under bestået handelsskoleeksm. 1939, kommis og 
rejsevikar i forskellige brugsforeninger — bl. a. 
i Hørve, Helsinge og Værslev — 1940-47 og her
under frekventeret Den danske Andelsskole i 
Middelfart 1942-43, overtaget nuværende forret
ning — der omfatter kolonial, delikatesser, vin
handel, isenkram, brændsel og benzin — i Sner- 
tinge og etabi. sig s. selvstændig købmand 1946.

Adr. Snertinge.
Firma: Snertinge Købmandshandel, Snertinge.

Sørensen, Laurids Holger, købmand; f. 9/7 1899 
i Karlebo sogn, Frederiksborg amt, søn af land
mand Christian Sørensen; g. 6/9 1925 m. Valborg
S. , f. Mouritzen; udd. s. speditør, overtaget nu
værende forretning — der er grundlagt 1859 og 
omfatter kolonial og blandet handel — i Roskilde 
og etabi. sig s. selvstændig købmand 1926; medl. 
af best. f. Roskilde Købmandsforening s. 1938.

Adr. Køgevej 50, Roskilde.
Firma: H. Chr. Nielsen’s Eftf., Køgevej 50, 

Roskilde.

Sørensen, Laurits, købmand; f. 21/8 1892 i Sin
dal, Hjørring amt, søn af lærer Søren Sørensen;
g. 21/5 1916 m. Ingrid S., f. Nielsen; udd. i kolo
nial i Hjørring 1906-10 og kommis i Hjørring 
1910-15, etabi. sig s. selvstændig købmand m. for
retning — omfattende finere kolonial, delikates
ser og vinhandel — i Hjørring 1915, statsaut. 
vejer og måler i Hjørring; formd. f. Hjørring

Kolonialhandlerforening 1927-46, æresmedl. af 
samme s. 1952.

Adr. Jernbanegade 27, Hjørring.
Firma: Kolonialforretningen »Det blå Hjørne«, 

Hjørring.

Sørensen, Laurits Christian, købmand; f. 5/10 
1893 i Kissendrup pr. Ullerslev, Svendborg amt, 
søn af fragtmand Niels Christian Sørensen; g. 
24/5 1919 m. Hansigne Kristine Henriette S., f. 
Hansen; udd. i kolonialbranchen i Kissendrup 
og sen. etabi. sig s. selvstændig købmand m. for
retning — omfattende kolonial, isenkram, grov
varer og manufaktur — i samme by 1920; genn. 
13 år medl. af best. f. Nyborg og Omegns Køb
mandsforening.

Adr. Kissendrup pr. Ullerslev.
Firma: Laurits Sørensen, Kissendrup pr. Ul

lerslev.

Sørensen, Laurits Peter, købmand; f. 27/9 1902 
i Århus, søn af lokomotivfører Søren Christian 
Sørensen; g. 30/8 1928 m. Esther S., f. Hansen; 
udi. h. købmand J. Fr. Buttenschøn, Lystrup St. 
1917-21, derefter kommis bl. a. i Tranbjerg 
Brugsforening og sen. i Thorsager Brugsforening 
samt h. købmand Poulsen, Thorsager, grundlagt 
nuværende forretning i egen ny erhvervet ejen
dom i Århus og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1928.

Adr. Odensegade 42, Århus.
Firma: Laurits Sørensen, Odensegade 42, År

hus.

Sørensen, Leo, købmand; f. 24/9 1912 i Silke
borg, søn af købmand Otto Sørensen; g. 29/7 1937 
m. Maren S., f. Sloth; udi. h. købmand P. Buhi, 
Århus 1926-29, overtaget nuværende forretning 
i Århus og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1933.

Adr. Tage Hansens Gade 29, Århus.
Firma: Leo Sørensen, Dynkarken 19, Århus.

Sørensen, Leon Eskesti, købmand; f. 11/8 1908 
i Køge, søn af skibsfører Jens Sørensen; g. 9/4 
1936 m. Ruth E. S., f. Feigh; udi. h. købmand
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O. Sørensen O. K. Sørensen
købmand købmand

O. M. K. Sørensen P. Sørensen
købmand købmand

William Jensen, Haslev 1922-26, overtaget køb
mand Oluf Andersen’s forretning — omfattende 
kolonial, isenkram, køkkenudstyr, trikotage, 
brændsel og benzin — i Langebæk og etabi. sig 
s. selvstændig købmand 1943, till. forhandler f. 
A/S Dansk Tipstjeneste.

Adr. Langebæk.
Firma: Leon Eskesti Sørensen, Købmand, Lan

gebæk.

Sørensen, Martin, købmand; f. 16/5 1878 i 
Vrads, Skanderborg amt, søn af landmand Niels 
Munkgaard Sørensen; g. 7/2 1926 m. Mary S., f. 
Haahr; udd. indenfor korn- og foderstofbran
chen og sen. ansat v. forskellige møller og korn- 
og foderstofforretninger, etabi. sig s. selvstæn
dig købmand og møller m. forretning i Græstrup 
1904, afhændet samme og overtaget købmand 
Kopp’s forretning — omfattende kolonial, isen
kram, støbegods, korn og foderstoffer samt de
pot f. A/S Tuborgs Bryggerier — i Brædstrup 
1918; medstifter og medl. af best. f. Østjydsk 
Handelsforening s. 1906.

Adr. Brædstrup.
Firma: M. Sørensen & Søn, Brædstrup.

Sørensen, Max Lysholt, købmand; f. 10/5 1917 
i Houen, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Søren 
Niels Sørensen; g. 28/8 1948 m. Misse S., f. Ene- 
voldsen; udi. h. købmand Jens Trillingsgaard, 
Staby pr. Ulfborg 1937-41, derefter kommis i for
skellige forretninger og herunder frekventeret 
Niels Brock’s Handelshøjskole i Kbhvn. 1943, 
etabi. sig s. selvstændig købmand m. forretning 
Havnegade 130, Esbjerg 1947, afstået samme og 
overtaget nuværende forretning — der omfatter 
kolonial, delikatesser og vine — i Esbjerg 1948.

Adr. Finlandsgade 54, Esbjerg.
Firma: Max Sørensen, Kolonial-Vin-Delikates- 

se, Torvegade 62, Esbjerg.

Sørensen, Mogens, købmand; f. 8/10 1926 i Vi
by, Roskilde amt, søn af købmand H. Sørensen; 
g. 27/3 1949 m. Inger S., f. Kierstein; udi. h. køb
mand Gunnar Bendixen, Horsens, overtaget nu

værende kolonial- og delikatesseforretning i 
Kolding og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1952.

Adr. Olaf Ryes Gade 25, Kolding.
Firma: Mogens Sørensen, Dalbygade 1, Kol

ding.

Sørensen, Morten, købmand; f. 22/8 1893 i 
Kragelund, Vejle amt, søn af boelsmand K. Sø
rensen; g. 10/5 1922 m. Kirstine S., f. Mikkelsen; 
udd. v. landvæsen, overtaget nuværende forret
ning i Øster Snede og etabi. sig s. selvstændig 
købmand 1922.

Adr. Øster Snede pr. Løsning.
Firma: M. Sørensen, Øster Snede pr. Løsning.

Sørensen, Niels, købmand; f. 19/11 1920 i Sdr. 
Saltum, Hjørring amt, søn af landmand Jens 
Georg Sørensen; g. 1/8 1948 m. Erna S., f. Bon
de; udi. h. købmand Christiansen, V. Hjermes- 
lev 1934-38, kommis h. købmand E. Thorsen, Va- 
dum 1938-40 og 1943-44, h. købmand Tellefsen, 
Pandrup 1944-46, i Sdr. Saltum Brugsforening 
1946 og i Fjellerad Brugsforening 1946-48, over
taget nuværende forretning — der omfatter ko
lonial, isenkram og fodtøj — i Sdr. Kongerslev 
og etabi. sig s. selvstændig købmand 1948.

Adr. Sdr. Kongerslev.
Firma: Niels Sørensen, Sdr. Kongerslev.

Sørensen, Niels Aage, købmand; f. 10/6 1917 i 
Udby, Odense amt, søn af landmand Søren Chri
stian Sørensen; g. 11/6 1942 m. Erna S., f. Sø
rensen; overtaget nuværende forretning — der 
omfatter kolonial, isenkram og manufaktur — i 
Saltofte pr. Assens og etabi. sig s. selvstændig 
købmand 1949.

Adr. Saltofte pr. Assens.
Firma: Aage Sørensen, Saltofte pr. Assens.

Sørensen, Niels Arnold, købmand; f. 7/6 1901 
i Kbhvn., søn af kontrollør J. P. Sørensen; g. 
26/5 1947 m. Lilli Frants jette S., f. Jensen; udi. 
dels h. købmand H. F. Larsen, Skælskør 1916-18 
og dels h. købmand Carl Schiødt, Charlottenlund 
1918-20, selvstændig købmand i Kbhvn. 1926-33,
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overtaget nuværende forretning — der omfatter 
kolonial og isenkram samt frugt og grønt — og 
etabi. sig s. selvstændig købmand i Tårnby 1933.

Adr. Lyngborgvej 15, Tårnby pr. Kastrup.
Firma: N. A. Sørensen, Lyngborgvej 15, Tårn

by pr. Kastrup.

Sørensen, Otto, købmand; f. 1/11 1889 i Silke
borg.

Adr. Jerichausgade 26, Århus.
Firma: Otto Sørensen, Jerichausgade 26, Århus.

Sørensen, Otto, købmand; f. 24/10 1904 i Barrit, 
Vejle amt, søn af murermester N. P. Sørensen; 
g. 28/6 1934 m. Magda S., f. Jacobsen; udi. h. 
købmand Sørensen, Hornsyld 1919-23, overtaget 
nuværende forretning i Horsens og etabi. sig s. 
selvstændig købmand 1943.

Adr. Sølundsgade 16, Horsens.
Firma: Otto Sørensen, Sølundsgade 16, Hor

sens.

Sørensen, Ove Dan, forretningsfører; f. 29/10 
1925 i Skive.

Adr. Grønnevangen 7, Randers.
Firma: A/S H.O.K.I.s Filial, Randers.

Sørensen, Ove Kloch, købmand; f. 23/10 1932 
i Hvam, Viborg amt, søn af gårdejer Viggo Sø
rensen; g. 1954 m. Ella K. S., f. Just; udi. dels i 
Oustrup Brugsforening og dels i Hvilsom Brugs
forening samt i Almind Brugsforening 1948-52, 
derefter kommis i sidstnævnte brugsforening og 
sen. af tjent værnepligt, etabi. sig s. selvstændig 
købmand m. forretning — omfattende kolonial, 
isenkram, manufaktur, fodtøj, grøntsager, have- 
og markfrø, kunstgødning, foderstoffer og ben
zin — i Vinkel pr. Viborg 1954.

Adr. Vinkel pr. Viborg.
Firma: Vinkel Købmandsforretning v. Ove 

Kloch Sørensen, Vinkel pr. Viborg.

Sørensen, Ove Max Kristian, købmand; f. 17/4 
1924 i Rindby, Fanø, søn af gårdejer Jens Mad
sen Sørensen; g. 26/12 1950 m. Lissi S., f. Peter
sen; udi. h. købmand Harald Svarrer, Fanø 1939- 
43 og herunder bestået handelsmedhjælpereksm. 
fra Fanø Handelsskole 1942, kommis i firmaet 
Faarup & Sønderby (kolonial en gros), Esbjerg 
1943-44 og h. skibshandler P. V. Jensen Schou, 
Esbjerg 1944-45 samt førstekommis h. skibshand
ler Anthon Christensen, Esbjerg 1947-50, grund
lagt forretning — omfattende kolonial og blan
det handel — v. Fanø Vesterhavsbad samt over
taget nuværende forretning — omfattende kolo
nial, delikatesser og vine — i Esbjerg og etabi. 
sig s. selvstændig købmand 1950.

Adr. Skolegade 70, Esbjerg.
Firma: Ove Sørensen, Købmand, Skolegade 70, 

Esbjerg.

Sørensen, Peter, købmand; f. 3/4 1907 i Skær
bæk, Tønder amt, søn af landmand Christian 
Sørensen; g. 25/11 1934 m. Kirstine S., f. Schmidt; 
udi. h. købmand N. H. Schmidt, Roager 1922-26,

kommis h. samme 1926-29, h. købmand Jes Hej
sel, Skovby 1930 og i Kærbøl Kro’s Købmands
handel 1930-33, overtaget købmand Niels Peter
sen’s kolonial- og delikatesseforretning i Skær
bæk og etabi. sig s. selvstændig købmand 1933; 
medl. af best. f. Tønder Amts Købmandsfor
ening 1942-54, kasserer i Skærbæk Håndvær
ker- og Industriforening s. 1952 og medl. af 
Skærbæk sogneråd s. 1954.

Adr. Jernbanegade 8, Skærbæk.
Firma: Peter Sørensen, Jernbanegade 8, Skær

bæk.

Sørensen, Peter Sabro, købmand; f. 3/12 1914 i 
Laurbjerg, Randers amt, søn af banenæstfor
mand Søren Sørensen; g. 19/10 1941 m. Helga 
Dorthea S. S., f. Gregersen; bestået realeksm. 
1930, udi. i Maria Magdalene Brugsforening pr. 
Ryomgård 1930-33, kommis i Holmslands Brugs
forening pr. Ringkøbing 1933-34, i Venslev Brugs
forening 1934-35 og i Alslev Brugsforening pr. 
Varde 1935-39 samt i Guldager Brugsforening 
1939-42, uddeler i Alslev Brugsforening pr. Var
de 1942-49, overtaget nuværende forretning — 
der omfatter kolonial, isenkram og brændsel — 
i Humlum og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1949, ombygget og moderniseret forretningen 
1954.

Adr. Humlum St.
Firma: P. Sabro Sørensen, Humlum St.

Sørensen, Poul Gam Dein, forretningsfører; f. 
2/3 1920 i Farre pr. Sporup, Skanderborg amt, 
søn af købmand S. P. Sørensen; g. 10/2 1943 m. 
Gudrun S., f. Fischer; udi. h. købmand Horsager, 
Galten 1936-38, derefter kommis i faderens for
retning i Farre pr. Sporup og sen. h. købmand 
Martin Sørensen, Brædstrup samt frekventeret 
Den jydske Handelshøjskole i Århus 1940-41, 
selvstændig købmand i brunkulslejerne i Søby 
1943-48, derefter forretningsfører i faderens for
retning i Farre pr. Sporup.

Adr. Farre pr. Sporup.
Firma: S. P. Sørensen, Farre pr. Sporup.

Sørensen, Ruth Johanne Kristine Telling, køb
mand'; f. 30/10 1908 i Granløse, Holbæk amt, dat
ter af hørkræmmer Niels Nielsen; g. 30/10 1931 
m. kedelpasser v. Orlogsværftet Magnus Søren
sen; udd. og virket i faderens forretning Nan- 
sensgade 69, Kbhvn. K. 1922-28, derefter virket 
s. ekspeditrice og sen. ansat bl. a. i K.T.A.S., 
etabi. sig s. selvstændig købmand m. forretning 
— omfattende kolonial, delikatesser, vine og to
bak m. v. — Borgergade 134, Kbhvn. K. 1947.

Adr. Christopher Boecks Alle 105, Søborg.
Firma: Ruth Telling Sørensen, Borgergade 134, 

Kbhvn. K.

Sørensen, Sigvard, købmand; f. 11/2 1900 i Ål
borg, søn af bryggeriarbejder Anton Sørensen; 
g. 21/9 1924 m. Signe S., f. Jacobsen; bestået mel- 
lemskoleeksm. fra Danmarksgades Skole i Ål
borg 1915, udi. h. købmand Math. Christensen,
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P. S. Sørensen S. Sørensen S. Sørensen S. P. Sørensen
købmand købmand købmand købmand

Ålborg 1915-19, derefter bl. a. førstekommis h. 
købmand Jens Henriksen, Ålborg, overtaget nu
værende forretning m. tilhørende ejendom i Ål
borg og etabi. sig s. selvstændig købmand 1927; 
medl. af agitations- og noteringsudvalget i Ål
borg Handelsforening af 1879.

Adr. Helgolandsgade 2, Ålborg.
Firma: Sigv. Sørensen, Absalonsgade 29, Ål

borg.

Sørensen, Svend, købmand; f. 27/4 1910 i Sul- 
sted-Aj strup kommune, Ålborg amt, søn af køb
mand Christian Sørensen; g. 8/11 1936 m. Frede
rikke S., f. Larsen; udi. dels i Harken Brugs
forening og dels h. købmand Andersen, Sulsted
1928- 32, kommis h. sidstnævnte 1932-34, etabi. sig 
s. selvstændig købmand m. forretning i Aj strup 
1934, afstået samme og overtaget nuværende for
retning — der omfatter kolonial, delikatesser og 
vinhandel samt isenkram og køkkenudstyr — i 
Skørping 1942; formd. f. Skørping Vandværk.

Adr. Skørping.
Firma: Svend Sørensen, Kolonial & Isenkram, 

Skørping.

Sørensen, Svend Aage, købmand; f. 11/1 1911 i 
Kolding, søn af restauratør N. C. Sørensen; g. 
19/2 1939 m. Ebba S., f. Bechmann; udd. i kolo
nial h. købmand F. B. Krøyer, Specialforretnin
gen »Sana«, Kolding 1925-29, kommis h. samme
1929- 37, derefter vikar i forskellige forretninger 
i Kolding, grundlagt kolonialforretning i Kol
ding og etabi. sig s. selvstændig købmand 1937, 
grundlagt nuværende forretning i nybygget ejen
dom i Kolding 1954.

Adr. Snerlevej 2, Kolding.
Firma: S. A. Sørensen, Tvedvej 22, Kolding.

Sørensen, Svend Aage Regner, købmand; f. 
13/5 1923 i Kbhvn., søn af gårdejer Regner Sø
rensen; g. 16/9 1945 m. Anna S., f. Petersen; udi. 
dels h. købmand Skafte, Kalundborg og dels i 
Tømmerup Brugsforening 1937-40, kommis i 
sidstnævnte 1940-41, i Tyvelse Brugsforening 
1941-43 og i Birkerød Brugsforening 1943-45, 
etabi. sig s. selvstændig købmand m. forretning

— omfattende kolonial, delikatesser, vine og to
bakker samt agentur f. Gram Køleskabe — Ut- 
terslev Torv 20, Kbhvn. NV. 1945.

Adr. Skoleholdervej 48, Kbhvn. NV.
Firma: Regner’s Kolonial v. Regner Sørensen, 

Utterslev Torv 20, Kbhvn. NV.

Sørensen, Søren, grosserer; udd. i kolonial, 
selvstændig købmand i Viborg t. 1937, overtaget 
Viborg Kafferisteri og etabi. sig s. selvstændig 
grosserer 1936, optaget grosserer J. Tang-Jensen 
s. kompagnon i virksomheden 1949.

Adr. Dannebrogsgade 5-7, Viborg.
Firma: Viborg Kafferisteri, Dannebrogsgade 

5-7, Viborg.

Sørensen, Søren, købmand; f. 19/12 1923 i Nør- 
rebølling, Ribe amt, søn af gårdejer Gustav B. 
Sørensen; g. 6/9 1947 m. Inger Agnethe S., f. 
Lose; udi. i Brørup Brugsforening, overtaget 
nuværende kolonialforretning i Esbjerg og etabi. 
sig s. selvstændig købmand 1950.

Adr. Nørregade 16, Esbjerg.
Firma: Søren Sørensen, Kolonial & Isenkram, 

Nørregade 14, Esbjerg.

Sørensen, Søren Pedersen, købmand; f. 24/4 
1889 i Tulstrup, Skanderborg amt, søn af bager
mester Laus Sørensen; g. 4/5 1912 m. Mette S., 
f. Dein; udi. h. købmand Olsen, Randers, over
taget svigerfaderen købmand Poul Garn Dein’s 
forretning i Farre pr. Sporup og etabi. sig s. 
selvstændig købmand 1912, optaget sønnen — 
Poul Garn Dein Sørensen — s. medarbejder og 
forretningsfører i forretningen 1948.

Adr. Farre pr. Sporup.
Firma: S. P. Sørensen, Farre pr. Sporup.

Sørensen, Søren Thomsen, købmand; f. 10/8 
1886 i Fåborg v. Varde, Ribe amt, søn af gård
ejer Hans Christian Sørensen; g. 8/12 1912 m. 
Gunild T., f. Jensen; udi. h. købmand Julius 
Jensen, Fåborg v. Varde 1901-05, kommis h. 
samme 1905-06 og førstekommis h. købmand I. 
A. Andersen’s Enke, Oksbøl 1906-08 samt h. køb
mand J. C. Stilling, Skive 1908-10, frekventeret
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S. T. Sørensen V. Sørensen
købmand købmand

W. Sørensen W. C. Sørensen
købmand disponent

Den jydske Handelshøjskole i Århus 1911, besty
rer h. købmand I. A. Andersen’s Enke, Oksbøl 
1911-12, etabi. sig s. selvstændig købmand m. 
forretning i Outrup 1912, afhændet samme og 
overtaget nuværende forretning — der omfatter 
kolonial, isenkram, gødning, markfrø og cement 
— i Filskov 1916, optaget svigersønnen — køb
mand Gunnar Stoklund — s. kompagnon i forret
ningen 1954; medl. af best. f. Handelsforeningen 
af 1929, Grindsted s. 1933, kasserer i samme s. 
1952, till. medl. af Filskov menighedsråd.

Adr. Filskov.
Firma: S. Thomsen & Co., Filskov.

Sørensen, Theodor, købmand; f. 25/4 1927 i 
Uge, Åbenrå amt, søn af gårdejer Nis Nissen 
Sørensen; g. 28/6 1952 m. Anna S., f. Appel; udd. 
i kolonial og isenkram h. købmand Heinrich 
Clausen, Uge 1943-47, kommis h. købmand Jes 
Petersen, Åbenrå 1947, h. købmand P. Olesen, 
Toftlund 1948 samt 1950-52 og h. købmand M. P. 
Branderup, Rødekro 1949-50, overtaget fru Pe- 
trea Eriksen’s kolonialforretning i Rødekro og 
etabi. sig s. selvstændig købmand 1952, sen. ud
videt forretningen m. særskilt afdeling f. køk
kenudstyr.

Adr. Rødekro.
Firma: Østergades Kolonialforretning v. Th. 

Sørensen, Rødekro.

Sørensen, Thomas, købmand; f. 11/10 1920 i 
Horne, Hjørring amt, søn af murermester Johan 
Sørensen; udi. h. købmand H. C. Knudsen, Bjer
ringbro 1938-41 og herunder bestået handels- 
medhjælpereksm. fra Bjerringbro Handelsskole 
1941, kommis i forskellige forretninger bl. a. i 
firmaet C. I. Aggerbech, Horsens 1941-50, over
taget kolonialforretningen Baunhøj 4, Grenå og 
etabi. sig s. selvstændig købmand 1950, flyttet 
forretningen t. nuværende moderne lokaler 
Baunhøj 6, Grenå 1954.

Adr. Baunhøj 6, Grenå.
Firma: Th. Sørensen, Kolonial-Vine-Tobak, 

Baunhøj 6, Grenå.

Sørensen, Thomas, disponent; f. 8/7 1922 i Tyr
strup, Haderslev amt, søn af landmand Jørgen 
Sørensen; g. 12/7 1947 m. Lene S., f. Sørensen: 
udd. i kolonialbranchen h. købmand A. C. Dahl- 
Hansen, Christiansfeld 1937-41, derefter kommis
h. købmand Johs. Mathiesen, Haderslev og sen.
h. købmand N. Lund, Lintrup 1943-44 samt fre
kventeret Bergenholz’ Dekoratørskole i Kbhvn. 
1943, disponent h. købmand Henrik Sørensen, 
Haderslev s. 1945.

Adr. Hjortebrovej 10, Haderslev.
Firma: Henrik Sørensen, Jomfrustien, Haders

lev.

Sørensen, Vagner, købmand; f. 4/4 1906 i Sø
vind, Skanderborg amt, søn af handelsmand S. 
Christian Sørensen; g. 3/7 1932 m. Helga S., f. 
Mathiasen; udd. h. købmand C. M. Rasmussen, 
Østbirk 1921-25, derefter kommis h. samme og 
sen. hos købmand Johs. Yding, Bråskov, over
taget forretningen i Horsens og etabi. sig s. 
selvstændig købmand 1932, flyttet forretningen t. 
nuværende store og moderne lokaler i Horsens 
1951; tidl. genn. 5 år formd. f. Horsens Køb
mandsforening, medl. af best. f. Horsens Han
delsforening og medl. af handelsskoleudvalget v. 
Horsens Handelsskole.

Adr. Kongensgade 6, Horsens.
Firma: Vagner Sørensen, Kongensgade 4-6, 

Horsens.

Sørensen, Werner, købmand; f. 17/5 1894 i Ny
mølle v. Ørholm, Søllerød sogn, Kbhvn.s amt, 
søn af maskinmester Adolf Sørensen; g. 20/6 1920 
m. Karen Jensine S., f. Jensen; etabi. sig s. 
selvstændig købmand m. forretning — omfatten
de kolonial, isenkram, brændsel og benzin — i 
Neder Vindinge pr. Vordingborg 1924; kasserer 
i Benzinforhandlerforeningen f. Sydsjælland og 
Møn samt medl. af best. f. Foreningen af Land
købmænd i Sydsjælland 1937-49, stedfortræder f. 
kontorbestyreren i Den sjællandske Bondestands 
Sparekasse, Vordingborg samt kirkeværge f. Ka
strup Kirke og kommunevurderingsmand f. 0- 
stifternes Husmandskreditforening.
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W. M. Sørensen 
købmand

S. Tarkov 
købmand

P. Thaysen 
købmand

H. W. Theodorsen 
købmand

Adr. Neder Vindinge pr. Vordingborg.
Firma: Neder Vindinge Købmandshandel, Ne

der Vindinge pr. Vordingborg.

Sørensen, Willy Christen, disponent; f. 6/8 1921 
i Klarskov, Præstø amt, søn af købmand Wer
ner Sørensen; g. 27/8 1944 m. Inga S., f. Rasmus
sen; udi. h. købmand Chr. Andersen, Vording
borg 1938-40, derefter kommis i faderens forret
ning i Neder Vindinge pr. Vordingborg, dispo
nent i samme forretning — der omfatter kolo
nial, isenkram, brændsel og benzin — s. 1951.

Adr. Nygårdsvej 13, Vordingborg.
Firma: Neder Vindinge Købmandshandel, Ne

der Vindinge pr. Vordingborg.

Sørensen, Wogn Munkgaard, købmand; f. 20/5 
1910 i Græstrup, Skanderborg amt, søn af køb
mand Martin Sørensen; g. 22/3 1933 m. Gudrun 
M. S., f. Hansen; udd. i korn- og foderstoffirma
et Grabow & Co., Horsens 1928-31 og herunder 
bestået handelsmedhjælpereksm. fra Horsens 
Handelsskole, medhjælper i faderens forretning 
i Brædstrup 1931-33, selvstændig købmand i År
hus 1933-39, derefter prokurist i faderens forret
ning i Brædstrup, medindehaver af samme s. 
1948.

Adr. Brædstrup.
Firma: M. Sørensen & Søn, Brædstrup.

Sørensen, Zakarias Winther, købmand; f. 19/1 
1901 i Vejle, søn af vognmand Søren Mikael Sø
rensen; g. 6/2 1932 m. Ruth S., f. Iversen; udi. h. 
købmand E. Eriksen, Vejle, derefter kommis 
bl. a. h. købmand Chr. Mikkelsen, Blåhøj, over
taget sammes forretning — omfattende kolonial, 
isenkram og manufaktur — og etabi. sig s. selv
stændig købmand 1934; kommunalrevisor i Blå
høj s. 1943.

Adr. Blåhøj.
Firma: Kolonialforretningen »Kontanten« v. W. 

Sørensen, Blåhøj.

Tandrup, Jens, købmand; f. 5/4 1914 i Ejsing 
sogn, Ringkøbing amt, søn af mejeribestyrer 
Niels Tandrup; g. 17/3 1945 m. Marie T., f.

Svindt; udi. h. købmand P. Knudsen, Roslev
1930-34, kommis h. samme 1934-35 og sen. h. 
købmand Christensen, Langå samt — genn. 2 år 
— i Nordthy Brugsforening i Thisted og — genn. 
3 år — i Kolonialimporten i Thisted, derefter 
lagerforvalter i A/S H.O.K.I.s en gros afdeling 
i Thisted t. 1950, selvstændig trikotagehandler i 
Randers 1950-51, overtaget Over Hadsten Han
delsplads og etabi. sig s. selvstændig købmand 
i Over Hadsten 1951; suppleant t. best. f. Han
delsstandsforeningen f. Hadsten og Omegn s. 
1954.

Adr. Over Hadsten pr. Hadsten.
Firma: Over Hadsten Handelsplads, Over Had

sten pr. Hadsten.

Tang-Jensen, Carl Johan, direktør; f. 1/3 1917 
i Gadbjerg, Vejle amt, søn af gårdejer Jens Pe
ter Jensen; g. 1948 m. Asta T.-J., f. Pedersen; 
udd. i kolonial h. købmand F. Joachimsen, Sil
keborg, kontorassistent i A/S L. C. Lauritzen 
(kolonial en gros), Silkeborg 1939, disponent i 
samme 1946, meddirektør s. 1954.

Adr. Silkeborg.
Firma: L. C. Lauritzen A/S, Silkeborg.

Tang-Jensen, Johannes Magnus, grosserer; f. 
3/4 1911 i Gadbjerg, Vejle amt, søn af gårdejer 
Jens Peter Jensen; g. 1942 m. Karin T.-J., f. 
Øster; udd. i kolonial h. købmand F. Joachim
sen, Silkeborg 1928-32, ansat i Viborg Kaffe
risteri 1936-43, repræsentant i A/S Chr. Hansen, 
Hobro 1943-48, derefter optaget s. kompagnon i 
Viborg Kafferisteri.

Adr. Laurentiivej 45, Viborg.
Firma: Viborg Kafferisteri, Dannebrogsgade 

5-7, Viborg.

Tarkov, Søren, købmand, statsaut. vejer og 
måler; f. 14/5 1905 i Edslev, Ormslev-Kolt sogn, 
Århus amt, søn af landmand Peter Jensen; g. 
31/12 1939 m. Elna T., f. Mortensen; udi. h. køb
mand P. Petersen, Skanderborg 1921-25 og her
under bestået handelsmedhjælpereksm. fra Skan
derborg Handelsskole 1924, kommis h. samme 
1925-30, etabi. sig s. selvstændig købmand m. for-
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retning — omfattende kolonial, delikatesser, vin
handel og isenkram — i Bjerringbro 1932, till. 
statsaut. vejer og måler i Bjerringbro.

Adr. Vestergade 4, Bjerringbro.
Firma: Søren Tarkov, Købmand, Storegade 26, 

Bjerringbro.

Tarp, Reinhard, købmand; f. 26/3 1902 i Kbhvn., 
søn af overpostbud S. P. Tarp; bestået realeksm. 
1918 og handelseksm. 1920, iøvrigt udd. i handel 
indenfor korn og foderstoffer en gros og efter 
læretiden fortsat i branchen, værnepligtig v. for
plejningskorpset 1923 og reserveintendant v. 1. 
regiment 1924-27, udtrådt af hæren og etabi. sig 
s. selvstændig købmand m. forretning Guldbergs- 
gade 24, Kbhvn. N. 1927, afhændet samme og 
overtaget nuværende forretning Godthåbsvej 136, 
Kbhvn. F. 1934; tidl. medl. af best. f. A/S Køb
mands Centralen f. Kbhvn. og af repræsentant
skabet f. Foreningen af faglærte Købmænd i 
Danmark.

Adr. Godthåbsvej 136, Kbhvn. F.
Firma: Tarp’s Kolonial v. Reinh. Tarp, Godt

håbsvej 136, Kbhvn. F.

Teilmann, Carl Theodor, købmand; f. 11/6 1894 
i Gram, Haderslev amt, søn af bygmester Ter
kel Nielsen Teilmann; g. 6/11 1921 m. Oline 
Marie T., f. Nielsen; udi. h. købmand H. Dahl, 
0. Lindet 1909-13 og herunder bestået handels- 
medhjælpereksm. fra Gram Handelsskole 1912, 
kommis h. samme 1913-14 og førstekommis h. 
købmand N. E. Møller, Jellinge 1915-20, selv
stændig købmand i Hellevad 1920-23 og i Gern- 
drup pr. Brørup 1923-34, overtaget nuværende 
forretning — der omfatter kolonial og isen
kram — og etabi. sig s. selvstændig købmand i 
Guldager 1934.

Adr. Guldager St.
Firma: C. Th. Teilmann, Kolonialforretning, 

Guldager St.

Tellefsen, Tellef Christian Georg, købmand; f. 
10/9 1893 i Bindslev, Hjørring amt, søn af sko
magermester N. P. Tellefsen; udi. h. købmand 
Svendsen, Toubro, overtaget købmand N.P. Niel
sen’s forretning i Års og etabi. sig s. selvstændig 
købmand 1919, afstået samme og overtaget nu
værende forretning i Århus 1920.

Adr. Odensegade 18, Århus.
Firma: Odensegades Kolonial- & Materialhan

del, Odensegade 18, Århus.

Termansen, Thorvald, købmand; f. 28/1 1908 i 
Nordenskov, Ribe amt, søn af gårdejer Niels 
Termansen; g. 7/5 1933 m. Betty T., f. Nielsen; 
udi. i Arre Brugsforening pr. Varde 1923-27, 
kommis i samme 1927-29 og sen. bl. a. i Bram- 
minge Brugsforening 1929-33, frekventeret Den 
danske Andelsskole i Middelfart 1932, selvstæn
dig købmand i Bjerre pr. Studsgård 1933-35 og 
i Nordenskov 1935-44, overtaget nuværende for
retning og etabi. sig s. selvstændig købmand i 
Ølgod 1944.

Adr. Østerbro 23, Ølgod.
Firma: Th. Termansen, Kolonialforretning, 

Østerbro 23, Ølgod.

Terp, Hans Mogens, købmand; f. 16/9 1933 i 
Kbhvn., søn af købmand Hans Terp; g. 1956 m. 
Lilian Elinor T., f. Hansen; udi. i firmaet Brdr. 
Werner Hansen, Folehaven 2, Kbhvn. Vby. 1949- 
52 og herunder bestået handelseksm. fra Køb
mandsskolen 1952, derefter kommis h. moderen 
købmand Edith Terp, Hvidovrevej 270, Kbhvn. 
Vby., forretningsbestyrer h. samme s. 1955.

Adr. Sydkærsvej 78, Kbhvn. Vby.
Firma: H. Terp, Hvidovrevej 270, Kbhvn. Vby.

Thaysen, Peder, købmand; f. 22/12 1920 i Sta
dil, Ringkøbing amt, søn af murermester Anthon 
Christensen; g. 26/8 1952 m. Anny T., f. Jacob
sen; udd. s. møller og sen. kommis h. købmand 
Østergaard, Ørnhøj samt forretningsbestyrer i 
Tim, overtaget nuværende forretning i Struer og 
etabi. sig s. selvstændig købmand 1950; medl. af 
best. f. og kasserer i Kolonialhandlerforeningen
f. Struer og Omegn.

Adr. B. & O. Byen, Struer.
Firma: P. Thaysen, B. & O. Byen, Struer.

Theodorsen, Henry William, købmand; f. 24/6 
1926 i Bagenkop, Svendborg amt, søn af fisker 
Henry Theodorsen; f. 9/10 1948 m. Ella T., f. 
Henriksen; udd. i kontorvirksomhed v. trafik
væsen og sen. ansat i A/S Langelandsbanen samt 
i A/S Sydfynske Dampskibsselskab, overtaget 
nuværende forretning — der omfatter kolonial, 
delikatesser og vinhandel — i Rudkøbing og 
etabi. sig s. selvstændig købmand 1950; medl. af 
best. f. Rudkøbing Købmandsforening samt læg
dommer i Rudkøbing Boligret.

Adr. Teglbakken, Rudkøbing.
Firma: Henry W. Theodorsen, Østergade 8, 

Rudkøbing.

Theming, H. Bernhard, købmand; f. 2/4 1914 i 
Ruds Vedby, Holbæk amt, søn af mejerist Emil 
Therning; g. 26/8 1943 m. Inga T., f. Rosenberg; 
udi. i Skørringe Brugsforening, overtaget nuvæ
rende forretning i Nakskov og etabi. sig s. selv
stændig købmand 1943.

Adr. Skolevej, Nakskov.
Firma: H. B. Therning, Nakskov.

Theusen, Hans N., købmand; f. 24/6 1906 i Klip
lev, Åbenrå amt, søn af købmand Peter A. Theu
sen; g. 24/6 1936 m. Ingeborg T., f. Sørensen; 
udd. i kolonial og isenkram h. købmand P. Ja
cobsen, Hellevad 1920-24, frekventeret Den jyd- 
ske Handelshøjskole i Århus 1924-25, disponent i 
faderens forretning i Kliplev 1925-36, overtaget 
samme — der omfatter kolonial og isenkram 
samt genn. årerne er ombygget, udvidet og mo
derniseret flere gange — og etabi. sig s. selv
stændig købmand 1936; ti dl. genn. ca. 8 år medl. 
af best. f. og kasserer i Kliplev Håndværker
forening.
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Adr. Kliplev.
Firma: Hans N. Theusen, Kliplev.

Thibert-Andersen, Axel Christian, repræsen
tant; f. 30/3 1906 i Randers, søn af staldmester i 
A/S Bryggeriet »Thor« Søren Christian Thibert- 
Andersen; g. 12/12 1936 m. Valborg T.-A., f. 
Wendelin; udd. i tekstilbranchen, repræsentant i 
A/S Theodor Lyhne, Kbhvn. 1934-52 og i A/S 
Halby & Schelderup, Kbhvn. 1952-54, derefter 
repræsentant i A/S M. E. Grøn & Søn, Kbhvn.; 
formd. f. Randers Handelsrejsendeforening og f. 
Danmarks aktive Handelsrejsende’s Randers 
afd., till. medl. af hovedbest. f. sidstnævnte, fl.a. 
tillidshverv.

Adr. »Hassagerhus«, Randers.
Firma: A/S M. E. Grøn & Søn, Solbjergvej 3, 

Kbhvn. F.

Thiemke, Villy, købmand; f. 13/11 1910 i Ber
lin, søn af overmontør August Thiemke; g. 14/4 
1940 m. Erna T., f. Jacobsen; udd. i A/S C. D. 
Petersen, Svinninge 1925-29, kommis i samme 
1929-32 og disponent h. købmand Beyerholm, 
Uggerløse 1932-48, etabi. sig s. selvstændig køb
mand m. forretning — omfattende blandet land
handel — i Skamstrup 1948.

Adr. Skamstrup pr. Mørkøv.
Firma: Villy Thiemke, Skamstrup pr. Mørkøv.

Thiesen, Johannes, købmand; f. 3/1 1893 i 
Kbhvn., søn af kommunelærer Marius Thiesen; 
g. 2/11 1919 m. Marthine T., f. Olsen; bestået 
mellemskoleeksm. 1908, udd. i firmaet Højer & 
Rasmussen, Hørve 1908-12, kommis i samme 1912- 
14 og i A/S H. Jessen, Tåstrup 1916-19, indkaldt 
t. sikringsstyrken 1914-16, disponent i firmaet 
Højer & Rasmussen, Hørve 1919-27 og adm. di
rektør f. A/S C. B. Petersen, Svinninge 1927-33, 
overtaget købmand Harald Petersen’s forretning 
— omfattende kolonial, isenkram, køkkenudstyr, 
korn og foderstoffer, markfrø og brændsel — i 
Hvalsø og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1933; medl. af Sø- og Handelsretten f. Roskilde 
Amt s. 1950.

Adr. Hvalsø.
Firma: Johs. Thiesen, Hvalsø.

Thiim, Niels Jørgen, handelsskoleforstander; 
f. 9/3 1904 i Altona, Tyskland, søn af bogholder 
Jørgen Thiim; g. 6/8 1953 m. Kjesten T., f. 
Skøtt; bestået lærereksm. 1924, cand. phil. 1930, 
studieophold v. universiteterne i Hamburg, Lon
don, Cambridge og Paris, lærer v. Hadsund 
Realskole 1925-29, frekventeret Danmarks Læ
rerhøjskole 1929-30, lærer v. Tønder Statssemi- 
narium’s øvelsesskole s. 1930, lærer v. Tønder 
Handelsskole s. 1932, forstander f. samme s. 1946; 
medl. af best. f. Foreningen »Norden«, Tønder.

Adr. Leos Alle 63, Tønder.
Institution: Tønder Handelsskole, Tønder.

Thinggaard, Anders, købmand; f. 29/1 1920 i 
Lyby sogn, Viborg amt, søn af boelsmand Jens 
Thinggaard; g. 28/9 1952 m. Bodil T., f. Nielsen’; 
overtaget nuværende forretning — der omfatter 
kolonial, isenkram og trikotage — i Bøstrup og 
etabi. sig s. selvstændig købmand 1953.

Adr. Bøstrup pr. Lejbølle.
Firma: Anders Thinggaard, Bøstrup pr. Lej

bølle.

Thinggaard, Svend, købmand; f. 20/6 1916 i 
Nyker, Bornholm, søn af gårdejer Hans Thing
gaard; g. 7/5 1940 m. Anna T., f. Bidstrup; udi. 
i Nyker Brugsforening 1932-36, derefter kommis 
bl. a. i Åkirkeby Brugsforening samt frekvente
ret Den danske Andelsskole i Middelfart 1938, 
etabi. sig s. selvstændig købmand m. forretning 
Lillegade, Rønne 1940, indehaver af nuværende 
forretning — der omfatter kolonial, delikatesser 
og vinhandel — i Rønne s. 1945; kasserer i Røn
ne Købmandsforening.

Adr. Frydenlundsvej 5, Rønne.
Firma: Svend Thinggaard, Kolonial & Vin

handel, »Hafniahus«, St. Torvegade 36, Rønne.

Thinggaard, Tange, købmand; f. 22/2 1909 i 
Gedser, Maribo amt, søn af købmand Nicolai 
Thinggaard; g. 24/3 1932 m. Mathilde T., f. Ehren
reich; udi. h. købmand Truelsen, Nr. Alslev 1924-
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Aa. Thomasen 
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28, etabi. sig s. selvstændig købmand m. forret
ning — omfattende kolonial og isenkram i Rød- 
kjærsbro 1932; medl. af best. f. Rødkjærsbro 
Handelsstandsforening samt medl. af menigheds
rådet i Vindum sogn.

Adr. Rødkj ærsbro.
Firma: T. Thinggaard, Rødkj ærsbro.

Thode, Antonius, depotindehaver; f. 22/9 1893 
i Jels, Haderslev amt, søn af vognmand Ernst 
Thode; g. 7/10 1928 m. Bothilde T., f. Schmidt; 
udd. v. landvæsen og sen. virket s. ølkusk t. 
1919, overtaget Carlsberg Bryggerierne’s depot f. 
Jels og omegn og etabi. sig s. selvstændig depot
indehaver 1920; medl. af best. f. Jels Borger- og 
Håndværkerforening og f. Jels Fiskeriforening, 
till. medl. af best. f. Jels Brandvæsen 1920-53.

Adr. Jels.
Firma: Carlsberg-Depotet, Jels.

Tholstorf, Niels Tholstrup, direktør; f. 7/1 
1890 i Sdr. Vissing, Skanderborg amt, søn af 
skovfoged Jens Rasmussen; g. 21/1 1916 m. Dag
mar T., f. Balle; bestået præliminæreksm. fra 
Brædstrup Realskole 1908, derefter udd. i han
del m. frø s. speciale i Østergaard’s Frøavl, 
Stensballe, bogholder og sen. direktør i A/S 
Langelands Frøavlskompagni, Rudkøbing 1915- 
23, derefter prokurist i A/S Dansk Frø- & Silo- 
Selskab, Kbhvn., meddirektør i samme 1941, 
adm. direktør s. 1948; tidl. medl. af best. f. 
Dansk Frøhandlerforening samt medl. af 
Kbhvn.s bedømmelses- og voldgiftsudvalg f. frø
handelen.

Adr. Aldershvilevej 201, Bagsværd.
Firma: A/S Dansk Frø- & Silo-Selskab, Ny- 

ropsgade 37, Kbhvn. V.

Tholstrup, Niels, fabrikant; f. 20/1 1901 i Bry
rup, Skanderborg amt, søn af gårdejer Søren 
Tholstrup; g. 24/10 1931 m. Metha T., f. Bennet- 
zen; udd. s. tømrer h. tømrermester Sørensen, 
Bryrup 1917-21, frekventeret Haslev Håndvær
kerhøjskole 1921, arbejdet s. svend på Sjælland 
1921-22 og h. bygmester Hansen, Ejstrupholm v. 
opbygningen af Dollerup Mølle Tekstilfabriker

1922-23, forladt tømrerfaget efter ulykkestilfælde 
samt erhvervet Åbenrå Margarinefabrik — der 
genn. årene er blevet ombygget og moderniseret 
flere gange — og etabi. sig s. selvstændig fabri
kant 1925.

Adr. Slotsgade 25, Åbenrå.
Firma: Åbenrå Margarinefabrik, Åbenrå.

Thomasen, Aage, købmand; f. 10/10 1905 i Ros
kilde, søn af købmand Søren P. Thomasen; g. 
31/12 1943 m. Magda T., f. Sünksen; udd. i kolo
nial i Roskilde Materialhandel 1919-23 og her
under bestået handelsskoleksm. fra Roskilde 
Handelsskole 1922, kommis h. købmand Fred
holm, Charlottenlund 1930-33, lagerforvalter i 
firmaet Meyer & Henckel’s Eftf., Kbhvn. 1933- 
42, overtaget faderens forretning — omfattende 
ren kolonial — i Roskilde og etabi. sig s. selv
stændig købmand 1942; formd. f. best. f. For
eningen af faglærte Købmænd i Danmark’s Ros
kilde afd. s. 1946 samt medl. af samme forenings 
forretningsudvalg og repræsentantskab 1947-52, 
till. formd. f. 8. Regiments Soldaterforening.

Adr. Østergade 66, Roskilde.
Firma: Aage Thomasen, Østergade 66, Roskil

de.

Thomasen, Hans Christian, købmand; f. 12/10 
1889 i Spentrup, Randers amt, søn af gårdejer 
Jens Thomasen; g. 20/3 1921 m. Helga T., f. Jen
en Kok; udi. h. købmand Alexandersen, Ran
ders, grundlagt nuværende kolonial- og grov
varerforretning i Randers og etabi. sig s. selv
stændig købmand 1915.

Adr. Schousgade 2, Randers.
Firma: H. C. Thomasen, Schousgade 2, Ran

ders.

Thomasen, Karl Johannes, købmand; f. 30/8 
1917 i Ørsted, Randers amt, søn af repræsen
tant Rasmus Christian Thomasen; g. 17/8 1941 
m. Gerda T., f. Hansen; udi. h. købmand P. 
Skov, Tanderupkær, overtaget nuværende for
retning — der omfatter kolonial, isenkram og 
hønsefoder — i Vivild og etabi. sig s. selvstæn
dig købmand 1947.

1032



R. Thomassen 
købmand

T. Thomassen 
købmand
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Adr. Vivild.
Firma: Johs. Thomasen, Vivild.

Thomasen, Thomas Reinholdt købmand; f. 
29/3 1891 i Kbhvn.

Adr. Artillerivej 60, Kbhvn. S.
Firma: Th. Thomasen, Artillerivej 60, Kbhvn. 

S.

Thomassen, Alfred, købmand; f. 6/9 1922 i År
hus, søn af købmand Thomas Nielsen Thomas
sen; g. 21/3 1953 m. Frida T., f. Delfs; udi. dels 
i faderens forretning i Tarm og dels h. købmand 
Ib Nielsen, Søborg 1946-50, ansat i faderens for
retning i Tarm 1950-53, overtaget samme — der 
omfatter kolonial, delikatesser og frugt — og 
etabi. sig s. selvstændig købmand 1953, moder
niseret forretningen t. moderne tempo-butik 
1954.

Adr. Storegade 40, Tarm.
Firma: Alfred Thomassen, Storegade 40, Tarm.

Thomassen, Peter, købmand; f. 7/1 1892 i Blå- 
kjærskov, Vejle amt, søn af murermester Niels 
Thomassen; g. 5/4 1923 m. Anna T., f. Laursen; 
udd. s. maskinarbejder og sen. maskinmester i 
Ø.K., overtaget kolonialforretning i Tyvkjær pr. 
Fredericia og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1924.

Adr. Tyvkjær pr. Fredericia.
Firma: P. Thomassen, Tyvkjær pr. Fredericia.

Thomassen, Rune, købmand; f. 10/6 1924 i 
Tiufkær, Vejle amt, søn af købmand P. Tho
massen; g. 27/9 1947 m. Signe T., f. Rahbek; udi. 
i faderens forretning i Tiufkær 1939-43, repræsen
tant f. firmaet S. C. Langager, Vejle 1948-52, over
taget nuværende forretning i Gravens og etabi. 
sig s. selvstændig købmand 1952.

Adr. Gravens.
Firma: Rune Thomassen, Gravens.

Thomassen, Thomas Nielsen, købmand; f. 21/12 
1893 i Viuf, Vejle amt, søn af murermester Niels 
Thomassen; g. 5/10 1919 m. Elise Kristine T., f. 
Thomsen; udd. s. håndværker, etabi. sig s. selv

stændig købmand m. forretning i Lønborg 1921, 
afstået samme og overtaget forretning i Tarm 
1938, overdraget samme til sønnen — købmand 
Alfred Thomassen — 1953; medl. af Egvad sogne
råd 1943-54 samt af menighedsrådet s. 1953.

Adr. Skjernvej 25, Tarm.
Firma: Alfred Thomassen, Storegade 40, Tarm.

Thomassen, Thormod, købmand; f. 17/5 1908 i 
Slagelse, søn af slagter Rasmus Thomassen; g. 
28/1 1934 m. Grethe T., f. Lodberg; udi. h. køb
mand Chr. N. Larsen, Slagelse 1922-26, etabi. sig s. 
selvstændig købmand m. forretning — omfatten
de kolonial, delikatesser og vinhandel — i Sla
gelse 1933; medl. af best. f. og sekretær i Køb
mandsforeningen f. Slagelse og Omegn s. 1940, 
formd. f. samme s. 1946, till. medl. af repræsen
tantskabet f. A/S Handels- og Landbobanken i 
Slagelse s. 1948.

Adr. Herredstræde 16, Slagelse.
Firma: Thormod Thomassen, Herredstræde 16, 

Slagelse.

Thomesen, Andreas, grosserer; f. 21/10 1907 i 
Viborg; i kompagni m. svogeren grosserer Tor
ben Saunte grundlagt nuværende kolonial en 
gros virksomhed i Nykøbing F. og etabi. sig s. 
selvstændig grosserer 1945.

Adr. Gåbensevej 108, Nykøbing F.
Firma: Saunte & Thomesen, Gåbensevej 108, 

Nykøbing F.

Thomsen, Aage Lykke, købmand; f. 19/7 1924 i 
Ølgod sogn, Ribe amt, søn af smedemester Tho
mas Christian Thomsen; g. 22/5 1948 m. Esther 
L. T., f. Nielsen; udi. i Nordenskov Brugsfor
ening, derefter kommis h. købmand Berthelsen, 
Oksbøl og sen. førstekommis h. købmand Haahr, 
Hoven, overtaget nuværende forretning i Faur- 
holt og etabi. sig s. selvstændig købmand 1950.

Adr. Faurholt pr. Ikast.
Firma: Lykke Thomsen, Kolonial & Isenkram, 

Faurholt pr. Ikast.

Thomsen, Børge, købmand; f. 6/2 1927 i Len
dum, Hjørring amt, søn af landmand Christian
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købmand

C. Thomsen 
købmand

C. V. Thomsen 
materialist

G. H. Thomsen 
købmand

Thomsen; g. 25/5 1953 m. Ketty T., f. Pedersen; 
udi. i Stenhøj Brugsforening 1941-45, kommis i 
Tårs Brugsforening 1945-47 og i Åle Brugsfor
ening 1947, af tjent værnepligt 1947-48, kommis i 
Lendum Brugsforening 1948-49, h. købmand Jør
gensen, Frederikshavn 1949-51 og h. købmand 
Reese, Frederikshavn 1951-53, overtaget nuvæ
rende forretning — der omfatter kolonial, deli
katesser og vinhandel — i Frederikshavn og 
etabl. sig s. selvstændig købmand 1953.

Adr. Emilievej 56, Frederikshavn.
Firma: Børge Thomsen, Emilievej 56, Frede

rikshavn.

Thomsen, Børge Kaj Leo, købmand; f. 12/6 
1911 i Kbhvn., søn af malermester Thorvald 
Thomsen; g. 3/5 1938 m. Else Marie T., f. Clau
sen; udi. dels h. købmand A. L. Andersen, Lin- 
nesgade 35, Kbhvn. K. og dels h. købmand H. C. 
Albrechtsen, Ny Carlsbergvej 8, Kbhvn. V. 1926- 
30 og herunder bestået handelsmedhjælpereksm. 
— m. udmærkelse — fra Købmandsskolen 1929, 
kommis h. sidstnævnte 1930-35, selvstændig kaf
fehandler 1935-38, kommis dels h. købmand H. C. 
Albrechtsen, Ny Carlsbergvej 8, Kbhvn. V. og 
dels h. dennes søn Ndr. Frihavnsgade 49, Kbhvn. 
0. 1938-47 samt h. købmand Johs. Larsen, Høff- 
dingsvej 7, Kbhvn. Vby. 1947-52, etabl. sig s. selv
stændig købmand m. forretning Klitmøllervej 50, 
Vanløse 1952.

Adr. Frederiksborgvej 161, Kbhvn. NV.
Firma: Kolonialforretningen »Klitmøllen« v. 

B. Thomsen, Klitmøllervej 50, Vanløse.

Thomsen, Christian, købmand; f. 14/10 1894 i 
Gråsten, Åbenrå amt, søn af staldkarl Johan 
Thomsen; g. 28/7 1925 m. Meta T., f. Schmidt; 
udi. h. købmand Sandvei, Gråsten, forpagtet 
nuværende forretning i Ullerup og etabl. sig s. 
selvstændig købmand 1925.

Adr. Ullerup pr. Avnbøl.
Firma: Chr. Thomsen, Ullerup pr. Avnbøl.

Thomsen, Christian, købmand; f. 12/2 1909 i 
Hjordkær, Åbenrå amt, søn af postbud Søren 
Thomsen; g. 10/11 1935 m. Christine T., f.

Schmidt; udd. i kolonial og isenkram h. køb
mand L. I. Petersen, Over Jerstal 1923-27, kom
mis h. samme 1927-35 og lagerforvalter i A/S 
Brdr. Gram, Vojens 1935-46, overtaget købmand 
J. Jacobsen’s kolonial- og isenkramforretning i 
Hjordkær og etabl. sig s. selvstændig købmand 
1946, ombygget og moderniseret forretningen 
1947; medl. af best. f. Åbenrå og Omegns Køb
mandsforening.

Adr. Hjordkær, Sønderjylland.
Firma: Chr. Thomsen, Hjordkær, Sønderjyl

land.

Thomsen, Christian Vilhelm, materialist; f. 
11/10 1912 i Grenå, søn af købmand Thomas 
Thomsen; g. 15/8 1937 m. Mary T., f. Nielsen; 
bestået realeksm. fra Grenå Mellem- og Real
skole 1929, udi. dels i faderens forretning i 
Grenå og dels h. købmand Ernst Lauritzen, Vi
borg 1930-33 og herunder bestået handelsmed
hjælpereksm. fra Viborg Handelsskole 1931, før
stekommis h. købmand Tharald Madsen, Svend
borg 1933-36, overtaget nuværende forretning i 
Kolind og etabl. sig s. selvstændig materialist 
1936; kasserer f. Kolind Elektricitetsværk.

Adr. Bredgade 11, Kolind.
Firma: Kolind Materialhandel v. Chr. Thom

sen, Kolind.

Thomsen, Ernst Carl, købmand; f. 4/2 1927 i 
Horsens, søn af handelsgartner Carl Thomsen;
g. 18/10 1948 m. Ruth T., f. Heitmann; udi. h. 
købmand Vagner Sørensen, Horsens 1941-45, 
overtaget købmand Frederiksen’s forretning i 
Horsens og etabl. sig s. selvstændig købmand 
1949.

Adr. Allegade 67, Horsens.
Firma: Ernst Thomsen, Allegade 67, Horsens.

Thomsen, Gregers, købmand; f. 15/1 1915 i 
Torslev, Hjørring amt, søn af landmand Carl 
Thomsen; g. 3/12 1939 m. Kristine T., f. Olesen; 
udd. og virket i konsumbranchen, overtaget nu
værende forretning — der omfatter kolonial, de
likatesser og vinhandel samt foder (specielt 
minkfoder) — i Frederikshavn og etabl. sig s.
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selvstændig købmand 1939; medl. af best. f. Fre
derikshavn Kolonialhandlerforening s. 1954.

Adr. Kalkværksvej 16, Frederikshavn.
Firma: Gregers Thomsen, Kalkværksvej 16, 

Frederikshavn.

Thomsen, Gunnar Houmøller, købmand; f. 13/3 
1900 i Hornsyld, Vejle amt, søn af bagermester 
William Thomsen; g. 21/8 1926 m. Anna H. T., f. 
Olesen; bestået handelseksm. fra Østjydsk Han
delsskole i Horsens 1917, grundlagt nuværende 
kolonial- og delikatesseforretning i Hornsyld og 
etabi. sig s. selvstændig købmand 1926; medl. af 
best. f. Østjydsk Handelsforening s. 1926, medl. 
af Nebsager-Bjerre sogneråd 1933-43 og s. 1954, 
fl. a. tillidshverv.

Adr. Hornsyld.
Firma: G. Houmøller Thomsen, Hornsyld.

Thomsen, Hans, købmand; f. 14/11 1923 i Vol- 
strup sogn, Hjørring amt, søn af landmand Chri
stian Thomsen; g. 29/12 1954 m. Jytte T., f. Pe
dersen; udi. h. købmand Chr. Sørensen, Under
sted 1940-44, kommis h. købmand Chr. Jensen, 
Skagen 1944-45 og h. købmand Chr. Sørensen, 
Understed 1945-52, etabi. sig s. selvstændig køb
mand m. forretning — omfattende kolonial, de
likatesser og vinhandel — i Frederikshavn 1952.

Adr. Danmarksgade 14, Frederikshavn.
Firma: Hans Thomsen, Danmarksgade 14, Fre

derikshavn.

Thomsen, Harald, købmand; f. 4/12 1902 i 
Børglum, Hjørring amt; g. 5/7 1937 m. Margre
the T., f. Nielsen; udi. dels h. købmand Jensen, 
Børglum og dels h. købmand Jacobsen, Tårs 
1920-24, disponent h. sidstnævnte 1924-37, over
taget sammes forretning — der omfatter kolonial, 
delikatesser, vinhandel, korn og foderstoffer, 
brændsel, benzin og håndkøbsudsalg f. Øster 
Vrå Apotek samt eget tørreri, mølleri og ren
seri — og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1937, ombygget og moderniseret forretningen 
1954; medl. af best. f. Nordvestvendsyssels Han
delsforening s. 1953 samt f. A/S »Ozeka« s. 1947.

Adr. Tårs.
Firma: Harald Thomsen, Tårs.

Thomsen, Helmer Scheel, købmand; f. 13/1 1921 
i Langå, Randers amt, søn af lærer Jørgen Fre
derik Thomsen; g. 19/4 1946 m. Else Elise S. T.,
f. Jensen; udi. i Jerslev Brugsforening 1935-39, 
kommis i Skallerup Brugsforening og sen. i Ris
gård Brugsforening samt i Vidstrup Brugsfor
ening 1939-45, overtaget nuværende forretning 
— der omfatter kolonial og bladforhandling — 
i Ålborg og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1945.

Adr. Klostermarken 3, Ålborg.
Firma: H. Scheel Thomsen, Klostermarken 1, 

Ålborg.

Thomsen, Jens, købmand; f. 9/12 1909 i Ager
sted, Hjørring amt, søn af købmand Niels Thom
sen; g. 22/8 1938 m. Inger T., f. Christensen; udd. 
i kolonial og blandet handel i faderens forret
ning i Agersted 1926-30, derefter disponent i 
samme, overtaget forretningen og etabi. sig s. 
selvstændig købmand 1936.

Adr. Agersted.
Firma: Jens Thomsen, Kolonial & Isenkram, 

Agersted.

Thomsen, Jens, købmand; f. 25/6 1925 i V. Sot
trup, Sønderborg amt, søn af landmand Jørgen 
Thomsen; g. m. Julie T., f. Christensen; udd. i 
kolonialbranchen h. købmand H. Beck, V. Sot
trup 1939-43, kommis h. købmand J. S. Broder- 
sen, Bredebro 1943-44, h. købmand Jacob Niel
sen, Sønderborg 1944-46 og h. købmand Paul 
Thomsen, Kruså 1947-48, bestyrer af enkefru H. 
Beck’s forretning i V. Sottrup 1948-50 og repræ
sentant f. firmaet Axel Espersen (kortevarer en 
gros), Ålborg 1950-52, forpagtet enkefru H. Beck’s 
forretning — omfattende blandet landhandel — i 
V. Sottrup og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1952.

Adr. V. Sottrup.
Firma: Jens Thomsen, V. Sottrup.
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K. Thomsen 
købmand

K. J. Thomsen 
købmand

L. B. Thomsen 
købmand

P. Thomsen 
købmand

Thomsen, Johannes, købmand; f. 7/12 1908 i 
Odense, søn af vognmand Hans Thomsen; g. 5/5 
1937 m. Grethe T., f. Bachmann; udi. h. købmand 
Peter Iversen, Hans Tavsens Gade, Odense 1922- 
26 og herunder bestået handelsskoleeksm. fra 
Odense Handelsskole 1925, kommis h. købmand 
Sørensen, St. Glasvej, Odense 1926-30 og lager
forvalter i firmaet Breinholt Nørgaard, Over
gade, Odense 1930-40, etabi. sig s. selvstændig 
købmand m. forretning — omfattende kolonial, 
delikatesser, vinhandel og frugt samt isenkram 
— St. Glasvej, Odense 1940.

Adr. St. Glasvej 19, Odense.
Firma: Johannes Thomsen, St. Glasvej 19, 

Odense.

Thomsen, Jørgen, købmand; f. 16/5 1913 i Havn
bjerg, Sønderborg amt, søn af bødker Jørgen 
Thomsen; g. 19/11 1939 m. Marie T., f. Petersen; 
udd. i kolonial i firmaet C. Weber & P. H. Kol- 
mos, Nordborg 1929-33, kommis i samme 1933-34,
h. købmand P. H. Kolmos, Nordborg 1934-37 og 
h. købmand H. Willesen, Høruphav 1937-38, over
taget købmand Jørgen Petersen’s kolonial- og 
isenkramforretning i Ragebøl og etabi. sig s. 
selvstændig købmand 1938, nedlagt den gamle 
forretning og overtaget nuværende kolonial- og 
isenkramforretning v. hovedvejen i Ragebøl 1952; 
medl. af best. f. Købmandsforeningen f. Sønder
borg Amt s. 1948, kasserer i samme s. 1953, till. 
revisor f. Dybbøl Sogns Sygekasse.

Adr. Ragebøl.
Firma: Jørgen Thomsen, Ragebøl.

Thomsen, Kaj, købmand; f. 2/6 1923 i Lynge, 
Sorø amt, søn af gårdejer Valdemar Thomsen;
g. 29/12 1945 m. Erna Helene T., f. Sørensen; udi.
h. købmand Neergaard Jacobsen, Sorø 1938-42 
og herunder bestået handelsskoleeksm. fra Sorø 
Handelsskole 1941, kommis h. samme 1942-43 og 
h. købmand Damgaard, Næstved 1943-44, kom
mis h. købmand Alfred Olsen, Sorø 1944-49, dis
ponent h. samme 1949-54, derefter overtaget for
retningen — der omfatter kolonial, delikatesser, 
vinhandel, isenkram og brændsel — og etabi. sig 
s. selvstændig købmand i Sorø.

Adr. Skælskørvej 13, Frdbg. pr. Sorø.
Firma: Kaj Thomsen, Skælskørvej 13, Frdbg. 

pr. Sorø.

Thomsen, Kaj Riberholt, købmand; f. 22/7 
1906 i Kolding, søn af købmand J. Th. Riberholt 
Thomsen; g. 24/8 1930 m. Sigrid Christine R. T., 
f. Hansen; udi. i faderens forretning i Kolding 
1922-26, studie- og arbejdsophold i U.S.A. 1926- 
28, overtaget faderens forretning i Kolding og 
etabi. sig s. selvstændig købmand 1929.

Adr. Munkegade 9, Kolding.
Firma: K. Riberholt Thomsen, Jernbanegade 

32, Kolding.

Thomsen, Kjeld, købmand; f. 20/11 1927 i Løn
strup, Hjørring amt, søn af fisker Christian 
Thomsen; g. 12/5 1950 m. Gyda T., f. Jørgensen; 
udi. i Eggeslevmagle Brugsforening 1942-46, 
etabi. sig s. selvstændig købmand m. forretning 
— omfattende kolonial og blandet handel samt 
viktualier og brændsel — i Slagelse 1950.

Adr. Skælskørvej 96, Slagelse.
Firma: K. Thomsen, Skælskørvej 96, Slagelse.

Thomsen, Knud Johannes, købmand; f. 6/12 
1919 i Vestermarie, Bornholm, søn af avlsbruger 
Alfred Thomsen; g. 24/1 1948 m. Inger Margre
the T., f. Nielsen; bestået realeksm. fra Åkirke
by Realskole 1937, udd. i kolonial i A/S Grøn- 
bech & Co., Hasle 1937-41, kommis i samme 
1941-45, bestyrer af Rutsker Kolonialhandel 1945 
-46, derefter kontorist bl. a. i Forsikrings-Aktie
selskabet »Nye Danske af 1864«, forpagter af 
nuværende forretning i Humledal pr. Tejn 1947 
-52, overtaget samme — der omfatter kolonial, 
isenkram, korn og foderstoffer samt bygnings
materialer og brændsel — og etabi. sig s. selv
stændig købmand 1952.

Adr. Humledal pr. Tejn.
Firma: Humledal Købmandsforretning, Hum

ledal pr. Tejn.

Thomsen, Lars, forretningsfører; f. 19/12 1924 i 
Holmsø, Hjørring amt; g. 30/8 1952 m. Bertha T., 
f. Larsen; udi. dels h. købmand Karl Hansen,
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Lendum og dels h. købmand Aa. Thomsen, Len
dum 1939-43, derefter kommis i forskellige for
retninger bl. a. h. købmand E. M. Nielsen, Øster 
Vrå, forpagter af nuværende forretning i Klinte
bjerg pr. Otterup 1951-55, derefter forretnings
fører i samme — der omfatter kolonial, isen
kram, korn og foderstoffer, frø, bygningsmate
rialer og brændsel.

Adr. Klintebjerg pr. Otterup.
Firma: P. Sangill-Nielsen A/S, Klintebjerg pr. 

Otterup.

Thomsen, Laurits Baungård, købmand; f. 9/11 
1921 i Verninge, Odense amt, søn af landmand 
Hans Jørgen Marius Thomsen; g. 22/4 1946 m. 
Inger B. T., f. Madsen; udi. h. købmand E. Was- 
huus, Verninge 1936-40 og sideløbende frekven
teret Glamsbjerg Handelsskole, derefter kommis 
i forskellige forretninger bl. a. i Ørsted Brugs
forening, etabi. sig s. selvstændig købmand m. 
forretning — omfattende kolonial, manufaktur, 
trikotage, frø og brændsel — i Søllested pr. 
Glamsbjerg 1946.

Adr. Søllested pr. Glamsbjerg.
Firma: L. Baungård Thomsen, Søllested pr. 

Glamsbjerg.

Thomsen, Leif Høgdal, købmand; f. 3/9 1928 i 
Videbæk, Ringkøbing amt, søn af kornhandler 
Laurids Høgdal Thomsen; g. 13/3 1954 m. Kamma 
T., f. Holm; udi. h. købmand Th. Sønderby, 
Videbæk, derefter førstekommis i »Virkelyst 
Købmandsgård«, Smedebæk og sen. h. købmand 
Marius Petersen, Ringkøbing samt h. købmand
B. Bertelsen, Oksbøl, grundlagt nuværende for
retning i Videbæk og etabi. sig s. selvstændig 
købmand 1952.

Adr. Søndergade 22, Videbæk.
Firma: Søndergades Kolonial v. Leif Thom

sen, Videbæk.

Thomsen, Nørgaard, købmand; f. 11/2 1910 i 0. 
Brønderslev, Hjørring amt.

Adr. Vingårdsgade 11, Ålborg.
Firma: Kirkepladsens Kaffe- & Kolonialfor

retning, Ålborg.

Thomsen, Paul, købmand; f. 11/2 1907 i Grå
sten, Åbenrå amt, søn af vognmand Jørgen 
Thomsen; g. 25/2 1930 m. Sofie T., f. Æbelø; udd. 
i kolonial h. købmand Magnus Jensen, Gråsten 
1921-25, kommis h. samme 1925-27, h. købmand 
Drescher, Sønderborg 1927-28, h. købmand Chr. 
Thomsen, Grenå 1928-29 og h. købmand Bahnsen, 
Kollund 1929-30, derefter bestyrer af sidstnævn
tes filial i Kruså, overtaget samme og etabi. sig
s. selvstændig købmand 1930, flyttet forretningen
t. nuværende lokaler i egen nybygning i Kruså 
1935 samt udvidet og moderniseret forretningen 
1954; medl. af best. f. Åbenrå og Omegns Køb
mandsforening samt formd. f. Bov Sogns Han
delsskole.

Adr. Kruså pr. Padborg.
Firma: Paul Thomsen, Kruså pr. Padborg.

Thomsen, Per Mariegaard, købmand; f. 15/12 
1909 i Furreby, Hjørring amt, søn af fisker Fre
derik Thomsen; g. 29/3 1934 m. Emmy T., f. 
Birch; udi. h. købmand Morten P. Mortensen, 
Løkken 1924-28, frekventeret Justitsråd Møller’s 
Handelshøjskole i Ålborg 1928-29, af tjent værne
pligt v. Livgarden 1930-31, derefter kommis bl. a. 
i Løkken og Skive, etabi. sig s. selvstændig køb
mand m. forretning i Stenum 1933, afstået sam
me 1945 og overtaget nuværende forretning i 
Vrå 1946; medl. af best. f. Nordvendsyssels 
Handelsforening.

Adr. Vrå.
Firma: P. M. Thomsen, Vrå.

Thomsen, Peter, købmand; f. 3/3 1892 i Bø
strup, Svendborg amt.

Adr. Bøstrup pr. Lejbølle.
Firma: P. Thomsen, Kolonialforretning, Bø

strup pr. Lejbølle.

Thomsen, Peter, købmand; f. 11/6 1895 i Søby, 
Ærø, søn af købmand Jørgen Thomsen; g. 27/11 
1918 m. Karen Kirstine T., f. Andersen; udd. i 
kolonial dels h. faderen 1910-12 og dels h. køb
mand P. Chr. Pedersen, Ringe 1912-14, derefter 
disponent h. faderen, etabi. sig s. selvstændig 
købmand m. forretning — omfattende kolonial, 
isenkram, køkkenudstyr og støbegods — i Søby, 
Ærø 1929; genn. en årrække medl. af best. f. 
Ærø Landkøbmandsforening — heraf genn. ca. 25 
år formd. f. samme.

Adr. Søby, Ærø.
Firma: P. Thomsen’s Købmandsforretning, Sø

by, Ærø.

Thomsen, Svend Thøge, købmand; f. 14/6 1930 
i Kruså, Åbenrå amt, søn af købmand Paul 
Thomsen; g. 9/11 1953 m. Mary T., f. Jepsen; be
stået realeksm. fra Padborg Realskole 1946, udd. 
i kolonialbranchen dels i faderens forretning i 
Kruså og dels h. købmand Fr. Tingleff, Sønder
borg 1946-49, kommis i faderens forretning i 
Kruså 1949-50, overtaget købmand Jacob Peter
sen’s kolonial- og delikatesseforretning i nyt 
kvarter i Sønderborg og etabi. sig s. selvstændig 
købmand 1952.

Adr. Ringgade 71, Sønderborg.
Firma: Svend Thomsen, Ringgade 71, Sønder

borg.

Thomsen, Søren Nørgaard, købmand; f. 27/11 
1901 i 0. Brønderslev, Hjørring amt, søn af gård
ejer Peter Thomsen; g. 5/6 1932 h. Inger N. T., f. 
Mølgaard; udi. h. købmand Marthinus Sørensen, 
Skelund 1925-28, selvstændig købmand i Ålborg 
1931-36 og i Flauenskjold 1936-37, overtaget nu
værende kolonialforretning og påny etabi. sig s. 
selvstændig købmand i Ålborg 1937.

Adr. Vesterbro 84, Ålborg.
Firma: S. Nørgaard Thomsen, Borgergade 16, 

Ålborg.
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P. Thomsen S. N. Thomsen
købmand købmand

Thomsen, Thomas, købmand; f. 15/11 1905 i 
Nordborg, søn af købmand Eduard Thomsen; g. 
31/1 1932 m. Kjestine T., f. Hansen; udd. i kolo
nial og skibsproviantering h. købmand Hans P. 
Hansen, Egernsund 1920-23, kommis h. købmand 
S. N. Kjær, Nybøl 1923-27, frekventeret Den 
jydske Handelshøjskole i Århus 1927-28, besty
rer h. købmand Erik Clausen, Fynshav 1928-30 
og h. enkefru Jørgen Jahnsen, Dybbøl 1930-31, 
overtaget sidstnævntes forretning — omfattende 
blandet landhandel — og etabi. sig s. selvstæn
dig købmand 1931; medl. af best. f. Kulhandler- 
foreningen f. Sønderborg Amt s. 1936.

Adr. Dybbøl pr. Ragebøl.
Firma: Thomas Thomsen, Dybbøl pr. Ragebøl.

Thomsen, Thomas, købmand; f. 11/7 1908 i 
Gåskær, Åbenrå amt, søn af landmand Th. 
Thomsen; g. 26/10 1949 m. Dorthea T., f. Peter
sen; udi. dels h. købmand P. A. Feddersen, Baj
strup og dels h. købmand Fr. Bossen, Bajstrup 
1923-27, kommis h. købmand P. Hillerød Peter
sen, Vilsbæk 1927-29 og h. farve- og material- 
handler H. Bruhn, Kbhvn. 1929-30, ansat i A/S C. 
W. Obel’s Cigar- & Tobaksfabrikker 1930-39, dre
vet detailforretning i Tønder 1939-41 samt frugt 
en gros virksomhed 1941-53, forpagter af køb
mand Peter Lausten’s kolonial- og isenkramfor- 
retning i Bylderup-Bov s. 1953.

Adr. Bylderup-Bov.
Firma: Hans Kjer v. Th. Thomsen, Bylderup- 

Bov.

Thomsen, Thomas Christian, købmand; f. 10/3 
1885 i Øster Snede, Vejle amt, søn af kirke
betjent Chresten Thomsen; g. 28/9 1910 m. Dag
mar T., f. Ramskov; udi. h. købmand C. I. Mad
sen, Uldum, derefter bl. a. bestyrer af Kjær 
Mølles Kolonialforretning, grundlagt forretning i 
Båstrup og etabi. sig s. selvstændig købmand 1910, 
afhændet samme og overtaget nuværende forret
ning i Jelling 1916; medl. af best. f. Østjydsk 
Handelsforening 1927-41.

Adr. Jelling.
Firma: Th. Chr. Thomsen, Jelling.

T. C. Thomsen V. M. Thomsen
købmand købmand

Thomsen, Vagn Møller, købmand; f. 25/6 1918 i 
Tranum, Hjørring amt, søn af rentier Thomas 
Møller Thomsen; g. 1/8 1944 m. Inger M. T., f. 
Østergaard; bestået realeksm. fra Åbybro Real
skole 1934, udi. i Tranum Brugsforening pr. 
Brovst 1935-38, kommis i Turup-Hesle Brugsfor
ening, Fyn 1938-39 og i forskellige svenske 
brugsforeninger 1939-44, uddeler i svensk brugs
forening 1944-45 og i Attrup Brugsforening pr. 
Ryomgård 1945-48, overtaget nuværende forret
ning — der omfatter kolonial og køkkenudstyr 
— i Ålborg og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1948.

Adr. Ny Kærvej 21, Ålborg.
Firma: V. Møller Thomsen, Ny Kærvej 21, 

Ålborg.

Thomsen, Walter, købmand; f. 9/1 1898 i Fre
derikshavn, søn af skibsfører Th. Thomsen; g. 
21/2 1926 m. Ingeborg T., f. Kühn; bestået præli- 
minæreksm. fra Frederikshavn private Real
skole 1914, ansat i forskellige virksomheder 1914- 
25, etabi. sig s. selvstændig købmand m. forret
ning Borgergade 144, Kbhvn. K. 1925, afstået 
samme 1933 og derefter drevet købmandsforret
ning dels i Valby og dels Lyngbyvej 130, Kbhvn. 
0. 1933-43, grundlagt nuværende forretning — en 
udpræget købmandsvirksomhed m. bl. a. frugt 
og grønt s. speciale — og etabi. sig s. selvstæn
dig købmand i Virum 1945.

Adr. Kaplevej 1, Virum.
Firma: »Købmandshuset«, Kaplevej 1, Virum.

Thordrup, Hans Aage, ægeksportør; f. 11/4 1904 
i Allingåbro, Randers amt, søn af ægeksportør 
Hans Petersen Thordrup; g. 26/3 1932 m. Nanna 
T., f. Tranum Jensen; bestået realeksm. fra Ran
ders Realskole 1920, ansat i faderens eksportvirk
somhed i Allingåbro 1920-27 og herunder frekven
teret Den jydske Handelshøjskole i Århus 1923-24, 
lagermedhjælper i A/S Robinson, Andersen & 
Co.’s afdelinger i Viborg og Århus 1927-30, der
efter medindehaver af faderens eksportvirksom
hed i Allingåbro, eneindehaver af samme — der 
omfatter ægeksport, kartoffeleksport, opkøb af 
huder og skind samt depot f. Carlsberg Brygge-
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C. M. Thorning T. Thorsen
købmand købmand

I. Thorup H. C. Thuesen
købmand købmand

rierne og A/S De forenede Bryggerier — s. 1950; 
medl. af best. f. Ægeksportørforeningen af 1934 
og f. Allingåbro tekniske Skole, till. formd. f. 
Allingåbro Vandværk.

Adr. Vestergade 2, Allingåbro.
Firma: H. A. Thordrup, Allingåbro.

Thorning, Christian Marinus, købmand, sogne
foged; f. 20/4 1886 i Grindsted, Ribe amt, søn af 
gårdejer Peder Thorning; g. 15/8 1916 m. Karen 
T., f. Larsen; udi. h. købmand I. Pedersen, 
Grindsted, bestyrer af kolonialforretning og 
mølleri i Eg 1904-16, overtaget nuværende for
retning — der omfatter kolonial, foderstoffer og 
gødning — i Grindsted og etabi. sig s. selvstæn
dig købmand 1916; formd. f. Grindsted Handels
forening af 1929 1929-40, sognefoged f. Grind
sted østre sogn s. 1939, fl. a. tillidshverv.

Adr. Borgergade 6, Grindsted.
Firma: Chr. Thorning, Grindsted.

Thorsen, Thorvald, købmand; f. 28/6 1916 i Sir, 
Ringkøbing amt, søn af gårdejer Kresten Thor
sen; g. 29/12 1945 m. Sonja T., f. Kongshøj Møl
ler; udi. h. købmand Th. Berthelsen, Hjerm og 
herunder bestået handelsmedhjælpereksm. fra 
Struer Handelsskole, derefter kommis h. køb
mand Svend Gade, Sir og sen. — genn. 6 år — 
førstekommis i Vemb Brugsforening, etabi. sig 
s. selvstændig købmand m. forretning i Holste
bro 1943, nedlagt samme og grundlagt nuværen
de forretning i eget boligkompleks i Holstebro 
1952.

Adr. Sønderparken 8 D., Holstebro.
Firma: Sønderparken’s Kolonial & Grønt v. 

Th. Thorsen, Holstebro.

Thorsen, Viggo Christen Johannes, købmand;
f. 14/9 1903 i Kgs. Lyngby, Kbhvn.s amt, søn af 
købmand Carl Theodor Thorsen; g. 7/1 1934 m. 
Elsa T., f. Petersen; virket i faderens fabriks
virksomhed 1917-20 og i sammes vognmandsfor
retning 1920-24, chauffør h. vognmand Carl Ras
mussen, Kbhvn. 1924-29 og ansat u. Kbhvn.s 
kommunes kørselsafd. 1929-44, derefter udd. i fa
derens købmandsforretning Møllegade 28, Kbhvn.

N., etabi. sig s. selvstændig købmand m. forret
ning — omfattende kolonial, delikatesser, vin og 
tobak m. v. — Stengade 50, Kbhvn. N. 1945.

Adr. Bispebjerg Parkalle 82, Kbhvn. NV.
Firma: V. Thorsen, Stengade 50, Kbhvn. N.

Thorsen, Vilner, købmand; f. 18/5 1931 i Tejn, 
Bornholm.

Adr. Søndergade 48, Rønne.
Firma: Vilner Thorsen, Søndergade 48, Rønne.

Thorsøe, Ove, købmand; f. 10/3 1906 i Skive, 
søn af barbermester Thomas Thorsøe; g. 18/11 
1936 m. Ellen Katrine T., f. Outzen; udd. i ko
lonial h. købmand P. Dige’s Eftf., Skive 1920-24 
og herunder bestået handelsskoleeksm. fra Skive 
Handelsskole 1923, kommis h. samme 1924-27 og 
h. købmand A. Petersen, Holstebro 1927-29, fre
kventeret Købmandsskolen i Kbhvn. 1929-30, 
kommis h. købmand Møller’s Enke, Kbhvn. 1930- 
33, disponent i A/S Gørlev Handelshus 1933-34 og 
direktør f. samme 1934-42, direktør i firmaet S. 
P. Jensen & Co., Kalundborg 1942-46, i kom
pagni m. købmand Vedde overtaget A/S Chr. F. 
Jensen’s Søn, Jyderup — omfattende kolonial, 
delikatesser, vinhandel, isenkram, korn og fo
derstoffer, brændsel og benzin — og etabi. sig s. 
selvstændig købmand 1946; medl. af Jyderup 
sogneråd s. 1950 samt medl. af best. f. Holbæk 
Amts Børneværnsforening.

Adr. Stationsvej 31, Jyderup.
Firma: Thorsøe & Vedde I/S, Stationsvej 31, 

Jyderup.

Thorup, Ib, købmand; f. 25/12 1909 i Kbhvn., 
søn af cigarhandler Knud Christian Thorup; g. 
23/3 1935 m. Grethe T., f. Christiansen; bestået 
mellemskoleeksm. 1925, udd. i kolonialbranchen 
i firmaet K. Jensen & Søn, Nykøbing S. 1925-29 
og herunder bestået handelsskoleeksm. 1928, 
kommis h. købmand Axel Røber, Haslev og sen. 
h. købmand Hans F. Carøe, Stege 1929-32, etabi. 
sig s. selvstændig købmand m. forretning — om
fattende kolonial, isenkram, køkkenudstyr og 
brændsel — i Gladsakse 1932.

Adr. Gladsakse Møllevej 66-68, Gladsakse.
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J. Thuesen A. C. Thygesen
købmand købmand

C. A. Thygesen H. Thygesen
købmand købmand

Firma: Ib Thorup, Gladsakse Møllevej 66-68, 
Gladsakse.

Thorup, Knud, bryggeridirektør; f. 11/10 1902 
i Tim, Ringkøbing amt, søn af læge Felix Th. G. 
Thorup; g. 22/12 1929 m. Elna T., f. Jensen; stu
dent (Kolding) 1920, cand. phil. 1921, studeret 
medicin 1920-23, udd. på bryggerier i Danmark, 
Sverige, Tyskland og Tjeko-Slovakiet, bestået 
brygmestereksm. 1931, studierejse i Tyskland
1931-32, brygmester v. A/S Albani Bryggerierne i 
Odense 1932, underdirektør 1949, bryggeridirek
tør 1953; suppleant t. best. f. Bryggeriforenin
gen.

Adr. Toves Alle 1, Dalum pr. Fruens Bøge.
Firma: A/S Albani Bryggerierne, Odense.

Thostrup, Gunnar, købmand; f. 20/9 1928 i Få
rup, Randers amt, søn af arbejdsmand A. Tho
strup; g. 30/4 1955 m. Ellen T., f. Holm Jacobsen; 
udi. h. købmand A. Kaalund, Fårup 1943-47, af
tjent værnepligt 1947-49, kommis h. købmand 
Dybro Jørgensen, Sindal 1949-50, h. købmand 
Jensen, Bælum 1950-53 og h. købmand Svendsen, 
Jerslev 1953-55, etabi. sig s. selvstændig køb
mand m. forretning — omfattende kolonial, deli
katesser og vinhandel — i Vrå 1955.

Adr. Nygade 31, Vrå.
Firma: Gunnar Thostrup, Vrå.

Thuesen, Hans Christian, købmand; f. 26/5 
1925 i Sønderborg, søn af murermester Andreas 
Thuesen; g. 11/12 1948 m. Lis Tove T., f. Mor
tensen; udi. h. købmand Chr. Danielsen, Sønder
borg 1939-43 og herunder bestået handelsskole- 
eksm. fra Sønderborg Handelsskole samt sen. 
frekventeret Bergenholz’ Dekoratørskole i 
Kbhvn., kommis i lærevirksomheden 1943-44 og 
bestyrer af købmand Poul Nielsen’s forretning 
Borups Alle 200, Kbhvn. NV. 1945-46, efter at 
have aftjent værnepligt etabi. sig s. selvstændig 
købmand m. forretning — omfattende finere ko
lonial samt vin og konserves — i Glostrup 1948; 
medl. af best. f. og sekretær i Glostrup og Om
egns Handelsforening s. 1953 samt næstformd. i 
Glostrup Bridgeklub.

Adr. Hovedvejen 64, Glostrup.
Firma: H. Thuesen, Hovedvejen 64, Glostrup.

Thuesen, Jens, købmand; f. 18/1 1900 i Vejlby, 
Vejle amt, søn af gårdejer Thue Thuesen; g. 
8/6 1929 m. Else T., f. Ussing; udi. h. købmand 
Mogens Petersen, Pjedsted, overtaget nuværen
de kolonial- og delikatesseforretning i Frederi
cia og etabi. sig s. selvstændig købmand 1928; 
formd. f. Handelsforeningen af 1892, Fredericia 
s. 1951, medl. af Handelsretten f. Retskreds 44 s. 
1950, medl. af repræsentantskabet f. A/S Den 
danske Landmandsbank, Fredericia s. 1952, over
ligningskommissær f. Fredericia s. 1954, fl. a. til
lidshverv.

Adr. Dronningensgade 1, Fredericia.
Firma: Jens Thuesen, Dronningensgade 1, 

Fredericia.

Thulstrup, Carl Vilhelm Nielsen, købmand; f. 
29/4 1908 i Ølgod, Ribe amt, søn af karetmager 
Jakob Nielsen Thulstrup; g. 23/10 1938 m. Val
borg T., f. Mouritzen; udi. h. købmand P. Sej- 
rup Johansen, Ølgod 1922-26, derefter kommis 
bl. a. h. købmand Jørgen Thomsen, Ølgod, etabi. 
sig s. selvstændig købmand m. forretning — om
fattende kolonial, delikatesser og vinhandel — i 
Kjellerup 1940.

Adr. Nørregade 8, Kjellerup.
Firma: C. Thulstrup, Nørregade 8, Kjellerup.

Thygesen, Arne Bjerre, købmand; f. 10/10 1914 
i Egtved, Vejle amt, søn af trælasthandler Niels 
Bjerre Thygesen; g. 18/9 1943 m. Nanna T., f. 
Truelsen; udi. i Egtved Brugsforening, overtaget 
nuværende kolonial- og delikatesseforretning i 
Kolding og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1943.

Adr. Læssøegade 47, Kolding.
Firma: Arne B. Thygesen, Læssøegade 47, 

Kolding.

Thygesen, Anders Christian, købmand; f. 15/7 
1920 i Husby, Ringkøbing amt, søn af kommunal
arbejder Ib Peder Thygesen; g. 13/1 1951 m. Inga 
T., f. Vej-Christensen; udi. h. købmand Aage
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J. C. Thygeseh 
direktør

J. I. R. Thygesen 
købmand

J. M. Thygesen 
købmand

R. Thygesen 
købmand

Madsen, Ringkøbing og herunder bestået han
delsmedhjælpereksm. fra Ringkøbing Handels
skole samt sen. gennemgået korrespondancekur
sus v. Den danske Andelsskole i Middelfart, der
efter — genn. 6 år — kommis h. samme og sen. — 
genn. 5 år — førstekommis i Holmslands Brugs
forening, overtaget nuværende forretning i V. 
Tim og etabi. sig s. selvstændig købmand 1951.

Adr. V. Tim pr. Tim St.
Firma: Anders Thygesen, Kolonial & Isenkram, 

V. Tim pr. Tim St.
Thygesen, Carl Andreas, købmand; f. 8/4 1911 

i Esbjerg, søn af banearbejder Søren Thygesen;
g. 27/11 1932 m. Carla Anna T., f. Hansen; udi.
h. købmand H. P. Wollesen, Esbjerg 1925-29 og 
herunder bestået handelsmedhjælpereksm. fra 
Esbjerg Handelsskole 1928, kommis h. samme 
1929-31, overtaget nuværende kolonialforretning 
i Esbjerg og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1931.

Adr. Rolfsgade 172, Esbjerg.
Firma: Carl Thygesen, Kolonialforretning, 

Vardevej 15, Esbjerg.
Thygesen, Hans, købmand; f. 10/9 1901 i Sdr. 

Sejerslev, Tønder amt, søn af købmand T. M. 
Thygesen; g. 3/7 1938 m. Oda T., f. Rasmussen; 
udi. dels i faderens forretning i Sdr. Sejerslev 
og dels h. købmand I. S. Brodersen, Bredebro 
1916-19, kommis h. købmand Marius Skov, Es
bjerg 1919, i A/S De danske Cigar- & Tobaks
fabrikkens oplag i Tønder 1920-21 og h. køb
mand Ullerup Jacobsen, Ballum 1921-22, frekven
teret Flensburg Handelsskole 1920 og Handels
højskolen »Købmandshvile« i Rungsted 1923-24, 
bogholder i Græsted Trælasthandel 1924-26 og 
bestyrer af faderens forretning i Sdr. Sejerslev 
1926-34, derefter forpagter af sidstnævnte, over
taget forretningen — der omfatter blandet land
handel — m. tilhørende ejendom og etabi. sig s. 
selvstændig købmand 1937 samt sideløbende om
bygget og moderniseret samme; medl. af best. f. 
Tønder Amts Kolonialhandlerforening s. 1925.

Adr. Sdr. Sejerslev pr. Højer.
Firma: T. M. Thygesen, Sdr. Sejerslev pr. 

Højer.

Thygesen, Herman, købmand; f. 19/3 1903 i 
Remmehuse, Ringkøbing amt, søn af købmand 
Christian Thygesen; g. 13/2 1944 m. Erna Marie 
T., f. Skousen; udi. i faderens forretning i Fjel- 
stervang pr. Kibæk og sen. frekventeret Den 
jydske Handelshøjskole i Århus, overtaget for
retningen — der er grundlagt 1903 — og etabi. 
sig s. selvstændig købmand 1939.

Adr. Fjelstervang pr. Kibæk.
Firma: Herman Thygesen, Fjelstervang pr. Ki

bæk.
Thygesen, Jacob Christoffer, direktør; f. 11/4 

1901 på Frederiksminde v. Kolding, Ribe amt, søn 
af proprietær Christian Thygesen; g. 5/3 1932 m. 
Rigmor T., f. Truelsen; student (Nykøbing F.) 
1920, cand. jur. 1926, sekretær v. det danske 
generalkonsulat i Rotterdam 1926-28, sekretær i 
Udenrigsministeriet 1928-30, sekretær i A/S De 
Danske Spritfabrikker 1930, underdirektør 1943, 
till. landsretssagfører 1939; medl. af best. f. A/S 
Grindstedværket, f. A/S De Danske Sprængstof
fabrikker, f. A/S Dansk Gelatine Fabrik og f. 
A/S Dansk Svovlsyre- & Superphosfat-Fabrik, 
medl. af best. f. Kreditor-Foreningen af 2. Aug. 
1905 og af best. f. Danmarks Hotellånefond, 
medl. af Industrirådet s. 1948 og af best. f. sam
me s. 1952, medl. af formandsskabet for Erhver
venes Skatteudvalg, næstformd. i Foreningen af 
danske Spiritusfabrikanter og medl. af hoved- 
best. samt af forretningsudvalget f. Landsfor
eningen »Dansk Arbejde«, medl. af Priskontrol
rådet 1940-47 og næstformd. i samme 1952-55, 
formd. f. Handelsministeriet’s papirnævn 1947- 
50, handelskyndigt medl. af Østre Landsret, fl. a. 
tillidshverv; dekorationer: R. — N.O.N.5.

Adr. Østerbrogade 132, Kbhvn. 0.
Firma: A/S De Danske Spritfabrikker, Havne

gade 29, Kbhvn. K.
Thygesen, Jens Ingvard Rasmussen, købmand;

f. 31/8 1888 i Vinding, Skanderborg amt, søn af 
gårdejer Rasmus Sørensen Thygesen; g. 28/11 
1915 m. Isidora Augusta T., f. Thomsen; over
taget nuværende forretning i Rudkøbing og 
etabi. sig s. selvstændig købmand 1915; formd. f. 
Rudkøbing Kolonialhandlerforening 1933-54.
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T. Thygesen 
forretningsfører

V. T. Thygesen 
købmand, skibshandler

A. Thyregod 
købmand

H. Tiedemann 
købmand

Adr. Strandgade, Rudkøbing.
Firma: Jens I. R. Thygesen, Rudkøbing.

Thygesen, Jens Møller, købmand; f. 22/10 1918 
i Lyhne, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Thyge 
Møller Thygesen; g. 18/12 1945 m. Nielsine T., f. 
Andersen; udi. i Lyhne Brugsforening pr. Ølgod 
1933-36 og herunder bestået handelsmedhjælper- 
eksm. fra Ølgod Handelsskole 1936, kommis i 
forskellige forretninger — herunder bl. a. første
kommis i Stausø Brugsforening — 1936-45 samt 
frekventeret Den danske Andelsskole i Middel
fart 1941, overtaget nuværende forretning — der 
omfatter kolonial, isenkram, foderstoffer og gød
ning — i Bjalderup pr. Gårde og etabi. sig s. 
selvstændig købmand 1945; i en periode medl. 
af best. f. Horne Sygekasse.

Adr. Bjalderup pr. Gårde.
Firma: Jens Thygesen, Bjalderup pr. Gårde.

Thygesen, Ricard, købmand; f. 3/4 1916 i Smid- 
strup, Vejle amt, søn af gårdejer Peter Thyge
sen; g. 16/3 1946 m. Inge T., f. Lautrop; udi. h. 
købmand M. Freund, Fredericia, overtaget nu
værende kolonial- og delikatesseforretning i 
Bølling og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1946; medl. af best. f. Kolding Omegns Køb
mandsforening.

Adr. Bølling pr. Bølling St.
Firma: Ricard Thygesen, Bølling pr. Bølling 

St.

Thygesen, Richard, købmand; f. 3/4 1916 i 
Smedstrup sogn, Vejle amt.

Adr. Bølling.
Firma: Richard Thygesen, Købmand, Bølling.

Thygesen, Tage, forretningsfører; f. 24/10 1915 
i Haslev, Præstø amt, søn af postekspedient 
Peter Thygesen; g. 4/8 1945 m. Kirsten T., f. An
dersen; bestået realeksm. 1931, udd. i handel h. 
købmand G. Olsson, Haslev 1931-35 og herunder 
bestået handelsskoleeksm. 1933, frekventeret 
Nielsen’s Dekoratørskole i Kbhvn. 1936, kommis 
h. købmand P. Waadegaard, Næstved 1936-39 og 
h. købmand K. Jacobsen, Frederikshavn 1939-43,

derefter disponent i købmand Einar Andersen’s 
forretning — der omfatter finere kolonial, deli
katesser og vinhandel og som indehaves af fru 
købmand Andersen — i Frederikshavn.

Adr. Danmarksgade 65, Frederikshavn.
Firma: Einar Andersen, Danmarksgade 65, 

Frederikshavn.

Thygesen, Thyge, depotindehaver; f. 27/3 1909 
i Haslev, Sorø amt, søn af postassistent Peder 
Thygesen; g. 10/9 1939 m. Eleonora T., f. Jensen; 
udd. s. boghandler, mineralvandsfabrikant i Kø
ge 1939-45, overtaget A/S Tuborgs Bryggerier’s 
depot f. Holbæk og omegn og etabi. sig s. selv
stændig depotindehaver 1945.

Adr. Skyttehusvej 1, Holbæk.
Firma: Tuborg’s Depot, Holbæk.

Thygesen, Viggo Thorvald, købmand, skibs
handler; f. 2/11 1898 i Esbjerg, søn af købmand 
Theodor Thygesen; g. 9/9 1923 m. Martha Ka
thrine T., f. Jørgensen; bestået mellemskole- 
eksm. fra Danmarksgades Skole i Esbjerg 1913, 
udd. i skibsproviantering i firmaet P. Schou & 
Co., Frederikshavn 1914-18 og herunder bestået 
handelsmedhjælpereksm. fra Frederikshavn 
Handelsskole 1918, kontorassistent i firmaet A.
D. Goecher, Kbhvn. 1919-20 og waterclerk i fa
derens forretning i Esbjerg 1920-23, efter fade
rens død bestyrer af samme 1923-35, overtaget 
forretningen — der omfatter kaffe, kolonial og 
skibsproviantering — og etabi. sig s. selvstændig 
købmand 1935.

Adr. Strandbygade 20, Esbjerg.
Firma: Th. Thygesen, Skibsproviantering,

Strandbygade 20, Esbjerg.

Thykjær, Folmer, købmand; f. 6/10 1901 i År
hus.

Adr. Ndr. Strandvej 2, Risskov.
Firma: A. Thykjær, Ndr. Strandvej 2, Risskov.

Thyregod, Arthur, købmand; f. 1/7 1903 i Kor
sør, søn af æltemester Christian Thyregod; g. 
20/4 1930 m. Clara T., f. Nielsen; etabi. sig s. 
selvstændig købmand m. forretning — omfat-
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H. J. Tingleff N. J. G. C. Tingleff
købmand købmand

S. P. Tobiesen Aa. Toft
købmand depotindehaver, vinhandler

tende ren kolonial, delikatesser og vinhandel — 
i Korsør 1929; kasserer i Korsør Købmandsfor
ening s. 1943 samt medl. af best. f. Korsør For
plejningshjem og f. Oplysningsforeningen f. Kor
sør og Omegn (»Silkeborg-Systemet«).

Adr. Teglgården, Korsør.
Firma: Arthur Thyregod, Teglgården, Korsør.

Thøgersen, Thomas Ibsen, købmand, skibspro
vianteringshandler; f. 12/9 1894 i Esbjerg, søn af 
forvalter v. D.F.D.S. Andreas Peder Thøgersen;
g. 28/3 1917 m. Kristine T., f. Abrahamsen; udd. 
t. søs og sejlet s. kok og hovmester 1910-27, 
overtaget nuværende forretning — omfattende 
kolonial og skibsproviantering — i Esbjerg og 
etabi. sig s. selvstændig købmand 1927, ombygget 
og moderniseret forretningen 1930.

Adr. Vesterhavsgade 45, Esbjerg.
Firma: Th. Thøgersen, Vesterhavsgade 45, Es

bjerg.

Tiedemann, Hans, købmand; f. 21/10 1925 i 
Rødekro, Åbenrå amt, søn af købmand Asmus 
Hansen Tiedemann; g. 14/3 1953 m. Christine T.,
f. Iversen; udi. dels h. faderen og dels h. køb
mand P. Thomasen, Tiufkær, forpagtet faderens 
forretning — omfattende kolonial, isenkram og 
foderstoffer — i Rødekro og etabi. sig s. selv
stændig købmand 1953.

Adr. Rødekro.
Firma: Asmus Tiedemann, Rødekro.

Tingleff, Hans Jacobsen, købmand; f. 27/3 1904 
i Visby, Tønder amt, søn af købmand Jes Han
sen Tingleff; udd. i kolonial h. købmand A. H. 
Todsen, Tønder 1919-23, derefter kommis i Grå
sten, Åbenrå og Tønder, bestyrer af moderens 
forretning i Visby s. 1927.

Adr. Visby.
Firma: J. Tingleff, Visby.

Tingleff, Niels Julius Godtlib Christensen, 
købmand; f. 18/12 1867 i Kbhvn.; udi. h. køb
mand Duer, Veflinge og sen. kommis h. køb
mand C. P. Buch, Bogense samt h. købmand 
Aug. Lausen, Middelfart, derefter forretnings

bestyrer h. købmand H. Hansen, Ejby Gæst
givergård & Købmandshandel, etabi. sig s. selv
stændig købmand m. forretning i Husby 1896, 
afhændet samme og overtaget nuværende for
retning — der omfatter kolonial og material 
samt tapet- og farvehandel — i Ejby 1898; med
stifter af og genn. 25 år medl. af best. f. Ejby 
Håndværker- og Industriforening samt medstif
ter af og genn. 25 år formd. f. Vestfyns Køb
mandsforening, p. t. æresmedl. af samme, till. 
genn. 25 år medl. af hovedbest. f. Central-Orga
nisationen af Købmandsforeninger i Fyns Stift 
samt tildelt sammes guldmedaille.

Adr. Ejby St.
Firma: J. Tingleff, Ejby St.

Tingleff, Valdemar, købmand, forretningsbe- 
bestyrer; f. 1/11 1906 i Ejby, Odense amt, søn 
af købmand Niels Julius Godtlib Christensen 
Tingleff; udi. h. købmand Thomsen Andersen, 
Gelsted 1920-24, derefter kommis i forskellige 
forretninger, kommis og sen. bestyrer af fade
rens forretning — der omfatter kolonial og ma
terial samt tapet- og farvehandel — i Ejby s. 
1928.

Adr. Ejby St.
Firma: J. Tingleff, Ejby St.

Tobiesen, Søren Peter, købmand; f. 20/8 1916 i 
Andrup, Ribe amt, søn af gårdejer Tobias To
biesen; g. 23/6 1943 m. Elsa T., f. Sørensen; udi.
h. købmand Jeff Hansen, Tjæreborg 1930-34, kom
mis h. købmand Holger Mogensen, Ribe 1934-36 
og h. købmand Hjalmar Friese, Kgs. Lyngby 
1938-42, overtaget nuværende forretning — der 
omfatter kolonial, frugt og grøntsager — i Es
bjerg og etabi. sig s. selvstændig købmand 1942, 
ombygget, udvidet og moderniseret forretningen 
1945, 1950 og 1954.

Adr. Finlandsgade 3 A., Esbjerg.
Firma: S. P. Tobiesen, Finlandsgade 1, Esbjerg.

Toft, Aage, depotindehaver, vinhandler; f. 6/6 
1894 i Velling, Ringkøbing amt, søn af plantør 
Johannes Toft; g. 25/11 1916 m. Marie T., f. Chri
stensen; udd. v. landvæsen, overtaget depot i
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J. P. Toft 
købmand

N. R. Toft T. Toft-Friis I. C. Tofterup
købmand købmand købmand

Ølgod f. Carlsberg Bryggerierne, A/S Tuborgs 
Bryggerier og A/S De forenede Bryggerier i 
Kbhvn. samt f. A/S Slotsmøllen i Kolding og
f. A/S Albani Bryggerierne i Odense og etabi. 
sig s. selvstændig depotindehaver 1918, udskilt 
A/S Tuborgs Bryggerier og A/S Slotsmøllen fra 
depotet 1922 og sen. till. A/S Albani Brygge
rierne således at depotet siden 1933 udelukkende 
omfatter Carlsberg Bryggerierne og A/S De for
enede Bryggerier, driver sideløbende m. øldepo
tet p. t. till. cigar- og vinforretning i Ølgod samt 
har iøvrigt tidl. drevet ølbryggeri i Ølgod 1920- 
34.

Adr. Storegade 9 B., Ølgod.
Firma: Aage Toft, Vine & Cigarer — Carls- 

berg’s Depot, Ølgod.

Toft, Andreas, købmand; f. 9/11 1900 i Rødding, 
Haderslev amt, søn af gårdejer Chresten Toft;
g. 12/5 1928 m. Christine T., f. Pahus; udi. h. 
købmand M. Christensen, Brændstrup, forpagter 
af kolonialforretning i Vester Lindet 1924-27, 
grundlagt nuværende kolonialforretning i Vester 
Lindet og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1927.

Adr. Vester Lindet pr. Øster Lindet.
Firma: Andreas Toft, Vester Lindet pr. Øster 

Lindet.

Toft, Christian, købmand; f. 13/8 1895 i Skive, 
søn af gårdejer Søren Toft; g. 15/4 1924 m. Jean
ne T., f. Nicolaj sen; udd. i kolonial-, korn- og 
foderstofbranchen h. købmand P. Mikkelsen, 
Vinderup 1910-14 og herunder bestået handels- 
skoleeksm. i Vinderup 1912, derefter ansat i for
skellige større korn- og foderstof- samt vinfir
maer, overtaget kolonial-, korn- og foderstofaf
delingen af købmand J. Petersen’s forretning i 
Hørsholm og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1923; næstformd. f. Hørsholm og Omegns Han
delsforening 1933-53 samt medl. af best. f. Pro
vinshandelsstandens Understøttelsesforening’s 
Hørsholm afd. og f. turistudvalget i Hørsholm.

Adr. Hørsholm Hovedgade 49, Hørsholm.
Firma: Chr. Toft, Hørsholm Hovedgade 49, 

Hørsholm.

Toft, Jørgen Petersen, købmand; f. 13/7 1926 i 
Dynt pr. Broager, Sønderborg amt, søn af gård
ejer Peter Petersen Toft; g. 24/9 1949 m. Käthe 
T., f. Møller; udd. i blandet landhandel h. køb
mand Jørgen Lyck, Dybbøl 1946-49, forpagter af 
købmand Johan Lorenzen’s forretning i Dynt pr. 
Broager 1949-54, overtaget samme — der omfat
ter blandet landhandel — og etabi. sig s. selv
stændig købmand 1954.

Adr. Dynt pr. Broager.
Firma: Jørgen Toft, Dynt pr. Broager.

Toft, Lauritz, købmand; f. 6/11 1900 i Havrum, 
Viborg amt, søn af bagermester Lauritz Toft;
g. 1926 m. Anna T., f. Thomsen; udd. og virket 
s. mejerist, etabi. sig s. selvstændig købmand 
1926 og s. sådan drevet forretning i Odense 1926- 
29 og 1935-39 samt i Spodsbjerg 1929-35, inde
haver af nuværende kolonialforretning i Svend
borg s. 1939; genn. ca. 10 år medl. af best. f. 
Svendborg og Omegns Købmandsforening, medl. 
af Svendborg byråd samt medl. af best. f. A/S 
»Dankas«, fl. a. tillidshverv.

Adr. Øksenbjergvej 15, Svendborg.
Firma: Lauritz Toft, Øksenbjergvej 15, Svend

borg.

Toft, Marinus, købmand; f. 12/6 1917 i Føvling, 
Ribe amt, søn af murermester R. Toft; g. 31/1 
1942 m. Else T., f. Sørensen; udd. i kolonial
branchen h. købmand Carl Petersen, Holsted
1932-36, kommis h. købmand Ch. Christoffersen, 
Gudbjerg 1936-38 og i Gjerndrup Brugsforening 
1938-40, repræsentant h. grosserer Jørgen 
Adolphsen, Kolding 1940-45, overtaget købmand 
Peter H. Jacobsen’s kolonial- og delikatessefor
retning i Kolding og etabi. sig s. selvstændig 
købmand 1945.

Adr. Haderslevvej 39, Kolding.
Firma: M. Toft, Haderslevvej 39, Kolding.

Toft, Nis Rudebeck, købmand; f. 27/11 1915 i 
Rangstrup, Haderslev amt, søn af gårdejer Chri
stian Toft; g. 13/2 1948 m. Anna T., f. Jensen; 
udd. i blandet landhandel h. købmand P. S. Pe
tersen, Toftlund 1931-35, kommis h. købmand P.
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E. Toke
købmandsskoleforstander

N. Top 
købmand

H. Torfing 
grosserer

L. Petersen, Døstrup 1935-40, frekventeret Askov 
Højskole 1941, bogholder h. savværksejer Hj. 
Andersen, Holdbi Savværk 1942-46, forpagtet ho
telejer Niels Paulsen’s forretning — omfattende 
blandet landhandel — i Fårhus og etabi. sig s. 
selvstændig købmand 1946; medl. af best. f. Bov 
Sogns Sygekasse.

Adr. Fårhus.
Firma: Nis Toft, Fårhus.

Toft, Stendevad Vestager, købmand; f. 9/4 1897 
i Vorgod, Ringkøbing amt.

Adr. Istedgade 33, Horsens.
Firma: S. V. Toft, Vestergade 58, Horsens.

Toft-Friis, Tage, købmand; f. 17/9 1928 i Step
ping, Haderslev amt, søn af gårdejer Nis Hen- 
ningsen Friis; g. 12/12 1954 m. Else T.-F., f. Møl
ler; udd. i kolonial h. købmand S. E. J. Chri
stiansen, Vojens 1942-46, kommis i firmaet Brdr. 
Sølbeck, Arnum 1946-48, h. købmand Math. Bran- 
derup, Rødekro 1950, i firmaet Joh. Lück, Dyb
bøl 1950-52 og h. fru Feddersen, Sønderborg 
1952, overtaget købmand Pabst’s kolonialforret
ning Helgolandsgade 5, Sønderborg og etabi. sig 
s. selvstændig købmand 1952, nedlagt samme og 
grundlagt nuværende kolonial- og delikatesse
forretning i nyopført ejendom Arnkilgade 1, 
Sønderborg 1953.

Adr. Arnkilgade 1, Sønderborg.
Firma: Toft-Friis, Kolonial, Arnkilgade 1, Søn

derborg.

Toft-Pedersen, Verner, købmand; f. 26/5 1918, 
søn af biograf direktør Laurids Pedersen; g. 24/10 
1942 m. Elisa T.-P., f. Nørhave; bestået mellem- 
skoleeksm. 1933, udi. i Gundsølille Brugsforening
1933-37, kommis i Bondeskov Brugsforening 1937- 
39, i Sønderup Brugsforening 1939-40 og i Tune 
Brugsforening 1940-42, selvstændig købmand i 
Kisserup pr. Holbæk 1942-47, overtaget købmand 
P. Hansen’s Eftf.s forretning — omfattende kolo
nial, isenkram, støbegods, korn og foderstoffer, 
kunstgødning og brændsel — og etabi. sig s. 
selvstændig købmand i Hvalsø 1947; formd. f.

Hvalsø Håndværker-, Industri- og Borgerfor
ening.

Adr. Hovedgaden 62, Hvalsø.
Firma: »Købmandsgården«, Hovedgaden 62, 

Hvalsø.

Tofterup, Ivar Christian, købmand; f. 8/2 1916 
i Starup, Ribe amt, søn af landmand Jens Fr. 
Tofterup; g. 1939 m. Ellen T., f. Rasmussen; udd. 
og virket i mejeribranchen bl. a. s. mejeribesty
rer, etabi. sig s. selvstændig købmand m. for
retning — omfattende kolonial, isenkram og 
manufaktur — i Kædeby 1952.

Adr. Kædeby.
Firma: Ivar Tofterup, Købmand, Kædeby.

Toftgaard, Herluf Sigfred, købmand; f. 2/1 
1911 i Nørre Nebel, Ribe amt, søn af skibsfører 
Niels Sigfred Mourits Toftgaard Nielsen; g. 24/10 
1939 m. Gerda T., f. Bjørndal; udi. h. købmand 
Mejlvang, Esbjerg, overtaget nuværende kolo
nialforretning i Esbjerg og etabi. sig s. selvstæn
dig købmand 1937.

Adr. Jyllandsgade 72, Esbjerg.
Firma: Herluf Toftgaard, Strandbygade 45, Es

bjerg.

Toke, Egil, købmandsskoleforstander; f. 1908 i 
Kbhvn., søn af postmester Christian Toke; g. 
1944 m. Solveig T., f. Tybjerg; bestået realeksm., 
bankeksm. og translatøreksm. i merkantilt en
gelsk samt handelsfaglærereksm. i engelsk, han
delslære og kontorarbejder, studie- og arbejds
ophold i England og U.S.A., viceinspektør v. 
Købmandsskolen i Kbhvn. 1939, forstander s. 
1947; forfatter t. lærebøger i engelsk handels
korrespondance, bogføring og telefonering m. v.; 
næstformd. i Foreningen af danske Skolebogs
forfattere samt medl. af Handelsundervisnings
udvalget f. Sydslesvig.

Adr. Peblinge Dossering 50, Kbhvn. N.
Institution: Købmandsskolen, Jul. Thomsens 

Plads 6, Kbhvn. V.

Top, Nikolaj, købmand; f. 9/1 1910 i Agerskov, 
Haderslev amt, søn af købmand Hans Petersen
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Top; g. 15/7 1934 m. Nora T., f. Hermansen; udd. 
i kolonial, korn og foderstoffer i firmaet I. A. 
Schmidt, Åbenrå 1924-28 og herunder bestået 
handelsmedhjælpereksm. fra Åbenrå Handels
skole 1928, førstekommis i samme firma 1928-34, 
etabl. sig s. selvstændig købmand m. forretning 
i Rødekro 1934, afhændet samme og overtaget 
nuværende forretning — der omfatter kolonial 
og material — i Ribe 1943; medl. af best. f. Ribe 
Kolonialhandlerforening s. 1948, formd. f. sam
me s. 1952, till. formd. f. foreningens hjælpe
fond.

Adr. Dagmarsgade 11, Ribe.
Firma: N. Top, Kolonial & Material, Dagmars

gade 11, Ribe.

Topp, Evald, købmand; f. 30/6 1910 i Flintinge, 
Maribo amt, søn af gårdejer Anton Topp; g. 11/12 
1936 m. Esther T., f. Hansen; udi. h. købmand 
Henriksen, Gåbense 1924-28, etabl. sig s. selv
stændig købmand m. forretning — omfattende 
kolonial, delikatesser, vinhandel, køkkenudstyr 
og benzin — i Sakskøbing 1937.

Adr. Nystedvej 38, Sakskøbing.
Firma: Evald Topp, Nystedvej 38, Sakskøbing.

Torbensen, Christian Fjord, købmand, skibs
provianteringshandler; f. 28/9 1921 i Esbjerg, søn 
af fiskeskipper Christian Torbensen; g. 8/10 1950 
m. Inger F. T., f. Bach; udi. i Brugsforeningen 
»Frem«, Esbjerg 1935-39, overtaget nuværende 
forretning — der omfatter kolonial og skibspro
viantering — i Esbjerg og etabl. sig s. selvstæn
dig købmand 1951.

Adr. Hjertingvej 32, Esbjerg.
Firma: Chr. Fjord Torbensen, Helgolandsgade 

26, Esbjerg.

Torfing, Holger, grosserer; f. 1/6 1892 i Vejlø 
sogn, Præstø amt; g. 2/9 1921 m. Agnes T., f. 
Højland Christensen; bestået præliminæreksm. 
fra Næstved Realskole 1910, ansat i kaffefirmaet 
P. Carl Petersen’s Eftf., Kbhvn. 1911 og — efter 
at have aftjent værnepligt — i kaffefirmaet Axel 
Petersen & Fritsche, Kbhvn. 1914 samt i firmaet 
Moses & Søn G. Melchior, Kbhvn. 1924 og h. 
grosserer Emanuel Petersen, Kbhvn. 1933, grund
lagt nuværende virksomhed — der omfatter kaf
fe, the og vanille en gros — i Kbhvn. og etabl. 
sig s. selvstændig grosserer 1935.

Adr. Ulrikkenborg Allé 40, Lyngby.
Firma: Holger Torfing, Fredericiagade 15 B., 

Kbhvn. K.

Torp. Chresten Veje Nielsen, forretningsfører;
f. 1/5 1887 i Bøvling, Ringkøbing amt, søn af fi
sker Niels Nielsen Torp; g. 11/6 1908 m. Hedvig 
T., f. Nielsen; udi. i Flynder Brugsforening pr. 
Bækmarksbro, sen. ansat v. Kbhvn.s Mælkefor
syning, selvstændig købmand i Bøvlingbjerg 
1909-21, drevet en gros virksomhed i Lemvig 
1921-23, forretningsfører i Lemvig f. A/S Chr. 
Kjærgaard, Nr. Sundby s. 1923; tidl. medl. af 
Lemvig byråd.

Adr. Vasen 4, Lemvig.
Firma: A/S Chr. Kjærgaard’s Lager, Lemvig.

Torp, Christian Nielsen, kaffegrosserer; f. 2/3 
1885 i Thorsminde, Ringkøbing amt, søn af fisker 
Niels Nielsen Torp; g. 22/10 1916 m. Gerda T., 
f. Rude; udd. indenfor anden branche, ansat h. 
kaffebrænder og kaffegrosserer Fr. Smith, Lem
vig 1918, overtaget sammes kaffe en gros virk
somhed m. tilhørende brænderi og etabl. sig s. 
selvstændig kaffegrosserer 1919; medl. af best, 
f. Lemvig Handelsstandsforening s. 1930, genn. 
en årrække formd. f. samme, genn. en årrække 
till. medl. af Lemvig menighedsråd.

Adr. Østerbrogade 29, Lemvig.
Firma: I/S Lemvig Kafferisteri, Lemvig.

Torp, Hans, kaffegrosserer; f. 5/11 1925 i Lem
vig, søn af kaffegrosserer Christian Nielsen 
Torp; g. 28/2 1950 m. Ane T., f. Wrist Meedom; 
bestået mellemskoleeksm. fra Lemvig Mellem- 
og Realskole 1940, udi. h. købmand Thorvald 
Christensen, Lemvig Materialhandel 1941-45 og 
herunder bestået handelsmedhjælpereksm. fra 
Lemvig Handelsskole 1944, ansat i faderens kaffe 
en gros virksomhed i Lemvig 1945, medindehaver 
af samme s. 1955.

Adr. Vasen 1 A., Lemvig.
Firma: I/S Lemvig Kafferisteri, Lemvig.

Torreck, Viggo, købmand; f. 30/6 1910 i Kbhvn., 
søn af skræddermester Bernt Torreck; selvstæn
dig marketender i Mørkhøj 1932-40, etabl. sig s. 
selvstændig købmand m. forretning — omfatten
de kolonial, delikatesser og vinhandel samt frugt 
og grønt — i Mørkhøj 1940.

Adr. Mørkhøjvej 231, Mørkhøj pr. Herlev.
Firma: V. Torreck, Mørkhøjvej 231, Mørkhøj 

pr. Herlev.

Torstensen, Ove, købmand; f. 19/10 1902 i Mal
ling, Århus amt, søn af købmand Jens Torsten
sen; g. 27/11 1929 m. Lilly T., f. Jensen; udi. h. 
købmand Sørensen, Årup 1920-23, derefter af
tjent værnepligt og sen. kommis h. købmand H. 
P. Christensen, Stenlille 1924-25, ansat i A/S Ol
sen & Tolderlund, Præstø Tømmerhandel & 
Isenkramforretning 1925-26 og i firmaet P. Han
sen, Sakskøbing 1927-29, derefter ansat i firmaet 
J. Torstensen, Malling, bestyrer af samme 1930 
og v. firmaets omdannelse t. aktieselskab direk
tør f. samme — der omfatter kolonial, isenkram, 
porcelæn, korn og foderstoffer, kunstgødning, 
markfrø, brændsel, støbegods, trælast og byg
ningsmaterialer samt har eget foderblandings
anlæg, såsædrenseri og mølleri — 1939; medl. af 
best. f. Hads Herreds Købmandsforening og 
genn. en årrække medl. af best. f. Malling Hånd
værker- og Borgerforening samt f. Malling 
Grunde j erforening.

Adr. Malling.
Firma: J. Torstensen A/S, Malling.
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H. Torp 
kaffegrosserer

J. Toxværd 
grosserer

Aa. Trampedach 
købmand

M. T. Trans 
købmand

Toustrup, Kai Richardt Thygesen, købmand; f. 
30/7 1902 i Snejbjerg, Ringkøbing amt, søn at 
Jens Thygesen Toustrup; g. 5/6 1938 m. Ebba
T., f. Holm; udi. h. købmand M. Uhrskov, Tjør- 
ring, grundlagt nuværende kolonialforretning i 
Herning og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1935.

Adr. Pile Alle 2, Herning.
Firma: Rich. Toustrup, Storgårdsvej 4, Her

ning.

Toxværd, Jens, grosserer; f. 27/9 1904 i Rønne, 
søn af snedker Hans Toxværd; g. 1933 m. Anna 
T., f. Larsen; udd. i kolonial h. købmand O. P. 
Rasch, Rønne 1919-23, kommis h. samme 1923-29 
og disponent h. købmand Magnus Jørgensen, 
Rønne 1929-43, overtaget sidstnævntes forret
ning og etabi. sig s. selvstændig købmand 1943, 
afhændet samme samt flyttet det t. forretningen 
hørende kaffebrænderi t. egen nyerhvervet 
ejendom i Rønne 1954, sideløbende indehaver af 
agenturet f. forskellige biscuits samt f. Forsik
rings-Aktieselskabet »Absalon«.

Adr. Søndergade 10, Rønne.
Firma: Magnus Jørgensen’s Kaffebrænderi v. 

Jens Toxværd, Rønne.

Trampedach, Aage, købmand; f. 18/4 1913 i Ny
borg, søn af pakmester Andreas Trampedach; g. 
6/2 1938 m. Gerda T., f. Bundgaard; udd. i kolo
nial og material h. købmand Herskind, Helsing
ør 1927-31 og herunder bestået handelsskoleeksm. 
fra Helsingør Handelsskole 1930, kommis h. køb
mand Mikael Jensen, Saunte 1931-35 og h. køb
mand Chr. Sørensen, Rungsted 1935-38, over
taget nuværende forretning — der omfatter ko
lonial, delikatesser, vinhandel, isenkram, køk
kenudstyr, brændsel og benzin — i Overby og 
etabi. sig s. selvstændig købmand 1938.

Adr. Overby, Sjællands Odde.
Firma: Aage Trampedach, Overby, Sjællands 

Odde.

Tranberg, Holger, købmand; f. 11/11 1919 i 
Hasle, søn af købmand Oluf Christian Tranberg;
g. 19/4 1946 m. Margrethe Dorthea T., f. Peder

sen; udi. i faderens forretning i Hasle 1934-38, 
derefter disponent i samme, etabi. sig s. selv
stændig købmand m. forretning — omfattende 
kolonial, delikatesser og vinhandel — i Hasle 
1947.

Adr. Storegade 37, Hasle.
Firma: Holger Tranberg, Kolonialhandel, 

Hasle.

Tranekjær, Ernst, købmand; f. 12/6 1909 i Jej- 
sing, Tønder amt, søn af købmand C. J. Trane
kjær; udi. dels h. købmand Johs. Petersen, Ting
lev og dels i faderens forretning i Jejsing, over
taget sidstnævnte og etabi. sig s. selvstændig 
købmand 1936.

Adr. Jejsing.
Firma: C. J. Tranekjær, Jejsing.

Trans, Mads Tonnesen, købmand; f. 8/11 1917 i 
Ørsted, Haderslev amt, søn af gårdejer Erik 
Trans; g. 10/6 1945 m. Christine T., f. Christen
sen; udd. i kolonial en gros og en detail i fir
maet F. W. Jøhnk, Haderslev 1931-35, kommis
h. købmand Juhl, Haderslev 1935-36 og h. køb
mand Viggo Jacobsen, Haderslev 1936-39, fre
kventeret Den jydske Handelshøjskole i Århus 
1939-40, kommis h. købmand C. Uldall-Jessen, 
Kbhvn. 1940-41 og h. købmand Johs. Matthiesen, 
Haderslev 1941-42, repræsentant i agenturfirmaet
M. Brask-Nielsen, Haderslev 1942-43, overtaget 
købmand M. T. Lund’s forretning — omfattende 
kolonial, delikatesser og vine — i Åbenrå og 
etabi. sig s. selvstændig købmand 1943.

Adr. Ramsherred 4, Åbenrå.
Firma: M. T. Trans, Ramsherred 4, Åbenrå.

Trap, Folmer, vinhandler, depotindehaver; f. 
10/8 1895 i Skive.

Adr. Fynsgade 5, Skive.
Firma: I/S Cort Trap’s Vinhandel — Carls- 

berg-Depotet, Skive.

Trap, Orla, vinhandler, depotindehaver; f. 5/9 
1901 i Skive.

Adr. Fynsgade 13, Skive.
Firma: I/S Cort Trap’s Vinhandel — Carlsberg- 

Depotet, Skive.
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J. P. Trilling s g aard 
købmand

J. C. Trinnerup E. Trock-Jansen N. P. Troelsen
grosserer grosserer, direktør købmand

Trillingsgaard, Jens Pedersen, købmand; f. 24/7 
1911 i Hee, Ringkøbing amt, søn af tømmerhand
ler Carl Peder Pedersen Trillingsgaard; g. 21/6 
1936 m. Karen T., f. Nielsen; udi. h. købmand 
Højmark, Ringkøbing, overtaget nuværende for
retning — der omfatter kolonial, isenkram, fo
derstoffer, brændsel og trælast — i Staby og 
etabi. sig s. selvstændig købmand 1935.

Adr. Staby pr. Ulfborg.
Firma: Jens Trillingsgaard, Staby pr. Ulfborg.

Trinnerup, John Carl, grosserer; f. 12/10 1915 
i Kbhvn., søn af overpostassistent Chresten Trin
nerup; g. 12/12 1942 m. Magda T., f. Olsen; udi.
h. købmand H. H. Rasmussen, Kbhvn. 1930-34, 
overtaget nuværende virksomhed — der omfat
ter æg og konserves en gros — i Fredericia og 
etabi. sig s. selvstændig grosserer 1947.

Adr. Fælledvej 49, Fredericia.
Firma: John Trinnerup, Fasanvej 1, Frederi

cia.

Trock-Jansen, Erik, grosserer, direktør; f. 26/9 
1891 i Kbhvn., søn af kommunelæge P. H. G. 
Trock-Jansen; student fra Østersøgades Latin- 
og Realskole i Kbhvn. 1910, derefter udd. i han
del i Kbhvn. og provinsen m. studie- og ar
bejdsophold i udlandet, prokurist i Langelands 
Korn- og Foderstofforretning A/S, Kbhvn. 1918, 
grundlagt selvstændig en gros virksomhed i 
Kbhvn. 1921, adm. direktør f. Gulbrandsen, An
dersen & Co. A/S, Kbhvn. s. 1929; medl. af be
dømmelses- og voldgiftsudvalget f. kolonialhan
delen på Kbhvn.s Børs samt medl. af Sø- og 
Handelsretten, medl. af styrelsen f. Foreningen 
»Norden« og af best. f. Det udenrigspolitiske Sel
skab samt f. A/S A. C. Ilium m. fl., medl. af 
Grosserer-Societetet’s komite 1945-50 og af Pris
kontrolrådet 1948-50; dekorationer: Fi.H.R.31.,
N.H.VII.Fr.M., Stb.B.E.4. og S.V.31.

Adr. Trondhj emsgade 7, Kbhvn. 0.
Firma: Gulbrandsen, Andersen & Co. A/S, 

Toldbodgade 10, Kbhvn. K.

Troelsen, Aage, købmand, skibsprovianterings
handler; f. 24/12 1906 i Karup, Viborg amt, søn

af tømrer Niels Troelsen; g. 24/6 1939 m. Ella T.,
f. Christensen; udd. i kolonialbranchen i Barde 
pr. Herning og sen. virket s. mejerist v. forskel
lige mejerier 1925-43, selvstændig købmand i 
Hvalsø 1943-44 og i Niløse 1944-47, etabi. sig s. 
selvstændig købmand m. forretning — omfatten
de kolonial, delikatesser, vinhandel, isenkram, 
skibsproviantering og brændsel — i Havnsø 1947; 
medl. af best. f. A/S Havnsø Havn 1950-54.

Adr. Havnsø pr. Føllenslev.
Firma: Aage Troelsen, Havnsø pr. Føllenslev.

Troelsen, Niels Pilgaard, købmand; f. 15/4 1904 
i Arnborg, Ringkøbing amt, søn af købmand 
Troels Marinus Troelsen; g. 11/11 1928 m. Asta 
P. T., f. Haugaard; udi. i faderens forretning i 
Arnborg og sen. kommis i samme, overtaget for
retningen — der er grundlagt 1895 — og etabi. 
sig s. selvstændig købmand 1932.

Adr. Arnborg pr. Herning.
Firma: N. Pilgaard Troelsen, »Købmandsgår

den«, Arnborg pr. Herning.

Trojel-Hansen, Einar, direktør; f. 29/6 1903 i 
Hobro, søn af grosserer Christian Hansen; g. 
25/5 1940 m. Ida T.-H., f. Møller Madsen; be
stået realeksm. fra Hobro Mellem- og Realskole 
1920, udd. i firmaet Julius Kyster’s Eftf., Århus 
1920-22, frekventeret Den jydske Handelshøjsko
le i Århus 1923, drevet selvstændig en gros virk
somhed i England 1923-26, studie- og arbejdsop
hold i Hamburg 1926-27, ansat i mæglerfirma i 
Kbhvn. 1927-28, drevet chokoladefabrik og en 
gros virksomhed i Århus 1928-31, forretnings
fører f. Christian Hansen A/S, Holstebro 1931-41, 
derefter direktør f. sammes hovedafdeling i Ho
bro; genn. en årrække næstformd. f. Hobro 
Handelsstandsforening.

Adr. Skibsbakken 6, Hobro.
Firma: Christian Hansen A/S, Hobro.

Trolle, Jens, købmand; f. 4/2 1923 i Espe, 
Svendborg amt; udi. h. købmand C. Kristiansen, 
Nyborg 1937-43, derefter kommis i forskellige 
forretninger bl. a. h. købmand Vald. Andersen, 
Skamby samt disponent h. købmand Thomsen’s
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E. Trojel-Hansen B. Truelsen C. Truelsen P. Truelsen
direktør købmand købmand disponent

Eftf., Skovs Højrup 1950-53, overtaget nuværen
de forretning — der omfatter kolonial og isen
kram — i Særslev pr. Jullerup og etabi. sig s. 
selvstændig købmand 1953.

Adr. Særslev pr. Jullerup.
Firma: Jens Trolle, Særslev pr. Jullerup.

Truelsen, Børge, købmand, skibsproviante
ringshandler; f. 12/6 1922 i Nr. Alslev, Maribo 
amt, søn af uddeler Jens Christian Truelsen; g. 
21/7 1946 m. Gudrun T., f. Nielsen; udi. i Nr. 
Alslev Brugsforening 1936-40, overtaget nuvæ
rende forretning — der omfatter kolonial, isen
kram, køkkenudstyr, skibsproviantering, brænd
sel og postindlevering — i Guldborg og etabi. 
sig s. selvstændig købmand 1946, till. forhandler
f. A/S Dansk Tipstjeneste; sekretær i Købmands
foreningen f. Falster s. 1954.

Adr. Guldborg.
Firma: B. Truelsen, Guldborg.

Truelsen, Carl, købmand; f. 17/9 1888 i Kær- 
bølling pr. Rejsby, Ribe amt, søn af bager Peter 
Truelsen; g. 12/12 1919 m. Hanna Marie T., f. 
Schmidt; udd. i kolonial og blandet handel h. 
købmand Nielsen, Rejsby 1903-07, kommis h. 
samme 1907-08, h. købmand Hans Top, Agerskov 
1908-13 og h. købmand A. Truelsen, Toftlund 
1913-14, deltaget i verdenskrig 1 1915-16, derefter 
kommis i Viborg, Skanderborg og Åbenrå, over
taget købmand Hans Top’s forretning — omfat
tende kolonial og blandet handel — i Agerskov 
og etabi. sig s. selvstændig købmand 1919, flyt
tet forretningen fra kroen t. egen nybygget ejen
dom i Agerskov og genn. årene udvidet og mo
derniseret samme flere gange; næstformd. i Toft
lund og Omegns Købmandsforening samt formd. 
f. Agerskov Borger- og Håndværkerforening og 
f. Agerskov Sogns Jagtforening, medl. af Ager
skov sogneråd 1945-53, fl. a. lokale tillidshverv.

Adr. Agerskov.
Firma: Carl Truelsen, Agerskov.

Truelsen, Hans Peter Sven Stibolt, købmand; f. 
18/10 1911 på Frdbg., søn af skiltefabrikant Peter

Laurids Truelsen; g. 5/6 1935 m. Gudrun T., f. 
Eriksen; udd. s. mejerist 1925-28 og s. maler 
1928-32, ansat i forskellige malervirksomheder 
1932-45, selvstændig handlende m. forretning — 
»Ostekælderen« — i Vedbæk 1945-53, derefter 
etabi. sig s. selvstændig købmand m. forretning 
— »Købmandshjørnet« — i Nærum; næstformd. 
f. Skodsborg-Nærum Idrætsforening 1948-53.

Adr. Nærumgårdsvej 47-49, Nærum.
Firma: »Købmandshjørnet«, Nærumgårdsvej 

47-49, Nærum.

Truelsen, Keld, købmand; f. 7/4 1914 i Ore- 
hoved, Maribo amt, søn af uddeler Jens Chri
stian Truelsen; g. 9/10 1943 m. Kirsten Johanne 
T., f. Sørensen; udi. dels i Nr. Alslev Brugsfor
ening og dels h. skibsprovianteringshandler An
dersen, Stubbekøbing 1929-33, frekventeret Køb
mandsskolen i Nykøbing F. 1933-34, kommis i 
forskellige brugsforeninger bl. a. i Skævinge, 
Ølsted og Skuldelev 1934-43 og uddeler i Ting
sted Brugsforening 1943-54, grundlagt nuværende 
selvbetjeningsforretning — der omfatter kolonial, 
delikatesser og vinhandel — i Vordingborg og 
etabi. sig s. selvstændig købmand 1954.

Adr. Algade 49, Vordingborg.
Firma: K. T. Kolonial, Algade 49, Vording

borg.

Truelsen, Peter, disponent; f. 5/9 1924 i Ager
skov, Haderslev amt, søn af købmand Carl Tru
elsen; g. 28/5 1950 m. Laura T., f. Haugaard; udd. 
i kolonial og isenkram h. købmand Jacob Han
sen, Jels 1941-45, kommis h. købmand Ullerup 
Jacobsen, Ballum 1945-46 og h. købmand Peter 
Jensen, Haderslev 1947-48, disponent i faderens 
forretning — der omfatter kolonial og blandet 
handel — i Agerskov s. 1948.

Adr. Agerskov.
Firma: Carl Truelsen, Agerskov.

Trynskov, Egon, købmand; f. 25/2 1915 i Binds
lev, Hjørring amt, søn af landmand Christian 
Trynskov; g. 11/6 1941 m. Oda T., f. Jacobsen; 
udi. h. købmand V. Jensen, Bindslev 1930-34, 
kommis h. samme 1934 og h. købmand Andersen,
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B. Trœrup E. Tygesen G. P. Tønnesen A. Udesen
købmand købmand købmand købmand

Sulsted 1934-37 — herunder af tjent værnepligt 
1936, forretningsbestyrer h. købmand B. C. Lar
sen, Tversted 1937-43, overtaget sammes forret
ning — omfattende kolonial, delikatesser, vin
handel, korn og foderstoffer, isenkram og støbe
gods samt brændsel og benzin — og etabi. sig s. 
selvstændig købmand 1944; medl. af best. f. 
Tversted Borgerforening.

Adr. Tversted pr. Sindal.
Firma: Egon Trynskov, Tversted pr. Sindal.

Trærup, Børge, købmand; f. 26/3 1922 i Håsum, 
Viborg amt, søn af gårdejer og sognefoged Peter 
Trærup; g. 11/2 1945 m. Anna T., f. Christensen; 
udi. i Havbro Brugsforening 1936-39, overtaget 
købmand L. Fjord Petersen’s forretning i To
strup og etabi. sig s. selvstændig købmand 1945; 
medl. af best. f. Vesthimmerlands Handelsfor
ening s. 1952.

Adr. Tostrup pr. Møldrup.
Firma: Børge Trærup, Tostrup pr. Møldrup.

Tygesen, Enewald, købmand; f. 19/6 1912 i 
Tønder, søn af købmand Thomas Tygesen; g. 7/8 
1938 m. Anna Dorothea T., f. Sørensen; udi. h. 
købmand Chr. I. Christiansen, Flensburg 1928- 
31, kommis h. købmand Ejn. Hjorth, Vording
borg 1931-32 og i faderens forretning i Tønder 
1932-35, ferieafløser h. købmand Fr. Tingleff, 
Sønderborg 1935, derefter disponent i faderens 
forretning i Tønder, overtaget samme — der 
omfatter kolonial, delikatesser og vinhandel 
samt har eget kafferisteri — og etabi. sig s. 
selvstændig købmand 1953; medl. af best. f. og 
kasserer i Tønder Kolonialhandlerforening s.
1952.

Adr. Østergade 61, Tønder.
Firma: Thomas Tygesen, Østergade 61, Tønder.

Tønnesen, Georg Passer, købmand; f. 8/3 1919 
i Kbhvn., søn af købmand Th. Tønnesen; g. 15/12 
1940 m. Tove Agnete T., f. Bentzen; udd. v. isen
kram en detail i Kbhvn. og herunder frekvente
ret Købmandsskolen 1933-37, derefter virket v. 
isenkram en gros t. 1939, af tjent værnepligt v. 
11. batl.s 1. kompagni 1939 og sen. forrettet tje

neste s. underkorporal v. 4. regmt.s stabskom
pagni t. 1940, kommis i faderens købmandsfor
retning i Kbhvn. 1940-42, etabi. sig s. selvstæn
dig købmand m. forretning Vigerslevvej 67, 
Kbhvn. Vby. 1942.

Adr. Vigerslevvej 67, Kbhvn. Vby.
Firma: Købmandsforretningen »Thit«, Vigers

levvej 67, Kbhvn. Vby.

Tønnesen, Th., købmand; f. 7/4 1881 i Dragør, 
Kbhvn.s amt, søn af fyrmester Jens Tønnesen;
g. 16/10 1904 m. Mary T., f. Passer; udi. dels h. 
købmand Victor Clausen, GI. Kongevej 178, 
Kbhvn. V. og dels h. købmand N. Jørgensen, 
Elmegade 15, Kbhvn. N. 1895-99, etabi. sig s. 
selvstændig købmand m. forretning Istedgade 
134, Kbhvn. V. 1902, afstået samme og overtaget 
nuværende forretning Valdemarsgade 32, Kbhvn. 
V. 1918; medl. af best. f. Foreningen af faglærte 
Købmænd i Danmark 1944-52.

Adr. Støvringvej 14, Vanløse.
Firma: Th. Tønnesen, Valdemarsgade 32, 

Kbhvn. V.

Tønnesen, Tønnes, købmand; f. 13/10 1901 i 
Skagen, Hjørring amt, søn af købmand Frederik 
Tønnesen; g. 1929 m. Esther T., f. Jørgensen; 
udi. dels h. købmand Jacobsen, Sindal og dels i 
faderens forretning i Skagen 1916-20, frekvente
ret Justitsråd Møller’s Handelshøjskole i Ålborg 
1921-22, selvstændig købmand i Nielstrup 1929-45, 
overtaget faderens forretning — omfattende ko
lonial og isenkram — og etabi. sig s. selvstæn
dig købmand i Skagen 1945; formd. f. Skagens 
Kolonialhandlerforening s. 1952, till. medl. af 
best. f. Skagens Fortidsminder m. fl.

Adr. P. K. Nielsens Vej 7, Skagen.
Firma: Fr. Tønnesen, P. K. Nielsens Vej 7, 

Skagen.

Tøyberg, Carl Albert, købmand; f. 9/6 1923 i 
Kbhvn., søn af slagter Albert Olsen; g. 28/10 
1949 m. Anna Elisabeth T., f. Larsen; udi. h. 
købmand G. Knudsen, Gadevang 1939-43 og her
under bestået handelsskoleeksm. 1942, kommis
h. købmand Söderhamn, Brønshøj 1945-47, selv-
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P. Uggerhøj 
købmand

H. K. U. Uhrskov 
købmand

K. Ulrich 
købmand

S. Ulrich 
kaffehandler

stændig grønthandler i Vedbæk 1948-50, over
taget Blovstrød Kro’s Købmandshandel — om
fattende kolonial, isenkram, grøntsager og 
brændsel — og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1950.

Adr. Blovstrød pr. Allerød.
Firma: Blovstrød Kro’s Købmandshandel, 

Blovstrød pr. Allerød.

Udesen, Axel, købmand; f. 16/8 1897 i Veerst, 
Ribe amt, søn af gårdejer Peter Udesen Petersen;
g. 15/10 1921 m. Jette U., f. Johnsen; udi. i kolo
nialbranchen i firmaet Brdr. Mathiasen, Egtved 
1911-15, kommis i samme 1915-17, h. købmand 
Petersen, Sdr. Felding 1918-19 og h. købmand 
Th. Vestergaard, Varde 1920 samt ansat på Thor
vald Jensen’s Sæbefabrik i Vejle 1920-21, grund
lagt forretning i Skanderborg og etabi. sig s. 
selvstændig købmand 1922, afstået samme og 
grundlagt nuværende forretning — der omfatter 
blandet landhandel — i Givskud s. å.; medl. af 
best. f. Østjydsk Handelsforening s. 1931, formd. 
f. nævningegrundlisteudvalget i Givskud kom
mune s. 1931 og kasserer f. Givskud menigheds
råd 1940-54.

Adr. Givskud.
Firma: A. Udesen, Givskud.

Uggerholt, Søren, købmand; f. 7/5 1910 i Ska
gen, Hjørring amt, søn af murermester Christen 
Uggerholt; udd. i kolonial 1924-28, grundlagt nu
værende forretning — der omfatter finere kolo
nial, delikatesser og vinhandel samt særskilt af
deling f. glas, porcelæn og køkkenudstyr — i 
Skagen 1933.

Adr. Set. Laurentii Vej 95, Skagen.
Firma: Søren Uggerholt, Set. Laurentii Vej 

95, Skagen.

Uggerhøj, Poul, købmand; f. 11/3 1923 i Ugger- 
by, Hjørring amt, søn af gårdejer Martinus Ug
gerhøj; g. 3/3 1951 m. Mille U., f. Christensen; 
udi. h. købmand Sommer Jensen, Hjørring 1939- 
42 og herunder bestået handelsskoleeksm. fra 
Hjørring Handelsskole 1941, kommis i Astrup 
Brugsforening 1942 og h. købmand Larsen, As

dal 1942-45, af tjent værnepligt og herunder for
rettet tjeneste s. sergent 1945-47, disponent h. 
købmand Olsen, Vissinge 1947-48 og h. købmand 
Nobel, Kbhvn. 1948-49, lagerforvalter i A/S 
Bruun & Co., Skanderborg 1949-50 og repræ
sentant i firmaet Erik Bie, Hjørring 1950-51, 
etabi. sig s. selvstændig købmand m. forretning 
— omfattende finere kolonial, delikatesser og 
vinhandel — i Hjørring 1951, udvidet og moder
niseret forretningen t. delvis selvbetjening 1955; 
medl. af best. f. Hjørring Kolonialhandlerfor
ening s. 1955.

Adr. Bispensgade 35, Hjørring.
Firma: Poul Uggerhøj, Bispensgade 35, Hjør

ring.

Uhrskov, Henry Kristian Ulrik, købmand; f. 
9/12 1906 i Hammerum, Ringkøbing amt, søn af 
købmand Anders Frederik Uhrskov; g. 16/10 1932 
m. Thora Amalie U., f. Jeppesen; udi. h. køb
mand Israelsen, Herning og sen. kommis i fade
rens forretning — omfattende kolonial, korn og 
foderstoffer samt gødning og markfrø — i Her
ning t. 1932, derefter overtaget forretningens 
kolonialafdeling og etabi. sig s. selvstændig køb
mand, sideløbende overtaget grovvareafdelingen 
v. faderens død 1939 — hvilken dog sen. er ned
lagt; medl. af best. f. og kasserer i Herning Ko
lonialhandlerforening s. 1943.

Adr. Bredgade 58, Herning.
Firma: Henry Uhrskov, Købmandsgården, Her

ning.

Uldall-Jessen, Christian, købmand; f. 11/4 1902 
i Vedsted, Haderslev amt, søn af mejeribestyrer 
M. C. Jessen; g. 24/12 1941 m. Anne Kathrine
U.-J., f. Lauridsen; udi. h. købmand C. A. Pe
dersen, Haderslev 1917-21, kommis h. købmand 
Fr. Tingleff, Sønderborg 1921-23, frekventeret 
Købmandsskolen i Kbhvn. 1923-24, derefter vir
ket indenfor branchen t. 1934, etabi. sig s. selv
stændig købmand m. forretning Frederikssunds- 
vej 204, Brønshøj 1934.

Adr. Fuglagervej 4, Vanløse.
Firma: Chr. Uldall-Jessen, Frederikssundsvej 

204, Brønshøj.
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H. F. Ulrichsen 
købmand

N. Vad 
købmand

K. Ulrik S. Aa. Ulsøe
købmand købmand

Ullerichs, Johannes Gustav, købmand; f. 3/2 
1919 i Bramminge, Ribe amt, søn af købmand 
Søren Ullerichs; g. 7/9 1944 m. Gudrun U., f. 
Gaard Sørensen; bestået realeksm. fra Ribe Ka
tedralskole 1935, udi. i faderens forretning i 
Bramminge 1935-39 og herunder bestået handels- 
medhjælpereksm. fra Bramminge Handelsskole 
1937, førstekommis h. købmand Niels Flinch, 
Tranebjerg, Samsø 1939-41 og kommis h. køb
mand Jørgen Andersen, Måløv 1941-42, bestyrer 
af faderens forretning i Bramminge 1942-46, 
overtaget samme — der omfatter kolonial og 
brændsel — og etabi. sig s. selvstændig køb
mand 1946.

Adr. Storegade 47, Bramminge.
Firma: Ullerichs, Kolonial & Brændsel, Store

gade 39, Bramminge.

Ullerup, A. H., købmand; f. 11/2 1889 i Vejen, 
Ribe amt, søn af landmand M. H. Ullerup; g. 
18/4 1913 m. Margrethe U., f. Hansen; udd. i 
blandet landhandel h. købmand J. P. Jørgensen, 
Brørup 1903-07, derefter kommis i Gram og sen. 
i Fole, selvstændig købmand i Maltbæk v. Vejen 
1910-13, i Vejen 1913-16 og i Bur v. Holstebro 
1916-19, overtaget købmand Vald. Ulldal’s for
retning — omfattende kolonial og blandet han
del — og etabi. sig s. selvstændig købmand i 
Toftlund 1919, optaget sønnen — købmand Aage 
H. Ullerup — s. medindehaver af forretningen 
1951; tidl. formd. f. Toftlund og Omegns Køb
mandsforening samt næstformd. i tilsynsrådet f. 
Toftlund og Omegns Sparekasse.

Adr. Toftlund.
Firma: A. H. Ullerup & Søn, Toftlund.

Ullerup, Aage H., købmand; f. 15/2 1924 i Toft
lund, Haderslev amt, søn af købmand A. H. 
Ullerup; g. 22/10 1944 m. Anny U., f. Bruun; 
udd. i kolonial h. købmand Viggo Jacobsen, Ha
derslev 1940-44, bestyrer af faderens filial i 
Askov 1944-46, derefter medarbejder i faderens 
forretning i Toftlund, medindehaver af samme 
— der omfatter kolonial og blandet handel — s. 
1951.

Adr. Toftlund.
Firma: A. H. Ullerup & Søn, Toftlund.

Ulrich, Kaj, købmand; f. 8/4 1900 i Nykøbing 
F., søn af skovfoged Theodor Ulrich; udi. h. 
købmand Alfr. Neble, Nykøbing F. 1916-20, der
efter kommis h. samme og sen. h. købmand Chr. 
Ankjær, Holbæk, overtaget sidstnævntes forret
ning — omfattende kolonial, delikatesser og vin
handel — og etabi. sig s. selvstændig købmand i 
Holbæk 1928; sekretær i Købmandsforeningen f. 
Holbæk og Omegn s. 1946.

Adr. Algade 30, Holbæk.
Firma: Ankjær’s Eftf., Algade 30, Holbæk.

Ulrich, Stig, kaffehandler; f. 11/12 1907 i Thi
sted, søn af stationsforstander G. Ulrich; g. 1/1 
1937 m. Else U., f. Hee; udd. i kaffe en gros fir
maet Hg. Prior, Kbhvn. 1925-29, studie- og ar
bejdsophold i Hamburg 1930-31, grundlagt nu
værende virksomhed — der omfatter kaffe og 
the en gros samt en detail — i Kbhvn. og etabi. 
sig s. selvstændig kaffehandler 1932; medstifter 
af og næstformd. i Kaffe- og Thehandlernes 
Landsforening 1951-53, derefter formd. f. samme.

Adr. Gudenåvej 3, Kbhvn. F.
Firma: S. Ulrich’s Kaffehandel A/S, H. C. Ør

steds Vej 38, Kbhvn. V.

Ulrichsen, Hans Frede, købmand; f. 19/8 1925 i 
Herlufsholm, Præstø amt, søn af fru Margrethe 
Ulrichsen; g. 6/12 1949 m. Birthe U., f. Larsen; 
udd. i kolonial i Fensmark 1939-43 og herunder 
bestået handelsskoleeksm. fra Næstved Handels
skole 1942, derefter kommis i Havdrup og Nykø
bing F. og sen. ansat i firmaet Clausen & Ja
cobsen, Ringsted 1944-46 samt i firmaet Henry 
Petersen (kolonial en gros), Køge 1946-51, etabi. 
sig s. selvstændig købmand m. forretning Sver- 
rigsgade 5, Kbhvn. S. 1951, afstået samme og 
overtaget nuværende forretning Roskildevej 29, 
Kbhvn. Vby. 1954.

Adr. Roskildevej 29, Kbhvn. Vby.
Firma: H. F. Ulrichsen, Roskildevej 29, Kbhvn. 

Vby.
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L. Valentin 
købmand

P. Valentin 
købmand

C. C. Vedsted 
købmand

P. Vejsager 
købmand

Ulrichsen, Henrik, købmand; f. 25/3 1916 i 
Stensballe, Skanderborg amt, søn af gårdejer 
Christian Ulrichsen; g. 26/11 1950 m. Gerda U.,
f. Lundgren; udi. h. købmand H. Jørgensen, 
Hørning v. Århus 1940-42, derefter kommis h. 
købmand Chur Hansen, Uldum, selvstændig køb
mand i Gosmer pr. Boulstrup 1943-46 og i Tør
ring 1946-47, derefter kommis h. købmand Frost, 
Harlev, overtaget købmand Oscar Walther’s for
retning i Horsens og påny etabi. sig s. selvstæn
dig købmand 1949.

Adr. Smedegade 56, Horsens.
Firma: H. Ulrichsen, Smedegade 48, Horsens.

Ulrik, Karl, købmand; f. 7/4 1929 i Egebjerg, 
Holbæk amt, søn af gårdejer Anthon Petersen;
g. 29/5 1954 m. Elinor U., f. Hansen; udi. i Højby 
Brugsforening 1943-47 og herunder bestået han- 
delsskoleeksm. 1946, kommis i forskellige brugs
foreninger — bl. a. i Lyderslev, Nr. Asmindrup, 
Asnæs og Underød — 1947-54, overtaget nuvæ
rende forretning — der omfatter kolonial, deli
katesser og vinhandel — i Nykøbing S. og etabi. 
sig s. selvstændig købmand 1954.

Adr. Algade 49, Nykøbing S.
Firma: K. Ulrik, Algade 49, Nykøbing S.

Ulsøe, Svend Aage, købmand; f. 2/10 1899 i 
Varde, søn af købmand Carl Ulsøe; g. 20/9 1936 
m. Jacobine U., f. Pedersen; udi. h. købmand 
Chr. Lyngby, Varde 1914-18 og herunder be
stået handelsmedhjælpereksm. fra Varde Han
delsskole 1917, kommis h. købmand Johan Poul
sen, Varde 1918-19, h. købmand Thorø Petersen, 
Skern 1919-22, h. købmand Chr. Christensen, 
Tarm 1922-24, h. købmand J. Jørgensen, Trold
hede 1924-30 og h. købmand Bering, Varde 1930- 
35, overtaget nuværende forretning — der om
fatter kolonial, delikatesser og vinhandel — i 
Varde og etabi. sig s. selvstændig købmand 1935, 
ombygget og moderniseret forretningen 1952; 
medl. af best. f. og næstformd. i Varde Kolo
nialhandlerforening s. 1940 samt medl. af best. f. 
Varde Borgerforening.

Adr. Ringkøbingvej 20, Varde.

Firma: Sv. Ulsøe, Kolonial, Ringkøbingvej 1, 
Varde.

Ussing, Conrad, købmand; f. 29/12 1897 i Asdal, 
Hjørring amt; g. 1933 m. Emilie U., f. Lanchow; 
bestået realeksm. 1913, derefter udd. v. land
væsen og sen. virket dels s. herregårdsforvalter 
og dels s. landbrugskonsulent, selvstændig køb
mand i Kbhvn. s. 1942, indehaver af nuværende 
forretning i Kbhvn. s. 1952.

Adr. Vasevej 13, Holte.
Firma: C. Ussing, Mimersgade 61, Kbhvn. N.

Vad, Niels, købmand; f. 31/12 1919 i Nr. Nebel, 
Ribe amt, søn af mælkehandler Christian Vad 
Sørensen; g. 19/9 1943 m. Ellen V., f. Frederik
sen; udi. h. købmand Oscar Smidt, Nr. Nebel 
1934-38 og herunder bestået handelsskoleeksm. 
fra Varde Handelsskole 1937, kommis h. køb
mand Paarup Hansen, Liseleje 1938-46, overtaget 
købmand Erik Bernild’s forretning — omfatten
de kolonial, isenkram og brændsel samt benzin 
—i Liseleje og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1946; medl. af best. f. Frederiksværk Handels
forening s. 1953 samt medl. af Melby kommunes 
sogneråd s. 1954.

Adr. Liseleje.
Firma: »Købmandsgården«, Liseleje.

Valbjørn, Kurt Lippert, købmand; f. 19/5 1908 
i Bandholm, Maribo amt; bestået realeksm. fra 
Rødby kommunale Borger-, Mellem- og Real
skole 1924, udd. i kontorfaget på Rødby Havn 
Skibsværft 1924-27 og herunder bestået handels
medhjælpereksm. fra Rødby Handelsskole, der
efter udd. v. landvæsen bl. a. på Lungholm og 
Gedsergård t. 1932, forretningsfører i firmaet 
A. Vebel & Co., Kbhvn. 1932-43, selvstændig 
købmand i Hvidovre 1943-50, ansat i firmaet Kn. 
Brøndsholm, Kbhvn. 1950-52, påny etabi. sig s. 
selvstændig købmand m. forretning — omfat
tende kolonial, delikatesser og vinhandel m.v. — 
i Kbhvn. 1952; medl. af best. f. Østerbro Han
delsforening s. 1955, tidl. medl. af best. f. og 
kasserer i Hvidovre Handelsforening samt medl.
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af best. f. Hvidovre konservative Vælgerfor
ening, kompagnichef i hjemmeværnet.

Adr. Nedertoften 9, Vanløse.
Firma: Kurt Valbjørn, Øster Farimagsgade 24, 

Kbhvn. 0.

Valentin, Lars, købmand; f. 20/7 1898 i Vej
strup, Svendborg amt, søn af brygger J. N. Jo
hansen; g. 11/12 1926 m. Marie V., f. Salting; 
udd. s. brygger, overtaget nuværende kolonial- 
og isenkramforretning i Vejstrup og etabl. sig 
s. selvstændig købmand 1947.

Adr. Vejstrup St.
Firma: Lars Valentin, Købmand, Vejstrup St.

Valentin, Per, købmand; f. 23/12 1919 i Saks
købing, søn af skomagermester C. A. Valentin; 
g. 24/6 1945 m. Else V., f. Nielsen; udi. h. køb
mand Aug. Green’s Eftf., Sakskøbing 1935-39, 
frekventeret Købmandsskolen i Kbhvn. 1940-41, 
kommis i firmaet H. Chr. Huus’ Eftf., Nakskov 
1941, disponent i samme 1946, indehaver af virk
somheden s. 1950.

Adr. Axeltorv, Nakskov.
Firma: H. Chr. Huus’ Eftf., Axeltorv, Nak

skov.

Vedsted, Carl Christian, købmand; f. 6/1 1925 
i Birkelse, Hjørring amt, søn af gårdejer Anders 
Jørgen Vedsted; g. 11/2 1951 m. Ruth V., f. Niel
sen; udd. og virket indenfor mejeribranchen, af
tjent værnepligt og herunder forrettet tjeneste 
s. korporal, overtaget nuværende forretning — 
der omfatter kolonial, isenkram, hønsefoder og 
brændsel — i Hadbjerg pr. Hadsten og etabl. sig 
s. selvstændig købmand 1950.

Adr. Hadbjerg pr. Hadsten.
Firma: C. Vedsted, Købmand, Hadbjerg pr. 

Hadsten.

Vejbæk, Aage, købmand; f. 10/4 1897 i Husby, 
Ringkøbing amt, søn af gårdejer Thomas Vej
bæk; g. 30/8 1927 m. Sofie V., f. Olesen; over
taget købmand Ole Olesen’s forretning i Flensted 
og etabl. sig s. selvstændig købmand 1934; kas
serer i Låsby menighedsråd.

Adr. Flensted pr. Låsby.
Firma: Flensted Kolonialhandel, Flensted pr. 

Låsby.

Vejsager, Poul, købmand; f. 28/2 1905 i Nr. As- 
mindrup, Holbæk amt, søn af gårdejer Ole An
ton Vejsager; g. 8/5 1932 m. Betty V., f. Larsen; 
udi. dels h. købmand A. Knudsen, Grevinge og 
dels h. købmand K. M. Christiansen, Bråde 1920- 
24, frekventeret Handelshøjskolen »Købmands
hvile« i Rungsted 1924-25, kommis h. købmand 
Janns, Haraldsted 1925-29 og h. købmand Søren 
Petersen, Jorløse 1929-30, selvstændig købmand i 
Atterup Huse pr. Grevinge 1930-33, etabl. sig s. 
selvstændig købmand m. forretning — omfatten
de kolonial, delikatesser, vinhandel, isenkram, 
køkkenudstyr, korn og foderstoffer, brændsel og 
benzin — i Bregninge 1933.

Adr. Bregninge pr. Eskebjerg.
Firma: Poul Vejsager, Bregninge pr. Eske

bjerg.

Vendelbo, Peder, skibshandler; f. 31/1 1923 i 
Stauning, Ringkøbing amt, søn af smedemester 
Anders Kristian Pedersen; g. 11/6 1949 m. Bodil
V., f. Hansen; udi. h. købmand Jens H. Sig, Sig 
St. 1936-39, derefter kommis bl. a. h. skibshand
ler Aksel Andersen, Esbjerg, i kompagni m. 
skibshandler Arne Møller overtaget nuværende 
forretning — der omfatter kolonial og skibspro
viantering — i Esbjerg og etabl. sig s. selvstæn
dig skibshandler 1947, sideløbende grundlagt ko
lonialforretningen »Engparkens Købmand«, Hjer- 
tingvej, Esbjerg — der drives af kompagnonen — 
1954.

Adr. Engparken 13, Esbjerg.
Firma: Møller & Vendelbo, Kolonial & Skibs

proviantering, Vesterhavsgade 93, Esbjerg.

Veng, Kay Arne, købmand; f. 22/3 1927 i År
hus, søn af repræsentant Valdemar Veng; g. 15/6 
1950 m. Else V., f. Stokholm; udi. h. købmand 
Kay Schmidt, Århus 1943-46, kommis h. køb
mand Kn. Aagaard, Århus 1946-48, af tjent vær
nepligt 1948-49, repræsentant i firmaet Møller 
Christensen, Århus 1949-50 og forretningsfører h. 
købmand Worm, Århus samt førstekommis h. 
købmand Kay Schmidt’s Eftf., Århus 1950-53, 
overtaget købmand Iver Knudsen’s forretning i 
Århus og etabl. sig s. selvstændig købmand
1953.

Adr. Thorvaldsensgade 19, Århus.
Firma: Kay Veng, Thorvaldsensgade 19, Århus.

Venndt, Anna, grosserer; f. 25/9 1885 i Næst
ved, datter af gæstgiver Niels Olsen; g. 19/10 
1909 m. grosserer Theodor Venndt; leder af fa
brikationen af marmelade i ægtefællens virk
somhed — Nordisk Konservesfabrik — siden 
sammes grundlæggelse 1913, ved ægtefællens død 
1936 overtaget firmaet Th. Venndt som eneinde
haver og siden videreført samme m. datteren 
frk. Astrid Venndt — og sen. till. m. sønnen dis
ponent Erik Venndt — som daglig leder.

Adr. Overgaden neden Vandet 29, Kbhvn. K.
Firma: Th. Venndt, St. Regnegade 26, Khhvn. 

K.

Vestberg, Jens, børssekretær; f. 26/9 1893 på 
Rydholt v. Søllerød, Frederiksborg amt, søn af 
brygger Carl Vestberg; g. 14/7 1926 m. Margot 
V., f. v. Kauffmann; student 1911, cand. polit. 
1917, redaktionssekretær v. »Finanstidende« 1915 
-17, nationaløkonomisk medarbejder v. »Berling- 
ske Tidende« 1918-20, redaktør af »Sparekasse
tidende« 1919-21, sekretær v. Den overordentlige 
Kommission af 1914 1920-21, sekretær v. Grosse- 
rer-Societetet’s Komite s. 1921; sekretær v. Fe- 
mern-Rute-Komiteen s. 1921, kommitteret i Damp
skibs-Aktieselskabet »Progress« s. 1936; forfatter 
t. »Verdensmarkedet og Danmark« s. 1922 m. m.; 
dekorationer: R. — Rum.M.C.I.l., S.Kr.4. og S.N.3.
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Aa. Vestergaard 
grosserer

E. K. Vestergaard 
købmand

J. Vestergaard 
købmand

J. Vestergaard 
købmand

Adr. Kastelsvej 36, Kbhvn. 0.
Organisation: Grosserer-Societetet’s Komite, 

Børsen, Kbhvn. K.

Vester, Jens Peter, købmand; f. 12/2 1909 i Dol
mer, Randers amt, søn af handelsmand Christian 
Vester; g. 1937 m. Kirsten V., f. Neimann; udi. i 
Nimtofte Brugsforening 1924-28, derefter kom
mis i forskellige brugsforeninger, frekventeret 
Uddelerskolen i Støvring 1932-33, selvstændig 
købmand i Grenå 1935-45, indehaver af nuvæ
rende forretning i Kbhvn. s. 1946.

Adr. Artillerivej 50, Kbhvn. S.
Firma: P. Vester, Artillerivej 50, Kbhvn. S.

Vestergaard, Aage, grosserer; f. 12/5 1930 i Bar
de, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Kr. Vester
gaard; udd. i kolonial h. købmand Laur. Færge, 
Videbæk 1945-49, kommis h. samme 1949-50, h. 
købmand Th. Degnbol Petersen, Holstebro 1950- 
51, i Lunderskov Brugsforening 1951-52 og h. 
købmand B. Berthelsen, Oksbøl 1952-53, i kom
pagni m. grosserer M. K. Norlyk overtaget gros
serer Johs. Th. Nielsen’s kolonial en gros virk
somhed — samt videreført samme m. special
artikler og biscuits en gros — i Kolding og etabi. 
sig s. selvstændig grosserer 1953.

Adr. Låsbygade 81, Kolding.
Firma: Norlyk & Vestergaard, Låsbygade 81, 

Kolding.

Vestergaard, Alfred, købmand; f. 20/12 1908 i 
Nykøbing M., søn af smedemester A. J. Vester
gaard; g. 2/1 1938 m. Ly dia V., f. Petersen; udi.
h. købmand Magnus W. Pedersen, Nykøbing M. 
Materialhandel 1923-27, frekventeret Haslev Høj
skole 1927-28, kommis h. købmand Hans P. Chri
stensen, Roskilde 1928-30, derefter ansat i Dan
ske Købmænds Handels-Aktieselskab og sen. i 
firmaet Brdr. Justesen samt i firmaet I. E. Ohl- 
sen’s Enke — alle i Kbhvn., selvstændig kaffe
handler 1932-40 og sen. kommis bl. a. h. købmand 
Einar Madsen, Lyngbyvej 293, Hellerup, over
taget nuværende forretning — der omfatter ko
lonial samt vine og tobakker m. v. — i Gentofte 
og etabi. sig s. selvstændig købmand 1949.

Adr. Ellegårdsvej 25, Gentofte.
Firma: A. Vestergaard, Ellegårdsvej 25, Gen

tofte.

Vestergaard, Erik Kristian, købmand; f. 17/6 
1917 i Bedsted, Thisted amt, søn af sadelmager 
Martin L. Vestergaard; g. 16/10 1943 m. Edith V., 
f. Holst; udi. h. købmand Carl Mogensen, Bed
sted 1932-36, kommis h. købmand Wøldike-Chri- 
stensen, Nidløse 1936-38 samt h. købmændene 
Waldemar Hansen, Nykøbing S. og Martin Knud
sen, Helsingør 1938-41, derefter etabi. sig s. selv
stændig købmand m. forretning Thorsvej 10, 
Helsingør, afhændet samme og overtaget køb
mand Martin Knudsen’s forretning — omfattende 
ren kolonial — Kongevejen 15, Helsingør 1945; 
medl. af best. f. og kasserer i K.F.U.M., Helsing
ør s. 1946.

Adr. Kongevejen 15, Helsingør.
Firma: Erik Vestergaard, Kongevejen 15, Hel

singør.

Vestergaard, Gunnar, købmand; f. 8/4 1911 i 
Sdr. Nærå, Odense amt.

Adr. Rugårdsvej 127, Odense.
Firma: G. Vestergaard, Rugårdsvej 127, Oden

se.

Vestergaard, Jens, købmand; f. 29/7 1893 i Bis
gård v. Tarm, Ringkøbing amt, søn af gårdejer 
Chresten Vestergaard; g. 23/3 1941 m. Elizabeth 
V., f. Jensen; grundlagt nuværende forretning i 
Permelille og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1937.

Adr. Permelille pr. Pillemark, Samsø.
Firma: Jens Vestergaard, Permelille pr. Pille

mark, Samsø.

Vestergaard, Johannes, købmand; f. 17/6 1918 
i Ej strup, Skanderborg amt, søn af landmand J. 
P. Vestergaard; g. 31/8 1941 m. Ida V., f. Nielsen; 
udi. h. købmand Hansen, Ej strup, overtaget for
retning i Spettrup og etabi. sig s. selvstændig 
købmand 1941, afhændet samme og overtaget 
nuværende forretning i Grædstrup 1943; medl. 
af best. f. Østjydsk Købmandsforening.
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P. Vestergaard 
købmand

J. J. Vetter 
viceskoleinspektør

R. Vibe 
købmand

J. Vibœk 
vicedirektør

Adr. Grædstrup pr. Brædstrup.
Firma: Johs. Vestergaard, Grædstrup pr. 

Brædstrup.

Vestergaard, Jørgen, købmand; f. 5/3 1924 i Ka
lundborg, søn af regnskabsfører Gunnar Vester
gaard; g. 23/11 1946 m. Ruth V., f. Pedersen; udi.
h. købmand J. C. Pedersen, Kalundborg 1938-42 
og herunder bestået handelsskoleeksm. fra Ka
lundborg Handelsskole 1941, kommis h. samme 
1942-44 og h. købmand Frederik Carstensen, Rød
by 1944-49, aftjent værnepligt 1945-46, etabi. sig 
s. selvstændig købmand m. forretning — omfat
tende kolonial, delikatesser og vinhandel — i 
Lendemark 1949; næstformd. og sekretær i Møns 
Købmandsforening s. 1954, sekretær i Lendemark 
Boldklub 1950-52.

Adr. Lendemark pr. Stege.
Firma: Jørgen Vestergaard, Lendemark pr. 

Stege.

Vestergaard, Peter, købmand; f. 22/4 1902 i 
Hjørring, søn af gartnermedhjælper Christian 
Vestergaard; g. 16/5 1930 m. Grethe V., f. We- 
stergaard; udi. h. købmand Carl Jensen, Hjør
ring 1916-20 og herunder bestået handelsskole
eksm. fra Hjørring Handelsskole 1919, kommis h. 
købmand Thorv. R. Christensen, Hjørring 1920- 
28, overtaget nuværende forretning — der om
fatter kolonial, delikatesser og vinhandel — i 
Hjørring og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1928; medl. af best. f. Hjørring Kolonialhandler
forening s. 1946, næstformd. f. samme s. 1949.

Adr. Nørregade 11, Hjørring.
Firma: P. Vestergaard, Nørregade 11, Hjør

ring.

Vetter, Jeppe Johannes, viceskoleinspektør, 
handelsskoleforstander; f. 19/3 1902 i Erritsø, 
Vejle amt, søn af gårdejer Adolph Frederik Vet
ter; g. 17/7 1925 m. Maren V., f. Holt Jensen; 
bestået lærereksm. fra Jelling Seminarium 1923, 
derefter lærer bl. a. i Jelling og Højer, ansat v. 
Fredericia kommunale skolevæsen s. 1933, till. 
forstander f. Fredericia Handelsskole; formd. f. 
fælleslærerrådet i Fredericia samt medl. af cen

sorudvalget f. Fyn og Sydjylland i skriftlig 
dansk v. handelsmedhjælpereksm., revisor i A/S 
Fredericia Privatbank.

Adr. Hjortevej 13, Fredericia.
Institution: Fredericia Handelsskole, Frederi

cia.

Vibe, Rasmus, købmand; f. 27/8 1891 i Bodils
ker, Bornholm, søn af gårdejer Rasmus Peder 
Vibe; g. 14/7 1938 m. Helvig V., f. Christiansen; 
udd. og virket i mølleribranchen dels i Danmark 
og dels i U.S.A., overtaget nuværende forret
ning — der omfatter korn og foderstoffer, mark
frø og kunstgødning, cement og brændsel samt 
har eget mølleri — i Åkirkeby og etabi. sig s. 
selvstændig købmand 1934; formd. f. Åkirkeby 
Handelsforening.

Adr. Åkirkeby.
Firma: Rasmus Vibe, Foderstof forretning, 

Åkirkeby.

Viberg, Kaj, købmand; f. 27/5 1908 i Århus, søn 
af lokomotivfører Jens Viberg; g. 12/5 1933 m. 
Kamma V., f. Vestergaard; udi. h. købmand S. P. 
Sørensen, Ingerslevs Plads 1, Århus 1923-27, 
kommis h. samme 1927-28 og ekspedient i A/S 
»Elvirasminde«, Århus 1928-35, overtaget nuvæ
rende forretning — der er grundlagt 1909 og er 
en udpræget købmandsvirksomhed m. kaffe og 
vin s. speciale — i Århus og etabi. sig s. selv
stændig købmand 1935; genn. 13 år medl. af best,
f. A.G.F.s fodboldafd.

Adr. Ingerslevs Plads 1, Århus.
Firma: Kaj Viberg, Kolonial & Material, In

gerslevs Plads 1, Århus.

Viborg, Henrik, købmand; f. 8/5 1907 i Ålbæk, 
Ålborg amt, søn af lærer Holger Viborg; g. 21/7 
1935 m. Klara V., f. Andersen; udi. h. købmand 
Sigurd Stabeli, Nørager 1922-26, derefter kom
mis h. samme og sen. i forretninger i Støvring, 
Vejlby-Risskov og Rørbæk, overtaget købmand 
Marius Pedersen’s forretning i Odder og etabi. 
sig s. selvstændig købmand 1935; medl. af best,
f. og sekretær i Hads Herreds Købmandsforening 
s. 1950.
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E. Vig O. Vig
købmand købmand

Aa. Vildhøj N. Villadsen
købmand købmand

Adr. Rosensgade 78, Odder.
Firma: Henrik Viborg, Odder.

Vibæk, Jens, vicedirektør, cand. mag.; f. 4/3 1905 
i Kbhvn., søn af direktør v. Købmandsskolen og 
v. Handelshøjskolen i Kbhvn. Marius Vibæk; g. 
26/12 1932 m. Ruth V., f. Lindrup; cand. mag. 
1930, undervisningsassistent v. Kbhvn.s Universi
tet 1930-31, timelærer v. Købmandsskolen 1930, 
adjunkt og sekretær 1932, overlærer 1937, for
stander f. Købmandsskolen’s medhjælperskole 
og f. Niels Brock’s Handelsskole 1946, vicedirek
tør v. Købmandsskolen s. 1950, lektor i erhvervs
historie v. Handelshøjskolen i Kbhvn. s. 1939; 
forfatter t. erhvervs- og kolonihistoriske afhand
linger og bøger.

Adr. Classensgade 62, Kbhvn. 0.
Institution: Købmandsskolen, Jul. Thomsens 

Plads 6, Kbhvn. V.

Vig, Ejnar, købmand; f. 6/6 1894 i Vejen, Ribe 
amt, søn af gårdejer Søren Vig; g. 30/4 1920 m. 
Gertha V., f. Nielsen; udi. i Gøl Brugsforening 
1908-12, derefter kommis i forskellige brugsfor
eninger samt uddeler i Kirkeby Brugsforening 
1915-51, sammen m. sønnen — købmand Olaf Vig 
— grundlagt nuværende forretning — der omfat
ter kolonial, isenkram, manufaktur, trikotage, 
fotohandel, foderstoffer og brændsel — i Ørsted 
pr. Rørmosehus og etabi. sig s. selvstændig køb
mand 1951.

Adr. Ørsted pr. Rørmosehus.
Firma: I/S E. Vig & Søn, Ørsted pr. Rørmose

hus.

Vig, Olaf, købmand; f. 2/5 1928 i Kirkeby, 
Svendborg amt, søn af købmand Ejnar Vig; stu
dent fra Svendborg Statsgymnasium 1947, der
efter udd. h. faderen, indkaldt s. værnepligtig 
1949 og udnævnt t. reserveintendant 1950, sam
men med faderen grundlagt nuværende forret
ning — der omfatter kolonial, isenkram, manu
faktur, trikotage, fotohandel, foderstoffer og 
brændsel — i Ørsted pr. Rørmosehus og etabi. 
sig s. selvstændig købmand 1951.

Adr. Ørsted pr. Rørmosehus.

Firma: I/S E. Vig & Søn, Ørsted pr. Rørmose
hus.

Vilain, Aage Valter, købmand; f. 2/11 1918 i 
Kbhvn., søn af købmand Frederik Albert Vilain;
g. 22/11 1947 m. Else V., f. Hansen; bestået præ- 
l'iminæreksml. fra Glostrup private Realskole 
1934, derefter udd. i handel i faderens forretning 
i Glostrup og sen. kommis i samme, medinde
haver af forretningen — en udpræget kolonial
virksomhed m. særskilt afdeling f. isenkram og 
køkkenudstyr — s. 1946.

Adr. Brøndbyvestervej 35, Glostrup.
Firma: A. Vilain, Kirkebjerg Alle 2, Glostrup.

Vilain, Frederik Albert, købmand; f. 20/9 1884 
i Fredericia, søn af skomagermester Abraham 
Vilain; g. 17/12 1929 m. Kirsten V., f. Petersen; 
udd. s. tømrer i Fredericia, lagerekspedient i 
firmaet Vollquarts & Co., Kbhvn. 1904-14, selv
stændig viktualiehandler i Kbhvn. 1914-18, 
grundlagt nuværende forretning — en udpræget 
kolonialvirksomhed m. særskilt afdeling f. isen
kram og køkkenudstyr — i Glostrup og etabi. sig 
s. selvstændig købmand 1919, optaget sønnen — 
købmand Aage Valter Vilain — s. medindehaver 
af forretningen 1946; tidl. medl. af best. f. Glo
strup og Omegns Handelsforening.

Adr. Kirkebjerg Allé 2, Glostrup.
Firma: A. Vilain, Kirkebjerg Alle 2, Glostrup.

Vildhøj, Aage, købmand; f. 23/5 1921 i Lund- 
forlund, Sorø amt, søn af gårdejer Jens C. Jen
sen; g. 24/3 1951 m. Tove V., f. Jonassen; udi. h. 
købmand Carl Jensen, Slagelse 1938-42 og her
under bestået handelsskoleeksm. fra Slagelse 
Handelsskole 1941, kommis h. samme 1942-43 og 
førstekommis h. købmand O. H. Olsen, Skee 
1943-44, frekventeret Handelshøjskolen »Køb
mandshvile« i Rungsted 1944-45, bestyrer h. gros
serer Vilh. Mejlstrup, Kbhvn. 1945-46 og dispo
nent h. købmand Harald Fischer, Korsør 1946- 
52, etabi. sig s. selvstændig købmand m. forret
ning — omfattende kolonial, delikatesser og vin
handel — i Korsør 1952.

Adr. Algade 46, Korsør.
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R. Villadsen 
købmand

J. E. R. Villensteen 
købmand

T. Villsen 
købmand

C. T. Vinge 
købmand

Firma: Aage Vildhøj, Købmand, Algade 46, 
Korsør.

Villadsen, Niels, købmand; f. 15/11 1911 i Bøl- 
ling, Ringkøbing amt, søn af møller Emanuel 
Christian Nielsen Villadsen; g. 26/5 1938 m. Kir
sten Emilie V., f. Villadsen; udd. i kom- og fo
derstofbranchen og sen. frekventeret Den jydske 
Handelshøjskole i Århus, bestyrer af Skern Møl
le 1935-46 og indehaver af samme 1946-47, over
taget nuværende forretning i Struer og etabi. 
sig s. selvstændig købmand 1947; medl. af best.
f. Kolonialhandlerforeningen f. Struer og Omegn 
1952-54.

Adr. Ringgade 76, Struer.
Firma: N. Villadsen, Købmand, Ringgade 98, 

Struer.

Villadsen, Peter, afdelingschef; f. 28/5 1895 i 
Egå, Randers amt, søn af gårdejer Villads Vil
ladsen; g. 1921 m. Rosa V., f. Jensen (død 1927),
g. 1929 m. Esther V., f. Nicolajsen Bach; stu
dent (Århus Katedralskole) 1914, cand. jur. 1919, 
sekretær i Handelsministeriet s. å., fuldmægtig i 
Søfartsministeriet 1929 og i Handelsministeriet 
1934, ekspeditionssekretær 1935, kontorchef 1937, 
midlertidig afdelingschef 1943, kgl. udnævnt af
delingschef 1946; medl. af Patentkommissionen 
1937, Danmarks delegerede v. The Interallied 
Reparation Agency, Bruxelles 1946, formd. f. 
Forvaltningsnævnet f. Krigsforsikringen af pri
vat Indbo, af Løsøre og af Landbrugets Løsøre, 
medl. af best. f. Aktieselskabet af 3. Febr. 1943, 
medl. af Grønlandskommissionen af 1948, formd. 
f. Kommissionen af 10. Febr. 1950 ang. Funktio
nærers Opfindelser, formd. f. Tilsynsrådet f. 
Handelhøjskolerne; dekorationer: K., DM. — 
Fi.H.R.22., I.Kr.3., L.E.3., N.O.N.3., N.St.O.31.,
S.H.E.3., S.N.3. og S.V.31.

Adr. Herluf Trolles Gade 23, Kbhvn. K.
Institution: Handelsministeriet, Slotsholmsgade 

10, Kbhvn. K.

Villadsen, Robert, købmand; f. 17/11 1929 i 
Kås, Hjørring amt, søn af handelsmand Marti
nus Villadsen; g. 6/6 1954 m. Kaj a V., f. Chri

stensen; udi. h. købmand Axel Hauerslev, Ål
borg 1947-50, førstekommis h. købmand A. S. 
Appel, Nørre Sundby 1952-53, overtaget køb
mand P. Rugaard’s kolonialforretning — belig
gende i en af faderen i 1953 erhvervet ejendom 
— i Seest og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1953.

Adr. Seest pr. Kolding.
Firma: Robert Villadsen, Seest pr. Kolding.

Villemoes, Svend, købmand, vicekonsul; f. 
16/6 1917 i Esbjerg, søn af fabrikant Jens Ville
moes; g. 18/2 1940 m. Inger V., f. Nielsen; be
stået realeksm. fra Danmarksgades skole i Es
bjerg 1933, udd. i handel i A/S Villemoes’ Kul
forretning, Esbjerg 1933-37, studie- og arbejds
ophold v. forskellige kaffe en gros virksomheder 
i Hamburg, Bremen og Wien 1937-38, bogholder 
i firmaet Aug. Christgau, Odense 1938-39, grund
lagt specialforretning i kaffe i Esbjerg og etabi. 
sig s. selvstændig købmand 1939, afhændet sam
me og overtaget nuværende forretning — der 
omfatter kaffe, vine og delikatesser — i Esbjerg 
1942, medstifter af A/S Magnet Kaffe-Import, 
Esbjerg 1945 og af A/S Markette, Esbjerg 1954 
samt vicekonsul f. Island s. 1949; medl. af best, 
f. Dansk Reklameforbund’s Esbjerg afd. 1947-52 
samt medl. af hovedbest. f. samme s. 1950, till. 
medl. af Esbjerg erhvervsråd 1947-52, fl. a. til
lidshverv.

Adr. Hjertingvej 70, Esbjerg.
Firma: Svend Villemoes, Kongensgade 45, Es

bjerg.

Villensteen, Jens Erik Robert, købmand; f. 10/3 
1920 i Ringkøbing, søn af købmand Niels Chri
stian Villensteen; g. 23/3 1951 m. Gerda V., f. 
Pedersen; bestået realeksm., udi. h. købmand 
N. F. Frederiksen, Helsingør og herunder be
stået handelsmedhjælpereksm. fra Helsingør 
Handelsskole, derefter kommis h. købmand Wilh. 
Hansen, Fredericia og sen. bestyrer af faderens 
forretning i Ringkøbing, overtaget samme og 
etabi. sig s. selvstændig købmand 1949, ombyg
get og moderniseret forretningen 1954.

Adr. Østre Strandgade 23, Ringkøbing.
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C. N. Vinum H. Vittrup
købmand købmand

K. M. Vittrup P. E. Voetmann
overlærer købmand

Firma: E. Villensteen, Østre Strandgade 23, 
Ringkøbing.

Villsen, Tage, købmand; f. 19/3 1910 i Lang
skov, Randers amt, søn af møller Elias Villsen;
g. 7/5 1944 m. Petra V., f. Lund Hansen; udi. h. 
købmand Holm Pedersen, Hadsten 1924-28 og 
herunder bestået handelsmedhjælpereksm. fra 
Hadsten Handelsskole 1927, kommis h. samme 
1928-29 og sen. bl. a. h. købmand Tage Pors, Vin- 
derup 1929-39, overtaget nuværende forretning
— der omfatter kolonial og isenkram — i Hol
sted og etabi. sig s. selvstændig købmand 1939, 
flyttet forretningen t. nuværende lokaler i ny
bygget ejendom i Holsted 1949.

Adr. Storegade 36, Holsted St.
Firma: Tage Villsen, Storegade 36, Holsted St.

Vinge, Christian Thorvald, købmand; f. 31/8 
1901 i Skern, søn af snedkermester Jens Vinge;
g. 23/6 1940 m. Tonny V., f. Jensen; udi. i Skern 
Brugsforening 1915-19 og herunder bestået han
delsmedhjælpereksm. fra Skern Handelsskole 
1918, kommis h. købmand C. Jensen, Skern 1919- 
20 og i Hald Brugsforening pr. Højslev 1920-25, 
førstekommis og disponent i Brande Brugsfor
ening 1925-47, overtaget nuværende forretning
— der omfatter kolonial og delikatesser — i Es
bjerg og etabi. sig s. selvstændig købmand 1947.

Adr. Skolegade 1, Esbjerg.
Firma: Th. Vinge, Kolonial & Delikatesser, 

Skolegade 1, Esbjerg.

Vinge, Hans Peter, forretningsfører; f. 7/11 
1921 i Vejlby, Randers amt, søn af vognmand 
Ole Christian Vinge; g. 28/12 1946 m. Inger V., 
f. Thomsen; bestået præliminæreksm. og han
delsskoleeksm., udi. h. købmand P. Pedersen 
Udengaard, Randers og sen. ansat h. købmand 
Frost, Fårvang, h. købmand Fynboe, Allingåbro, 
i A/S H. C. Jaster, Århus og i firmaet Axel Ras
mussen, Vivild, forretningsfører i A/S Skalbjerg 
Handelshus s. 1953.

Adr. Skalbjerg.
Firma: A/S Skalbjerg Handelshus, Skalbjerg.

Vinum, Carsten Nissen, købmand; f. 5/5 1901 i 
Agerskov, Haderslev amt, søn af landmand Pe
ter Hansen Vinum; g. 28/5 1929 m. Marie Louise 
V., f. Petersen; udd. i blandet landhandel h. køb
mand P. A. Jacobsen, Hellevad 1918-22, frekven
teret Den danske Handelshøjskole i Ålborg 1922- 
23, kommis h. købmand Boj sen’s Eftf., Trappen 
1923-29, forpagter af købmand Paulsen’s forret
ning i Trappen 1929-30, indehaver af købmand 
Iversen’s forretning i Tombøl 1930-34 og forpag
ter af Ketting Kro’s Købmandshandel 1934-48, 
overtaget købmand A. Schmidt’s forretning — 
omfattende blandet landhandel — i Brandsbøl og 
påny etabi. sig s. selvstændig købmand 1948; 
medl. af best. f. Andelskassen i Ketting 1938-55.

Adr. Brandsbøl pr. Nordborg.
Firma: C. N. Vinum, Brandsbøl pr. Nordborg.

Vinzents, Poul, købmand; f. 29/12 1909 i Ring
sted, søn af maskinarbejder Sophus Vinzents; 
g. 18/4 1934 m. Betty V., f. Henriksen; udd. i ko
lonial i Ringsted Materialhandel 1923-27 og her
under bestået handelsskoleeksm. fra Ringsted 
Handelsskole 1926, kontorassistent og sen. repræ
sentant i D.D.P.A.s afdeling i Ringsted 1927-38, 
etabi. sig s. selvstændig købmand m. forretning 
— omfattende finere kolonial, delikatesser og 
vinhandel — i Ringsted 1940; medl. af best. f. 
Købmandsforeningen f. Ringsted og Omegn 1943- 
45 samt medl. af best. f. Ringsted Idrætsforening 
t. 1938.

Adr. Set. Hans Gade 23, Ringsted.
Firma: P. Vinzents, Set. Hans Gade 23, Ring

sted.

Vistisen, Karl, købmand; f. 6/11 1908 i Nr. Sne
de, Skanderborg amt, søn af gårdejer Chr. Visti
sen; g. 9/2 1936 m. Mary V., f. Knudsen; udi. h. 
købmand Dalhoff, Nr. Snede, derefter kommis 
bl. a. h. købmand Johs. Jensen, Nr. Snede, over
taget sammes forretning og etabi. sig s. selv
stændig købmand 1932.

Adr. Nr. Snede.
Firma: Karl Vistisen, Nr. Snede.
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V. M. Vogensen K. S. Vogt
købmand margarinefabrikant

M. Voss J. E. Vråmark
købmand købmand

Vithner, Harald Ramskov, købmand; f. 3/2 
1917 i Fræer, Ålborg amt, søn af lærer R. J. 
Vithner; g. 1949 m. Gunhild Ramskov Vithner; 
bestået realeksm. 1934 og handeisme dhjælper- 
eksm. 1936. udd. i kolonial i Ålborg 1934-38, fre
kventeret Den jydske Handelshøjskole i Århus 
1939-40, lagerforvalter på Dronningborg Maskin
fabrik v. Randers 1941-46, drevet kolonial en gros 
virksomhed 1946-51, grundlagt nuværende kolo
nialforretning i Randers og etabi. sig s. selv
stændig købmand 1951.

Ådr. Sjællandsgade 40, Randers.
Firma: Sjællandsparkens Kolonialforretning, 

Randers.

Vittrup, Henry, købmand; f. 18/3 1915 i Får
bæk, Ringkøbing amt, søn af mejeribestyrer 
Jens Vittrup; g. 8/10 1938 m. Marie V., f. Søren
sen; udi. dels i Mammen Brugsforening og dels 
i Knudstrup Brugsforening 1932-36, kommis i 
Vinten Brugsforening og sen. i Mønsted Brugs
forening 1936-38, selvstændig købmand i Hage
bro 1938-41 og i Svendstrup 1941, overtaget køb
mand L. N. Jensen’s kolonialforretning og etabi. 
sig s. selvstændig købmand i Silkeborg 1944, af
stået samme og overtaget købmand Axel Ther- 
kelsen’s kolonial- og delikatesseforretning i Sil
keborg 1949.

Ådr. Vestergade 22, Silkeborg.
Firma: H. Vittrup, Vestergade 22, Silkeborg.

Vittrup, Karl Marinus, overlærer, handels
skoleforstander; f. 29/9 1892 i Karby, Thisted 
amt, søn af blikkenslager Ludvig Karl Vittrup; 
g. 1935 m. Elisabeth V., f. Bergman; udd. og 
virket bl. a. v. landvæsen og fiskeri, bestået 
lærereksm. fra Gjedved Seminarium 1925, der
efter lærer i Hurup, lærer v. Hurup Handels
skole s. 1934, forstander f. samme s. 1945; medl. 
af Hurup sogneråd s. 1943, bibliotekar v. Hurup 
Sognebibliotek s. 1935.

Ådr. Ashøj gade 30, Hurup, Thy.
Institution: Hurup Handelsskole, Hurup, Thy.

Voetmann, Poul Ernst, købmand; f. 2/9 1915 i 
Vestervig, Thisted amt, søn af proprietær Carl 
Voetmann; g. 13/7 1941 m. Ellen V., f. Hanche; 
bestået mellemskoleeksm. fra Hurup Realskole 
1930, udi. i Hurup Brugsforening 1930-33 og her
under bestået handelsmedhjælpereksm. fra Hu
rup Handelsskole 1933, frekventeret Den jydske 
Handelshøjskole i Århus 1933-34, kommis i Vejen 
Brugsforening 1934-35, lagerekspedient og kon
torassistent i firmaet A. Riis, Nørre Sundby 
1935-37, studie- og arbejdsophold i England 1938 
-39, ansat i V. Voetmann’s Boghandel, Nykøbing 
M. 1939-41, overtaget nuværende forretning — 
der omfatter kolonial m. fuglefrø og -rekvisitter 
s. specialitet — i Nørre Sundby og etabi. sig s. 
selvstændig købmand 1941, ombygget og moder
niseret forretningen t. tempo-butik 1955, iøvrigt 
frekventeret D.S.K.s købmandskursus 1953 og 
1955; medl. af Nørre Sundby ligningskommission 
1950-54.

Adr. Thuresensvej 11, Nørre Sundby.
Firma: »Den gamle Købmandsgård« v. P. E. 

Voetmann, Søndergade 7, Nørre Sundby.

Vogensen, Valdemar Marius, købmand; f. 19/7 
1893 i Gesten, Ribe amt, søn af købmand Peder 
Frederik Vogensen; g. 7/4 1942 m. Jenny V., f. 
Mikkelsen; udi. h. købmand Julius Jensen, Få
borg v. Varde 1907-11, kommis h. købmand Sø
ren L. Sørensen, Randbøldal, Randbøl 1911-12 og
h. købmand M. H. Møller, Viuf v. Kolding 1912- 
13, førstekommis h. købmand Julius Jensen, Få
borg v. Varde 1914-17 og uddeler i Agerbæk 
Brugsforening 1917-27, selvstændig købmand i 
Esbjerg 1927-42 og i Vejrup 1942-44, overtaget 
nuværende forretning — der omfatter kolonial, 
material, isenkram, gødning, markfrø og brænd
sel samt depot f. Ceres Bryggerierne i Århus og 
f. Horsens Bryghus — og etabi. sig s. selvstæn
dig købmand i Tistrup 1944; medl. af best. f. og 
næstformd. i Syd- og Vestjydsk Handelsforening 
f. Landkøbmænd 1933-44 samt formd. f. Tistrup 
Borgerforening 1949-53.

Adr. Storegade, Tistrup.
Firma: V. Vogensen, A. Grøngaard’s Eftf., Ti

strup.
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J. Wamsler 
købmand

H. H. Wandel 
købmand

B. Wadum I. Wallentin
købmand statsaut. varemægler

Vogt, Knud Stenstrøm, margarinefabrikant; f. 
10/11 1920 i Grenå, søn af margarinefabrikant 
Svend Stenstrøm Vogt; g. 8/12 1946 m. Inger V.,
f. Carlsen; udd. i mejeribranchen 1938-42, der
efter mejerist på forskellige mejerier bl. a. på 
Brørup Andelsmejeri, frekventeret Askov Høj
skole 1943-44, ansat i faderens virksomhed i 
Grenå 1946, leder af samme — der omfatter 
margarinefabrikation, frostboxcentral og ægeks
port — s. 1949.

Adr. Baunehøjvej 7, Grenå.
Firma: Djurslands Margarinefabrik & Frost- 

boxcentral, Lillegade 30, Grenå.

Voss, Meta, kømand; f. 30/10 1893 i Kbhvn., 
datter af garantimester Anthon Dyhrberg; g. 
2/12 1917 m. købmand Thorvald Voss; efter ægte
fællens død 1927 overtaget og videreført dennes 
forretning i Kbhvn. s. selvstændig købmand.

Adr. Valbygårdsvej 58, Kbhvn. Vby.
Firma: Thorvald Voss, Valbygårdsvej 58, 

Kbhvn. Vby.

Voxen, Johannes Valdemar, købmand; f. 3/8 
1910 i Kbhvn., søn af skibsfører Johannes Voxen;
g. 8/10 1939 m. Ebba V., f. Hansen; t. søs t. 1925, 
udd. v. handel h. købmand Carl Laursen, Korsør 
1926-30 og herunder bestået handelsskoleeksm. 
fra Korsør Handelsskole, af tjent værnepligt v. 
14. batl. 1930, kommis h. købmand Fischer, Kor
sør 1930-34 og h. købmand Friese, Lyngby 1934- 
35, derefter ansat i Koloniallageret »Vime«, 
Kbhvn. og sen. i Hovedstadens Brugsforening’s 
afdeling Sallingvej, Kbhvn. F. t. 1943, ansat i 
Husum Brugsforening 1943-51, etabi. sig s. selv
stændig købmand m. forretning — en udpræget 
købmandsvirksomhed m. vin og tobak s. spe
ciale — i Kgs. Lyngby 1951.

Adr. Baunehøjvej 22, Kgs. Lyngby.
Firma: Voxen’s Kolonial, Baunehøjvej 22, Kgs. 

Lyngby.

Vråmark, Jørgen Edgar, købmand; f. 27/1 1927 
i Kbhvn., søn af repræsentant Kaj Edgar Han
sen; g. 16/7 1950 m. Kirsten V., f. Vråmark; be
stået mellemskoleeksm. 1943, udd. i handel i Ko

loniallageret, Godthåbsvej 26, Kbhvn. F. 1943-47 
og herunder bestået handelsmedhjælpereksm. fra 
Købmandsskolen, kommis i samme 1947-48 og h. 
købmand Ostermann-Petersen, Gentoftegade 55, 
Gentofte 1948, kommis i Koloniallageret »Go- 
Va«s Ordrup afd. 1948-50 og bestyrer af sammes 
Østerbro afd. 1950-52, etabi. sig s. selvstændig 
købmand m. forretning — omfattende kolonial, 
delikatesser, vine og tobakker m. v. — Hillerød- 
gade 72, Kbhvn. N. 1952.

Adr. Snogegårdsvej 140, Søborg.
Firma: Jørgen E. Vråmark, Hillerødgade 72, 

Kbhvn. N.

Wacher, Kai, købmand; f. 13/5 1905 i Øster 
Vrå, Hjørring amt, søn af købmand Nicolai Wa
cher; g. 29/10 1933 m. Astrid W., f. Højbjerre; 
udi. h. købmand Kærholm Nielsen, Øster Vrå 
1920-24, kommis og sen. genn. en årrække dispo
nent h. samme 1924-33, overtaget nuværende 
forretning — der omfatter kolonial, delikatesser 
og vinhandel — i Dronninglund og etabi. sig s. 
selvstændig købmand 1933, genn. de senere år 
ombygget og moderniseret forretningen t. tem
po-butik.

Adr. Dronninglund.
Firma: Kai Wacher, Købmandsgården, Dron

ninglund.

Wadum, Børge, købmand; f. 24/6 1914 i Sten
lille, Holbæk amt, søn af købmand H. P. Christen
sen; g. 7/10 1939 m. Gudrun Julie W., f. Hoppe; 
bestået realeksm. fra Sorø Akademi 1931 og højere 
handelseksm. fra Niels Brock’s Handelsskole i 
Kbhvn. samt afgs.eksm. fra Den danske Køb
mandsskole i London 1934, iøvrigt udd. i forskel
lige detail- og en gros forretninger såvel i indlan
det som i Tyskland og England, disponent i fade
rens forretning i Stenlille 1939-44, derefter med
indehaver af samme — der omfatter kolonial, 
isenkram, korn og foderstoffer, støbegods og 
brændsel samt en særskilt afdeling f. bygnings
materialer — Stenlille Trælasthandel — og selv
stændig købmand; medl. af Stenlille kommunes 
sogneråd 1950-54, formd. f. samme 1953-54, samt
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I. G. Wandel-Peter sen 
købmand

C. Warncke 
skoleinspektør

T. F. Wartenberg 
købmand

C. T. T. Wass 
købmand

medl. af repræsentantskabet f. Høng-Tølløse Ba
nen A/S.

Adr. Stenlille.
Firma: H. P. Christensen, Stenlille.

Wagner, Egon, købmand; f. 1/1 1909 i Kbhvn., 
søn af banenæstformand Nis Jensen Wagner; g. 
29/12 1936 m. Lydia W., f. Frøkjær; bestået præ- 
liminæreksm. fra Vejen Realskole 1924, udd. i 
manufaktur 1924-28, overtaget nuværende forret
ning i Vejen og etabi. sig s. selvstændig køb
mand 1944.

Adr. Nørregade 32, Vejen.
Firma: Egon Wagner, Købmand, Vejen.

Wallentin, Ib, statsaut. varemægler; f. 8/10 1921 
i Kbhvn.; bestået realeksm. fra GI. Hellerup 
Gymnasium 1938, udd. i kolonial en gros i fir
maet Brdr. Justesen, Kbhvn. 1938-41 og her
under bestået handelseksm. fra Købmandsskolen 
1940, derefter studie- og arbejdsophold i Har
burg, ansat i Statens Centralkontor f. Indkøb af 
Korn og Foderstoffer 1945, studie- og arbejds
ophold i London 1946, fuldmægtig i firmaet Jens 
Kjeldsen, Kbhvn. 1947, varemæglerassistent i 
varemæglerfirmaet J. Henriksen & H. C. Jør
gensen, Kbhvn. 1950, studie- og arbejdsophold i 
Frankrig 1951, prokurist i kolonial en gros fir
maet Andersen & Albeck, Kbhvn. 1952, dispo
nent i firmaet Brdr. Metz, Kbhvn og herunder 
bestået varemæglereksm. m. kolonial s. speciale 
1953, etabi. sig s. selvstændig statsaut. varemæg
ler i Kbhvn. 1954; tidl. medl. af best. f. Rungsted 
Sejlklub.

Adr. Kammerrådens Vej 21, Hørsholm.
Firma: Ib Wallentin, Statsaut. Varemægler, St. 

Strandstræde 21, Kbhvn. K.

Wamsler, Johan, købmand; f. 22/7 1917 i Broby, 
Sorø amt, søn af smedemester Anton Wamsler; 
udd. i kolonial i firmaet Hansen & Larsen, Sorø 
1933-37, kommis i Sdr. Nissum, Fuur, Bedsted og 
Skads samt i Nyråd Brugsforening 1937-47, for
valter i A/S Vordingborg Jernhandel 1946-49, 
etabi. sig s. selvstændig købmand m. forretning 
— omfattende kolonial, delikatesser, vinhandel,

isenkram, køkkenudstyr, papirhandel, brændsel 
og benzin samt ægopkøb — i Ny råd 1949; kasse
rer f. Nyråd Vandværk.

Adr. Nyråd.
Firma: Johan Wamsler, Ny råd.

Wandel, Hermann Henrik, købmand; f. 8/8 
1897 i Tryggelev, Svendborg amt, søn af køb
mand Hermann Wandel; g. 26/1 1936 m. Asta W.,
f. Hansen; udi. i faderens forretning i Trygge
lev 1911-15, derefter kommis bl. a. i Lundeborg 
og Tranekjær, overtaget faderens forretning — 
der omfatter kolonial, isenkram og manufaktur 
— i Tryggelev og etabi. sig s. selvstændig køb
mand 1924; medl. af best. f. Langelands Han
delsforening s. 1929.

Adr. Tryggelev St.
Firma: Herrn. Wandel, Købmand, Tryggelev 

St.

Wandel-Petersen, Ivan Gunnar, købmand; f. 
23/3 1897 i Rudkøbing, søn af købmand P. M. 
Petersen; g. 5/7 1924 m. Edith W.-P., f. Ander
sen; bestået realeksm. fra Roskilde Latinskole 
1913, udd. i kolonial h. købmand Wulff, Hille
rød 1913-17, af tjent værnepligt v. artilleriet og 
herunder forrettet tjeneste s. løjtnant 1917-19, 
forvalter h. broderen købmand E. Wandel-Peter
sen, Roskilde 1919-23, etabi. sig s. selvstændig 
købmand m. forretning — omfattende kolonial, 
delikatesser, vinhandel, korn og foderstoffer, 
markfrø, kunstgødning, isenkram, bygnings
materialer og brændsel — i Borup 1923; medl. af 
Borup sogneråd s. 1952 samt medl. af best. f. 
Dansk Skatteborgerforening s. 1945.

Adr. Hovedgaden 12, Borup.
Firma: I. Wandel-Petersen, Hovedgaden 12, 

Borup.

Wandschneider, Carl Richard, købmand; f. 21/8 
1921 i Kbhvn., søn af rådhusformand Georg Vil
helm Wandschneider; g. 5/9 1943 m. Dora Aun- 
niva W., f. Davidsen; udd. i handel dels h. køb
mand Arne Jensen og dels h. dennes efterføl
ger købmand Vagn Gade, GI. Kongevej 19, 
Kbhvn. V. 1936-40 og herunder bestået handels-
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medhjælpereksm. fra Købmandsskolen, kommis
h. sidstnævnte 1940-42 og h. købmand H. I. Lar
sen, Amagerbrogade 66, Kbhvn. S. 1942-43, an
sat i rigspolitiet 1943-47, drevet frugt- og grønt
handel Brysselgade 43, Kbhvn. S. 1947-48 samt 
bosat på Færøerne 1948-49, dterefter etabi. sig s. 
selvstændig købmand m. forretning — omfat
tende kolonial, delikatesser, vine og tobakker 
m. v. — Kastrupvej 67, Kbhvn. S.

Adr. Kastruphøj Alle 31, Kastrup.
Firma: »Kolonialmagasinet« v. Richard Wand- 

schneider, Kastrupvej 67, Kbhvn. S.

Warncke, Christian, skoleinspektør, handels- 
skoleforstander; f. 1/3 1899 i Hammelev, Haders
lev amt, søn af postpakmester Friedrich Warn
cke; g. 12/4 1929 m. Gudrun W., f. Mikaelsen; 
bestået lærereksm. 1920, derefter lærer i Åben
rå, Tønder og Sønderborg, skoleinspektør i 
Nordborg s. 1941, forstander f. Nordborg Han
delsskole s. 1945; medl. af Nordborg menigheds
råd.

Adr. Søvænget 7, Nordborg.
Institution: Nordborg Handelsskole, Nordborg.

Warrer, Sigurd, grosserer, konsul; f. 7/5 1901 i 
Vejle, søn af hals-, næse- og ørelæge Hans Jacob 
Warrer; g. 17/1 1930 m. Lizzie W., f. Drescher; 
udd. på handelshøjskole samt indenfor skibs- og 
kulbranchen i ind- og udland bl. a. i England, 
direktør f. A/S H. M. Erhardi’s Eftf., Aårhus 
1926, videreført firmaet f. egen regning u. nav
net Århus Kul- & Koks-Import v. S. Warrer A/S 
s. 1932, norsk vicekonsul 1946, konsul s. 1948; 
medl. af best. f. Århus Handelsstandsforening 
1937, næstformd. f. samme 1943, formd. s. 1950, 
formd. f. Århus Handelsstandsforening’s Han
delsskole 1947-50, medl. af best. f. Den jydske 
Handelsstands Centralforening, f. Danske Kul- 
importørers Association og f. Foreningen af jyd
ske Kulimportører, medl. af Provinshandelskam
meret s. 1949 og handelskyndigt medl. af Vestre 
Landsret s. 1953, medl. af best. f. Erhvervenes 
Oplysningsråd s. 1950, af repræsentantskabet f. 
Danmarks Nationalbank s. 1951 og af tilsyns
rådet f. A/S Jydsk Handels- og Landbrugsbank, 
Århus samt af best. f. Foreningen »Norden«s 
Århus afd., medl. af best. f. A/S Mammen & 
Drescher, Århus, f. A/S Mammen & Drescher, 
Ålborg, f. A/S Fotorama, Århus og f. A/S M. 
Seest Maskinfabrik, Århus; medl. af kommunal
best. f. Vejlby-Risskov kommune 1937-43, formd.
f. samme 1940-43; dekorationer: R. — N.St.O.31.

Adr. Højriisvej 5, Risskov.
Firma: Århus Kul- & Koks-Import v. S. War

rer A/S, Ny Banegårdsgade 45, Århus.

Wartenberg, Tage Friis, købmand; f. 7/9 1906 
på Frdbg., søn af gas- og vandmester Christian 
Martin Wartenberg; g. 28/8 1934 m. Edith W., f. 
Mackeprang; udd. i isenkram dels h. isenkræm
mer Frank Green, Nørrebrogade, Kbhvn. N. og 
dels h. isenkræmmer Hermann Lyders, Falko
ner Alle 45, Kbhvn. F. 1921-26 og herunder be

stået handelsmedhjælpereksm. fra Købmands
skolen, ansat h. isenkræmmer Carl F. Petersen, 
Gasværksvej, Kbhvn. V. 1926-27 og h. isenkræm
mer Axel Olsen, Falkoner Alle 25, Kbhvn. F. 
1927-29, studie- og arbejdsophold i U.S.A. 1929- 
30, i kompagni m. svogeren købmand Aage 
Mackeprang etabi. sig s. selvstændig købmand 
m. forretning Nørrebrogade 223, Kbhvn. N. 1932, 
iøvrigt drevet forretning Tagensvej 94, Kbhvn. 
N. 1933-38, derefter grundlagt nuværende forret
ning — der omfatter kolonial, delikatesser og 
vinhandel m. v. — i Kbhvn.

Adr. Maglekildevej 8, Kbhvn. F.
Firma: Koloniallageret »Warna« v. T. Warten

berg, Tomsgårdsvej 2, Kbhvn. NV.

Wass, Carl Thomas Thorvald, købmand; f. 19/8 
1890 i Nyborg, søn af togfører Rasmus Wass; g. 
6/4 1929 m. Marie W., f. Jensen; udi. h. skibs
handler Mikkelsen, Nyborg 1904-08, kommis i 
Brugsforeningen »Dania« v. Mariager 1908-10 og
h. købmand Regner Th. Genefke, Hobro 1910-16, 
forvalter på Jydsk Sukkervarefabrik, Randers 
1916-19 og repræsentant f. samme samt f. Choko
ladefabriken »Globus« og f. A/S Toms Chokolade 
1919-28, overtaget kolonialforretning i Markeds
gade, Randers og etabi. sig s. selvstændig køb
mand 1928, flyttet forretningen t. nuværende lo
kaler i Adelgade, Randers 1938; medl. af best. f. 
Randers og Omegns Købmandsforening s. 1930, 
till. medl. af best. f. A/S H.O.K.I., Randers.

Adr. Møllegade 6, Randers.
Firma: Carl Wass, Adelgade 6, Randers.

Weber, Claus, købmand; f. 29/12 1886 i Nord
borg, søn af møller Hans Peter Weber; g. 9/10 
1920 m. Caroline W., f. Westring; udd. i firmaet 
P. H. Schmidt’s Eftf., Nordborg 1901-05, med
indehaver af samme 1926, eneindehaver s. 1934.

Adr. Nordborg.
Firma. P. H. Schmidt’s Eftf. v. Claus Weber, 

Nordborg.

Wedelstam, Carl Henrik Guldbrand, fabrikant, 
dr. nev. h. c.; f. 26/1 1898 i Vejle; g. 22/12 
1931 m. Henny W., f. Guldbrandsø; genn. en 
årrække praktiserende eksperimentalpsykolog, 
docent v. Western College, Denver, Colorado 
— undervist i anvendt psykologi f. læger — og 
dr. nev. h. c. v. samme 1929, privatdocent v. 
North Western University, Chicago — m. salgs
psykologi, hypnoseteknik og suggestionsteknik s. 
speciale samt iøvrigt salgsinstruktør — 1930, ef
ter hjemkomsten t. Danmark 1931 foretaget de
monstrationsturneer over hele Skandinavien — u. 
kunstnernavnet Waldoza — samt studeret me
dicinske urter og deres bearbejdning t. syg
domsforebyggende og helbredende midler, over
taget naturlæge M. Marcussen’s praksis m. me
dicinske urte-the’er og fabrikation i egen ejen
dom i Kbhvn. m. eksport t. hele verden 1948.

Adr. Alhambravej 10, Kbhvn. V.
Firma: Urte-The-Huset, M. Marcussen’s Eftf., 

Alhambravej 10, Kbhvn. V.
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C. H. G. Wedelstam P. Weidemann-Sørensen K. F. Weinreich A. Weis
fabrikant købmand købmand købmand

Wedum, Jack Sidney, købmand; f. 13/2 1924 i 
Kbhvn., søn af grosserer Arthur Wedum; g. 30/10 
1948 m. Else W., f. Svendsen; bestået realeksm. 
1940, udd. i materialhandel i firmaet Møller & 
Meyer’s Eftf., Kbhvn. 1940-44, overtaget faderens 
virksomhed — firmaet A. J. Wedum, Kbhvn. — 
1944 og virket s. selvstændig grosserer t. 1953, 
indkaldt t. hæren og forrettet tjeneste bl. a. s. 
sekondløjtnant 1945-47, afdelingschef i A/S F. L. 
Bie, Kbhvn. 1953-54, derefter selvstændig køb
mand og bestyrer af svigerfaderen købmand 
Valdemar Svendsen’s forretning — der omfatter 
kolonial, delikatesser og vin — i Roskilde.

Adr. Algade 55, Roskilde.
Firma: Valdemar Svendsen, Algade 55, Ros

kilde.

Weidemann-Sørensen, Poul, købmand; f. 28/10 
1915 i Ønslev pr. Eskildstrup, Maribo amt, søn 
af købmand Carl Sørensen; g. 5/6 1949 m. Agna 
Kamma Ellen W.-S., f. Alkilde; udd. og virket 
s. mejerist 1931-40 og herunder frekventeret Da
lum Mejeriskole 1940, derefter udd. og virket i 
faderens forretning i Ørslev t. 1946, mejeriejer i 
Kastrup 1946-50, grundlagt nuværende forretning 
— der omfatter kolonial og blandet handel — i 
egen ejendom i Kastrup og etabi. sig s. selvstæn
dig købmand 1950.

Adr. Amager Landevej 236, Kastrup.
Firma: P. W. Kolonial, Amager Landevej 236, 

Kastrup.

Weigel, Carl, købmand; f. 6/1 1898 i Kbhvn., 
søn af spindemester Richard' Weigel; g. 15/8 1931 
m. Karen Margrethe W., f. Larsen; udi. h. køb
mand Sommer, Næstved 1912-16, derefter kom
mis bl. a. i Nykøbing F., etabi. sig s. selvstæn
dig købmand m. forretning — omfattende kolo
nial, delikatesser og vinhandel1 — i Næstved 
1938; medl. af best. f. Næstved Købmandsfor
ening s. 1952.

Adr. Hvedevænget 11, Næstved.
Firma: Carl Weigel, Kolonial, Hvedevænget 

11, Næstved.

Weinreich, Karl Frederik, købmand; f. 7/2 1913 
i Undløse, Holbæk amt, søn af smed Hans Peder

Weinreich; g. 7/2 1937 m. Ellen W., f. Hansen; 
udd. i kolonial i Undløse 1927-31, derefter kom
mis i Merløse, etabi. sig s. selvstændig købmand 
m. forretning i Ringe 1937, indehaver af nuvæ
rende forretning — der omfatter alt indenfor 
kolonial samt en særskilt afdeling f. ost og kon
serves — i Ringe s. 1942; medl. af best. f. Ringe 
Butikshandlerforening.

Adr. Jernbanegade 30, Ringe.
Firma: K. Weinreich, Ost-Vin-Kolonial, Jern

banegade 30, Ringe.

Weis, Ankjær, købmand; f. 6/4 1919 i Lemming, 
Århus amt, søn af købmand Rasmus Weis; g. 
1954 m. Ruth W., f. Pedersen; udi. h. købmand 
Chr. Frost, Mundelstrup 1934-37, derefter kom
mis i moderens forretning i Lemming, indehaver 
af samme 1941-46, repræsentant f. A/S Margarine
fabrikken »Alfa«, Vejen og f. A/S Munke Mølle, 
Odense 1946-51, grundlagt nuværende moderne 
forretning i Hasle pr. Århus og påny etabi. sig s. 
selvstændig købmand 1951.

Adr. Viborgvej 148, Hasle pr. Århus.
Firma: Hasle Kolonial, Viborgvej 148, Hasle 

pr. Århus.

Weis, Kristian, købmand; f. 10/6 1911 i Starup, 
Ribe amt, søn af uddeler Johan Christiansen 
Weis; g. 19/12 1938 m. Mary Kristine W., f. Mad
sen; udi. i Starup Brugsforening, overtaget nu
værende kolonial- og isenkramforretning i Ans
ager og etabi. sig s. selvstændig købmand 1951.

Adr. Ansager St.
Firma: Kr. Weis, Kolonial & Isenkram, Ans

ager St.

Weis, Kristian Alfred, købmand; f. 10/2 1900 
i Fåborg v. Varde, Ribe amt, søn af uddeler 
Johan Christiansen Weis; g. 2/12 1923 m. Kri
stine Marie W., f. Thøgersen; udi. i V. Starup 
Brugsforening pr. Tofterup og sen. kommis i 
samme 1914-19, frekventeret Den jydske Han
delshøjskole i Århus 1920, kommis i Bøvling- 
bjerg Brugsforening 1920-21 og førstekommis i 
V. Starup Brugsforening 1921-23, overtaget nu
værende forretning — der omfatter kolonial,

1064



K. A. Weis J. C. Westergaard
købmand købmand

em E. Widt G. C. Wieder
købmand købmand

isenkram og manufaktur — i Hedegård pr. Give 
og etabi. sig s. selvstændig købmand 1923, om
bygget og moderniseret forretningen 1939; medl. 
af best. f. Handelsforeningen af 1929, Grindsted 
s. 1947.

Adr. Hedegård pr. Give.
Firma: A. Weis, Hedegård pr. Give.

Weisbjerg, Christian Lund, købmand; f. 14/11 
1918 i Nr. Lem, Ringkøbing amt, søn af gård
ejer Jens Weisbjerg; g. 10/2 1946 m. Maren L. W., 
f. Falk; overtaget nuværende forretning i Hor
sens og etabi. sig s. selvstændig købmand 1947.

Adr. Stefansgade 18, Horsens.
Firma: Lund Weisbjerg, Stefansgade 18, Hor

sens.

Wendelboe, A., købmand; f. 1/6 1903 i Østbirk, 
Skanderborg amt.

Adr. Banegårdsvej 38, Skanderborg.
Firma: A. Wendelboe, Banegårdsvej 38, Skan

derborg.

Wendelboe, Poul Resen, direktør; f. 20/6 1909 i 
Alborg, søn af stationsforstander Vilhelm Schack 
Wendelboe; g. 23/9 1950 m. Ella Helene R. W., f. 
Jensen; bestået realeksm. fra Nykøbing F. Kate
dralskole 1926, derefter udd. i handel i Nykøbing 
F. og sen. virket s. kommis bl. a. i Holbæk, 
prokurist i metalvarebranchen 1933-43, derefter 
disponent i A/S Sifon, Kbhvn., direktør i samme 
— der er grundlagt 1899 og omfatter mineral
vande en gros — s. 1950.

Adr. Kildebakkegårds Alle 219, Søborg.
Firma: A/S Sifon, Holger Danskes Vej 102, 

Kbhvn. F.

Weng, Arne, købmand; f. 14/2 1899 i Silkeborg, 
søn af væver Rasmus Weng; g. 26/4 1924 m. Ella 
W., f. Pedersen; udi. i Silkeborg Brugsforening, 
derefter kommis, repræsentant og lagerforvalter, 
overtaget nuværende kolonialforretning i Silke
borg og etabi. sig s. selvstændig købmand 1926, 
genn. årene udvidet samme m. isenkram og 
vognmandsforretning; medl. af best. f. Kolonial

handlerforeningen f. Silkeborg og Omegn 1929-53 
og f. Silkeborg Handelsstandsforening 1944-54.

Adr. Skovvejen 2, Silkeborg.
Firma: Arne Weng, Valdemarsgade 2, Silke

borg.

Wenzzel, Svend Erik, købmand; f. 2/10 1930 i 
Stenlille, Holbæk amt, søn af redaktør Svend 
Wenzzel; g. 15/8 1953 m. Ruth-Bergit W., f. Ole
sen; bestået mellemskoleeksm. 1948, udi. h. køb
mand Ragnar Olsen, Stenlille 1948-52 og her
under bestået handelsskoleeksm. 1951, kommis h. 
købmand Chr. O. Larsen, Slangerup 1952 og h. 
købmand Sigurd Nielsen, Hillerød 1952-53, over
taget købmand Chr. Rasmussen’s forretning — 
omfattende ren kolonial — i Hillerød og etabi. 
sig s. selvstændig købmand 1953.

Adr. Holmetorvet 7, Hillerød.
Firma: Wenzzel, Holmetorvet 7, Hillerød.

West, Knud, købmand; f. 16/10 1913 i Ore- 
hoved, Maribo amt, søn af tømrermester Emil 
West; g. 21/6 1938 m. Ebba W., f. Nielsen; udd. 
i kolonial i Nykøbing F. 1927-31, etabi. sig s. 
selvstændig købmand m. forretning Østbanegade 
113, Kbhvn. 0. 1938, afhændet samme og over
taget nuværende forretning — der er grundlagt 
1758 og omfatter kolonial, delikatesser og vin
handel — St. Strandstræde 20, Kbhvn. K. 1943; 
medl. af repræsentantskabet f. Foreningen af 
faglærte Købmænd i Danmark.

Adr. Egevænget 13, Lyngby.
Firma: Købmandshuset »West« v. Knud West, 

St. Strandstræde 20, Kbhvn. K.

Westergaard, Jens Christian, købmand; f. 13/1 
1910 i Horsens, søn af maskinpasser Marinus 
Westergaard; g. 26/11 1944 m. Kathrine W., f. 
Jasykewitz; udi. h. købmand Carl M. Groth, 
Horsens 1926-30, kommis h. købmand N. Rosen
dahl, Thyregod1 1930-32, h. købmand V. Orm
strup, Grønbjerg 1932-36 og h. købmand N. Lar
sen Bech, Bryrup 1936-40, overtaget købmand 
H. F. Bech’s forretning — omfattende blandet 
landhandel — i Hyrup og etabi. sig s. selvstæn
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dig købmand 1940; revisor i Stouby-Hornum Sy
gekasse s. 1952.

Adr. Hyrup pr. Stouby.
Firma: Hyrup Handelsplads, Hyrup pr. Stouby.

Westergaard, Ole Sørensen, købmand; f. 27/10 
1890 i Sorring, Århus amt.

Adr. Bellahøjvej 117, Kbhvn. F.
Firma: Kaffeforretningen »Ekstra« v. O. We- 

stergaard, Bellahøjvej 117, Kbhvn. F.

Westergaard, Theodor, købmand; f. 3/8 1892 i 
Sønderhå, Thisted amt, søn af gårdejer Christian 
Westergaard; g. 25/11 1917 m. Helga W., f. Han
che; overtaget nuværende forretning i Vejle — 
der er grundlagt 1865 — og etabi. sig s. selv
stændig købmand 1919.

Adr. Vestergade 24, Vejle.
Firma: P. Spang’s Eftf., Nørretorv 2, Vejle.

Westergaard, Thorkild, købmand; f. 23/8 1914 i 
Klovborg, Skanderborg amt, søn af kroejer J. A. 
Westergaard; g. 16/1 1944 m. Dagmar W., f. Kid- 
mose; udi. dels h. købmand Ole Jansen, Bræd- 
strup og dels1 h. købmand Nors, Brædstrup 1932-
36, frekventeret Købmandsskolen i Kbhvn. 1936-
37, bogholder i A/S Burmeister & Wain, Kbhvn. 
1937-41 og i firmaet Otto Kragh, Randers 1941- 
43, grundlagt nuværende forretning i Vejle og 
etabi. sig s. selvstændig købmand 1943.

Adr. Vedelsgade 14, Vejle.
Firma: Th. Westergaard, Vedelsgade 14, Vejle.

Westh, Kaj Jørgen, købmand; f. 9/8 1916 i Ka
strup, Kbhvn.s amt, søn af skibstømrer Jørgen 
Westh; g. 15/11 1952 m. Minna W., f. Jørgensen; 
udd. i handel — konserves en gros — på Skagens 
Konservesfabrik, Vesterbrogade 89, Kbhvn. V. 
1931-33 samt h. købmand Hans Trojel, Vesterbro
gade 73, Kbhvn. V. 1933-37, derefter etabi. sig s. 
selvstændig købmand m. forretning Alleen 38, 
Kastrup, afhændet samme og overtaget nuvæ
rende forretning — en udpræget købmandsvirk
somhed m. finere kolonial og kaffe s. speciale 
— Kastruplundsgade 25, Kastrup 1953; næstfor- 
md. i best. f. Amagerlands Handelsforening s. 
1942 samt formd. f. Røse Kajakklub og medl. af 
best. f. Kastrup Spareforening.

Adr. Kastruplundsgade 25, Kastrup.
Firma: Kaj Westh, Kastruplundsgade 25, Ka

strup.

Wiborg, Marius, købmand; f. 28/9 1902 i Jels, 
Haderslev amt, søn af landmand Laue Wiborg;
g. 14/2 1926 m. Olga W., f. Stypinsky; udi. h. 
købmændene Steinbrink og Birk, Jels 1916-19, 
kommis h. købmændene Dahl og Hollesen, Skod
borg 1919-26, selvstændig købmand i 0. Lindet 
1926-30 og selvstændig købmand samt kroejer i 
Roager 1930-48, overtaget købmand Th. Wraa’s 
forretning — omfattende blandet landhandel — 
og etabi. sig s. selvstændig købmand i Frifelt
1948.

Adr. Frifelt.
Firma: Marius Wiborg, Frifelt.

Widt, Carl Emil, købmand; f. 2/4 1915 i Godt
håb, Ålborg amt, søn af snedkermester C. H. 
Christensen; g. 28/5 1944 m. Lilly W., f. Nielsen; 
udi. i Sejlflod) Brugsforening 1929-33, kommis i 
Langtved Brugsforening, Fyn 1933-35, frekvente
ret Justitsråd Møller’s Handelshøjskole i Ålborg 
1935-36, kommis i Storvorde Brugsforening 1936- 
39, frekventeret Den danske Andelsskole i Mid- 
delfart 1939-40, kommis i Årdestrup Brugsfor
ening 1940-42 og i Nr. Tranders Brugsforening 
1942-44, etabi. sig s. selvstændig købmand m. 
forretning i Ålborg 1944, afhændet' samme og 
overtaget nuværende forretning — der omfatter 
kolonial, isenkram, trikotage, korn og foderstof
fer samt gødning — i Gj ettrup 1947.

Adr. G jettrup pr. Ulsted.
Firma: C. E. Widt, Gj ettrup pr. Ulsted.

Wiedemann, Johannes Abel, købmand; f. 3/9 
1878 i Kbhvn., søn af viktualiehandler Jens P. 
Wiedemann; g. 26/10 1902 m. Anna W., f. Jensen; 
udi. h. købmand Mathiasen, Frederikssund 1893- 
97, selvstændig kaffehandler i Hellerup 1902-06 
og repræsentant f. A/S Chokoladefabriken »Glo
bus«, Kbhvn. 1906-11, overtaget nuværende for
retning — der omfatter kolonial og vine m. v. — 
i Hellerup og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1911; revisor i Hellerup Handelsforening.

Adr. Hellerupvej 43, Hellerup.
Firma: Johs. Wiedemann, Hellerupvej 43, Hel

lerup.

Wieder, Gustav Carl, købmand; f. 14/5 1897 i 
Dragør, Kbhvn.s amt, søn af fabrikant W. Wie
der; bestået realeksm. fra Sundby højere Almen
skole 1913, udd. i handel h. købmand Alex Jen
sen, Hillerød 1914-17, kontorist i A/S Noma, 
Kbhvn. 1918-23 og kommis i Kbhvn. 1923-24, 
grundlagt kolonialforretning Amagerbrogade 174, 
Kbhvn. S. og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1924, afhændet samme og overtaget nuværende 
forretning — en udpræget købmandsvirksomhed 
m. finere kolonial og vine s. speciale — i Dragør 
1952; formd. f. foreningen af faglærte Købmænd 
i Danmark og formd. f. best. f. A/S Købmands 
Centralen f. Kbhvn., medl. af Dragør kommunal
bestyrelse og viceborgmester i Dragør kommune 
samt formd. f. Dragør huslejenævn og medl. af 
Dragør menighedsråd, till. medl. af best. f. A/S 
Amagerbanen.

Adr. Rønne Alle 10, Dragør.
Firma: Gustav Wieder, Kongevejen 6, Dragør.

Wieland, Jacob, købmand; f. 5/6 1911 i Svej
strup, Randers amt, søn af gårdejer Jens Klit 
Olsen Wieland; g. 27/11 1936 m. Mary W., f. 
Tovgaard Nielsen; bestået mellemskoleeksm. fra 
Randers kommunale Mellem- og Realskole 1928, 
udi. h. købmand Henning Christensen, Bjerre- 
grav St. 1928-32 og herunder bestået handels- 
medhjælpereksm. fra Randers Handelsskole 1931, 
kommis i forskellige forretninger 1932-34 og bog
holder i A/S De jydske Kultørvfabrikker, Blå
høj 1934-41, overtaget nuværende forretning —
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J. Wieland 
købmand

R. H. Willadsen 
købmand

V. Willadsen 
købmand

E. Winberg 
købmand

der omfatter kolonial og isenkram — i Randers 
og etabi. sig s. selvstændig købmand 1941.

Adr. Mariagervej 67, Randers.
Firma: J. Wieland, Mariagervej 67, Randers.

Wiik, Karl, direktør, grosserer; f. 31/3 1900 i 
Namsos, Norge, søn af købmand Norman Wiik;
g. 3/11 1928 m. Gudrun Else W., f. Bendtsen; 
bestået realeksm. fra Namsos Skole 1916 og han- 
delseksm. fra Treidrers Handelsgymnasium i 
Oslo 1917, beskæftiget v. handels  ̂ og kontor
virksomhed i Oslo 1917-19, studie- og arbejds
ophold i U.S.A. 1919-22, af tjent værnepligt s. 
garder 1922-23 og sen. påny virket i Oslo t. 1925, 
ansat i Armour & Co. A/S, Kbhvn. 1925, efter 
sammes likvidation prokurist i Hannerup-Han- 
sen, Wiik & Co. A/S, Kbhvn. 1931, direktør f. 
samme — der er grundlagt 1931 og omfatter ko
lonial en gros virksomhed (tørrede og syltede 
frugter samt fiskekonserves) samt er general
repræsentant f. Armour & Co. Ltd. (oversøiske 
slagteriprodukter) — s. 1952; medl. af Grosserer- 
Societetet m. v.

Adr. Mosebakken 25, Virum.
Firma: Wiik & Co. A/S, Dampfærgevej 23, 

Kbhvn. 0.

Wildenschild, Andreas, købmand; f. 11/1 1924 i 
Bovrup, Åbenrå amt, søn af gårdejer Peter Wil
denschild; g. 13/3 1948 m. Christine W., f. Iversen; 
udd. i kolonial og blandet handel h. købmand S. 
Ebsen, Hovslund 1943-45, kommis h. købmand I. 
A. Schmidt, Åbenrå 1945-46 og i kolonial en gros 
firmaet Niels Faaborg, Åbenrå 1946-49, overtaget 
svigerfaderen købmand Asmus Iversen’s forret
ning — omfattende kolonial og blandet handel — 
i Felstedskov og etabi. sig s. selvstændig køb
mand 1950; medl. af best. f. Åbenrå og Omegns 
Købmandsforening s. 1954.

Adr. Felstedskov, Hesselholt pr. Felsted.
Firma: Andreas Wildenschild, Felstedskov, 

Hesselholt pr. Felsted.

Wildner-Christensen, Jørgen, købmand; f. 20/5 
1917 i Randers.

Adr. Vestergade 38, Randers.
Firma: J. P. Hjersing, Jernbanegade 19, Ran

ders.

Wilhelmsen, Christian Ludvig, købmand; f. 1/1 
1925 i Løgumkloster, Tønder amt, søn af maler
mester Jens Wilhelmsen; g. 6/11 1949 m. Bothilde 
W., f. Schjødt; udd. i kolonialbranchen h. køb
mand Th. Thygesen, Tønder 1940-44, kommis h. 
købmand N. Brink Askov, Esbjerg 1944-46, h. 
købmand Andreas Johansen, Brøns 1946-48 og h. 
købmand Filskov, Møgeltønder 1948-49, etabi. sig 
s. selvstændig købmand m. forretning — omfat
tende kolonial og isenkram — i Sdr. Hygum
1949.

Adr. Sdr. Hygum.
Firma: Chr. Ludv. Wilhelmsen, Sdr. Hygum.

Wilhjelm, K. Kaas, forretningsfører; f. 9/4 1911 
i Marstal, søn af skibsreder og skibsfører F. L. 
Wilhjelm; g. 2/10 1932 m. Kirstine W., f. Jensen; 
udd. i kolonial og isenkram en detail 1928-31, 
studie- og arbejdsophold i London 1931-32, inde
haver af forskellige købmandsforretninger i 
Kbhvn. — bl. a. af forretningen Holmbladsgade 
77, Kbhvn. S. og af forretningen Ryesgade 100, 
Kbhvn. 0. — 1932-44, forretningsfører f. For
eningen af faglærte Købmænd i Danmark s. 
1944, iøvrigt bestået ejendomsmæglereksm. 1946 
og erhvervet næringsbrev s. ejendomsmægler 
1947; medl. af best. f. Foreningen af faglærte 
Købmænd i Danmark 1932-33 og formd. f. sam
me 1939-44, redaktør af »Købmændenes Fagblad« 
s. 1936, medl. af Kbhvn.s Boligret s. 1951.

Adr. Fuglsang Alle 106, Brønshøj.
Organisation: Foreningen af faglærte Køb

mænd i Danmark, Kroghsgade 5, Kbhvn. 0.

Willadsen, Andreas Iver, købmand; f. 31/3 1911 
i Stepping, Haderslev amt, søn af slagtermester 
Laurits Willadsen; g. 11/2 1936 m. Rigmor W., f. 
Larsen; udd. i kolonial i firmaet Spielwerk & 
Co., Christiansfeld 1926-29, derefter kommis h. 
købmand Fynbo, Allingåbro og sen. h. købmand 
Pedersen, Galten samt repræsentant f. Juncker’s
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Hørkram 1935-36, overtaget nuværende forret
ning — der omfatter kolonial, isenkram og tri
kotage — i Veddum og etabi. sig s. selvstændig 
købmand 1936; kasserer f. Veddum Vandværk, 
fl. a. tillidshverv.

Adr. Veddum.
Firma: A. Willadsen, Veddum.

Willadsen, Roar Halfdan, købmand; f. 10/5 1924 
i Andrup, Ribe amt, søn af købmand Niels Pe
der Willadsen; udi. i faderens forretning i An
drup 1938-42, lagerekspedient og kontorassistent 
i firmaet E. F. Esmann (konserves og smør en 
gros), Esbjerg 1942-47, derefter ansat i faderens 
forretning i Andrup, indtrådt s. kompagnon i 
samme — der omfatter kolonial, isenkram, ma
nufaktur, brændsel, gødning, markfrø og byg
ningsmaterialer — 1951; formd. f. Andrup
Idrætsforening 1947-51.

Adr. Andrup pr. Esbjerg.
Firma: N. P. Willadsen, Andrup pr. Esbjerg.

Willadsen, Vagn, købmand; f. 4/4 1918 i An
drup, Ribe amt, søn af købmand Niels Peder 
Willadsen; udi. i faderens forretning i Andrup 
1932-36 og herunder bestået handelsmedhjælper- 
eksm. fra Esbjerg Handelsskole 1935, derefter 
disponent i samme, overtaget forretningen — 
der omfatter kolonial, isenkram, manufaktur, 
brændsel, gødning, markfrø og bygningsmateri
aler — og etabi. sig s. selvstændig købmand 1945; 
medl. af best. f. Andrup Idrætsforening 1945-52.

Adr. Andrup pr. Esbjerg.
Firma: N. P. Willadsen, Andrup pr. Esbjerg.

Willumsen, Andreas, købmand; f. 22/10 1897 i 
Gundsølille, Roskilde amt, søn af gårdejer Lars 
Peter Willumsen; g. 30/10 1920 m. Alma W., f. 
Hansen; udd. i mølleri samt korn og foderstoffer 
på Hove Mølle v. Veksø 1914-17, virket i restau
rationsbranchen 1921-48, overtaget nuværende 
forretning — der omfatter kolonial, isenkram, 
korn og foderstoffer, kunstgødning og brændsel 
—i Kirke Eskilstrup og etabi. sig s. selvstændig 
købmand 1948.

Adr. Kirke Eskilstrup.
Firma: Kirke Eskilstrup Købmandsgård, Kirke 

Eskilstrup.

Willumsen, Henning Niels Christian, købmand;
f. 12/10 1911 i Kbhvn., søn af værkfører Sofus 
Willumsen; g. 12/9 1936 m. Signe W., f. Lunds- 
gaard; udd. i handel h. købmand og skibshandler 
Johs. Bitsch, Kbhvn. 1927-31, kommis og clerk
h. samme 1931-43, etabi. sig s. selvstændig køb
mand m. forretning — omfattende kolonial, deli
katesser, vine og tobak m. v. — i Kbhvn. 1943; 
genn. en årrække ungdomsleder og næstformd. 
i Boldklubben »Fremad«, Amager.

Adr. Englandsvej 2, Kbhvn. S.
Firma: Wil'lumsen’s Kolonial v. Henning Wil

lumsen, Wittenberggade 26, Kbhvn. S.

Willumsen, Holger, købmand; f. 29/12 1914 i 
Knudstrup, Viborg amt, søn af købmand John

Willumsen; g. 26/12 1942 m. Emma W., f. Søren
sen; udi. h. købmand Seeberg, Grejsdalen 1930- 
32, overtaget købmand Børge Andersen’s forret
ning i Århus og etabi. sig s. selvstændig køb
man 1942.

Adr. Valdemarsgade 54, Århus.
Firma: Holger Willumsen, Valdemarsgade 54, 

Århus.

Wils, Viggo, købmand; f. 7/12 1906 i Odense, 
søn af repræsentant Th. Wils; g. 9/11 1930 m. 
Jenny W., f. Knudsen; udi. h. købmand Høm 
Olsen, Odense 1920-24, derefter lagerekspedient 
og sen. repræsentant i firmaet Carl Ludvigsen, 
Odense, etabi. sig s. selvstændig købmand' m. 
forretning i Odense 1928, indehaver af nuvæ
rende forretning — der omfatter kolonial samt 
specialafdeling f. tobak og vine — i Svendborg 
s. 1945; genn. en årrække medl. af best. f. 
Svendborg og Omegns Købmandsforening.

Adr. Møllergade 48, Svendborg.
Firma »Kolonial-Magasinet«, Møllergade 48, 

Svendborg.

Winberg, Elman, købmand; f. 5/9 1911 i Sand
vig, søn af stenhugger Theodor Winberg; g. 16/5 
1937 m. Hedvig W., f. Nielsen; udd. og virket s. 
konditor, etabi. sig s. selvstændig købmand m. 
forretning — omfattende kolonial, delikatesser 
og vinhandel — i Neksø 1953.

Adr. Bredgade 17, Neksø.
Firma: E. Winberg, Købmand, Neksø.

Wind, Johannes Thomsen, købmand; f. 18/10 
1904 i Bramminge, Ribe amt, søn af urmager og 
guldsmed Johan Christian Jensen Wind; g. 1/1 
1929 m. Margrethe W., f. Fuglsig; udi. h. køb
mand Chr. Olesen, Bramminge 1917-21 og her
under bestået handelsmedhjælpereksm. fra Es
bjerg Handelsskole 1920, kommis h. samme 1921- 
22 og sen. i forskellige andre forretninger — her
under bl. a. førstekommis h. købmand A. Ras
mussen, Vivild pr. All'ingåbro — 1922-28, over
taget nuværende forretning — der omfatter ko
lonial og isenkram samt — s. 1943 — depot f. 
A/S De forenede Bryggerier — i Gørding og 
etabi. sig s. selvstændig købmand 1928; næst
formd. i Gørding Sogns Sygekasse s. 1940.

Adr. Nørregade 1, Gørding.
Firma: Johs. Wind, Kolonial & Isenkram — 

Tuborg’s Depot, Gørding.

Windfeldt, Knud Asger, købmand; f. 16/12 1896 
i Ejsing, Viborg amt, søn af hotelejer Niels Ry
berg Windfeldt; g. 1930 m. Johanne W., f. Kom- 
drup; udi. h. købmand Jørgen Helboe, Ålborg 
1911-15, overtaget nuværende kolonialforretning 
i Ålborg og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1919.

Adr. Holbergsgade 15, Ålborg.
Firma: Asger Windfeldt, Nørregade 1, Ålborg.

Winding, Arne, købmand; f. 16/3 1913 i Ålborg, 
søn af købmand Christian L. Winding; g. 25/3 
1945 m. Ninna Lizzie W., f. Kragh Nielsen; udi.
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J. T. Wind 
købmand

C. T. Winterskov 
købmand

P. M. Winther 
købmand

P. H. Winther 
købmand

h. købmand P. Strøier Christensen, Grenå 1928- 
32, frekventeret Den jydske Handelshøjskole i 
Århus 1932-33, kommis h. købmand Bernhard 
Olsen, Helsinge 1933-36, h. købmand Meldgaard, 
Hasselager 1937 og h. købmand Møller Rasmus
sen, Århus 1938, overtaget nuværende forret
ning i Århus og etabi. sig s. selvstændig køb
mand 1939.

Adr. Trøjborgvej 18, Århus.
Firma: Arne Winding, Trøjborgvej 18, Århus.

Winkler, Robert Eigil, købmand, skibshandler; 
f. 10/6 1914 i Ravnstrup, Viborg amt, søn af gård
ejer Carl Winkler; g. 12/9 1944 m. Gerda W., f. 
Sørensen; udi. h. købmand Johan Jensen, Vi
borg 1929-33, kommis h. samme 1933-34, i Rold 
Brugsforening 1934-35, i Allindelille Brugsfor
ening 1935-37 og i Vallekilde Brugsforening 1937- 
39, frekventeret Den danske Andelsskole i Mid
delfart 1939-40, kommis i Hals Brugsforening 
1940-43, overtaget svigerfaderens forretning — 
omfattende kolonial, delikatesser og vinhandel 
samt skibsproviantering — i Hals og etabi. sig 
s. selvstændig købmand 1943, udvidet forretnin
gen m. en filial v. Bisnap Strand 1947.

Adr. Havnegade, Hals.
Firma: Robert Winkler, Kolonial & Skibshan

del, Hals.

Winterskov, Carl Thomsen, købmand; f. 9/8 
1909 i Nustrup, Haderslev amt, søn af landpost
bud Carl Winterskov; g. 11/6 1939 m. Emma W., 
f. Haugaard; udd. i kolonial og blandet handel 
h. købmand N. Sørensen, Vojens 1924-28, der
efter kommis i Mølby og Bæk t. 1939, overtaget 
nuværende forretning i Vojens og etabi. sig s. 
selvstændig købmand 1939, erhvervet den til
hørende ejendom 1942 samt ombygget og moder
niseret forretningen 1952.

Adr. Vestergade 43, Vojens.
Firma: C. T. Winterskov, Vestergade 43, 

Vojens.

Winther, Peter Mouritzen, købmand; f. 10/9 
1924 i Øsløs, Thisted amt, søn af gårdejer Ejnar 
Winther; g. 1948 m. Kirsten W., f. Græsbøll; udi.

h. købmand Chr. N. Dybdal, Øsløs pr. Vesløs 
1939-43, frekventeret Justitsråd' Møller’s Han
delshøjskole i Ålborg 1945-46, overtaget nuvæ
rende forretning i Ålborg og etabi. sig s. selv
stændig købmand 1949.

Adr. St. Blichers Gade 11, Ålborg.
Firma: P. Winther, Kolonial-Vine-Brændsel, 

St. Blichers Gade 11, Ålborg.

Winther, Poul Holbæk, købmand, skibsprovi
anteringshandler; f. 16/4 1910 i Kbhvn., søn af 
maskinsnedker Lauritz Winther; g. 10/11 1940 m. 
Mary H. W., f. Pedersen; udd. i kolonial i Sla
gelse og Omegns Brugsforening 1924-28 og her
under bestået handelsskoleeksm. fra Slagelse 
Handelsskole 1927, kommis h. købmand Th. Chri
stensen, Parkalle 21, Kbhvn. N. 1928-29 og h. 
købmand Herrn. A. Olsen, Rørsangervej 25, 
Kbhvn. NV. 1929-32, forretningsfører i A/S Kolo
niallageret »Vanellus«, Vibevej 49, Kbhvn. NV. 
1932-47, overtaget købmand P. Storm Larsen’s 
forretning — omfattende kolonial, delikatesser, 
vinhandel, brændsel og skibsproviantering (ufor- 
toldet varedepot) — i Nykøbing S. og etabi. sig 
s. selvstændig købmand 1947; kasserer i Nykø
bing S. Handensstandsforening og i Nykøbing S. 
Handelsskole s. 1952.

Adr. Linde Alle 1, Nykøbing S.
Firma:' P. Holbæk Winther, Linde Alle 2, Ny

købing S.

Winther, Poul Majvig, købmand; f. 1/5 1924 i 
Hals, Læsø, søn af gårdejer Poul Winther; g. 
2/6 1945 m. Helen M. W., f. Duhn; udi. i Hals 
Brugsforening 1938-42 og herunder bestået han- 
delsmedhjælpereksm. fra Hals Handelsskole 
1941, kommis h. købmand Stoklund, Frederiks
havn 1942-43 samt kommis og repræsentant i 
A/S Carl' Pedersen, Ålborg 1943-49, overtaget 
nuværende forretning — der omfatter kolonial, 
delikatesser og vinhandel — i Ålborg og etabi. 
sig s. selvstændig købmand 1949.

Adr. Vesterbro 19, Ålborg.
Firma: Poul Maj vig Winther, Købmand, Ve

sterbro 39, Ålborg.
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P. M. Winther C. Wolf
købmand købmand

Aa. Worre P. H. Wraast-Thomsen
viceskoleinspektør købmand

Winum, Peter Christensen, købmand; f. 30/10 
1903 i Rangstrup, Haderslev amt, søn af gårdejer 
Clement Hansen Winum; g. 16/11 1930 m. Marie 
W., f. Frej; udi. h. købmand Andreas Petersen, 
Rangstrup 1920-24 og herunder bestået handels- 
medhjælpereksm. fra Agerskov Handelsskole 
1923, kommis h. samme 1924-30 og førstekommis 
h. købmand Lysholm, Esbjerg 1930-38, overtaget 
nuværende kolonialforretning i Esbjerg og etabi. 
sig s. selvstændig købmand 1938.

Adr. Finlandsgade 23, Esbjerg.
Firma: P. Winum, Kolonialforretning, Fin

landsgade 23, Esbjerg.

Witting, Niels Christian Pedersen, købmand; 
f. 14/1 1902 i Ørsted, Randers amt, søn af mejeri
bestyrer Chresten Pedersen Witting; g. 23/8 1931 
m. Marie W., f. Jensen; udi. h. købmand Karl 
Rasmussen’s Eftf., Ørsted 1916-20, kommis h. 
samme 1920-22, h. købmand L. Fynboe, Allingå- 
bro *1922-23 og i Ørsted Købmandsgård 1923-29, i 
kompagni m. købmand Tage Gudmund Eriksen 
etabi. sig s. selvstændig købmand m. forretning 
i Ørsted 1929, flyttet forretningen — der omfat
ter kolonial og isenkram samt depot f. A/S Tu- 
borgs Bryggerier og Kongens Bryghus — t. nu
værende lokaler i Ørsted 1936.

Adr. Tinggade 4, Ørsted.
Firma: Eriksen & Witting, Søndergade, Ørsted.

Witting, Valborg, købmand; f. 23/2 1911 i Lime, 
Randers amt, datter af gårdejer Anders Chri
stensen; g. 24/5 1931 m. købmand Viktor Wit
ting; efter ægtefællens død 1951 overtaget og 
videreført dennes forretning — der blev over
taget af købmand Viktor Witting 1938 og om
fatter kolonial, isenkram og manufaktur — i Ør
sted s. selvstændig købmand.

Adr. Ørsted.
Firma: Viktor Witting, Ørsted.

Woersaa, Svend, købmand; f. 8/1 1914 i Nørre 
Sundby, søn af tømrermester Anton Woersaa; g. 
30/10 1938 m. Ingeborg W., f. Griis; udi. h. køb
mand A. Riis, Nørre Sundby 1930-35, selvstændig

købmand i Ålborg 1938-45, overtaget nuværende 
forretning og etabi. sig s. selvstændig købmand 
i Åbybro 1945.

Adr. Åbybro.
Firma: S. Woersaa, Købmand, Åbybro.

Wolf, Chresten, købmand; f. 1/7 1908 i Kegnæs, 
Sønderborg amt, søn af gårdejer Chresten Jør
gensen Wolf; g. 25/9 1932 m. Karen W., f. Sø
rensen; udi. i Skovby Brugsforening, Als 1923- 
27, kommis i samme 1927-28 og førstekommis i 
Hørup Brugsforening 1928-29 samt i Rindby 
Brugsforening, Fanø 1929-32, etabi. sig s. selv
stændig købmand m. forretning på Kegnæs 1932, 
afhændet samme og overtaget nuværende for
retning — der omfatter kolonial, isenkram og 
manufaktur samt særskilt afdeling f. viktualier 
— i Vilslev pr. Gredstedbro 1935.

Adr. Vilslev pr. Gredstedbro.
Firma: Chr. Wolf, Vil'slev pr. Gredstedbro.

Worm, Aage, købmand; f. 20/3 1916 i Hørret, 
Århus amt, søn af købmand S. Christian Worm;
g. 7/7 1946 m. Inger W., f. Guldborg; udi. i fa
derens forretning i Hørret 1930-34, bestået han- 
delsmedhjælpereksm. fra Den jydske Handels
højskole i Århus 1934, derefter kommis dels h. 
købmand Frandsen, Over Randlev og dels h. 
købmand Holten, Hinnerup samt i faderens for
retning i Hørret, overtaget samme og etabi. sig 
s. selvstændig købmand 1946.

Adr. Hørret pr. Mårslet.
Firma: Hørret Købmandshandel, Hørret pr. 

Mårslet.

Worm, Jørgen Buemann, kontorchef; f. 14/2 
1909 i Skive, søn af manufakturhandler Holger 
Worm; g. 4/6 1937 m. Karen Margrethe W., f. 
Kragh; student (Sorø Akademi) 1926, cand. jur. 
1932, dommerfuldmægtig i Nykøbing S. s. å., 
sekretær i Invalideforsikringsretten 1933, fung. 
sekretær i Handelsministeriet 1934, sekretær 
1937, fuldmægtig 1942, ekspeditionssekretær 1947, 
fung. kontorchef 1948, kontorchef s. 1951; deko
ration: R.
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Adr. Overgaden oven Vandet 40, Kbhvn. K. 
Institution: Handelsministeriet, Slotsholmsga

de 10, Kbhvn. K.

Worre, Aage, viceskoleinspektør, handelsskole
forstander; f. 24/1 1899 i Thorning, Viborg amt, 
søn af førstelærer Rasmus Worre; g. 29/3 1924 
m. Anna Kirstine W-., f. Søndberg; bestået læ- 
rereksm. fra Silkeborg Seminarium 1920, lærer 
i Sparkjær 1921-22 og i Herning s. 1922, vice
skoleinspektør s. 1952, lærer i handelslære og 
kontorarbejder v. Herning Handelsskole s. 1923, 
forstander f. samme s. 1946; genn. en årrække 
formd. f. D.L.F.s 107. lærerkreds samt formd. f. 
fælleslærerrådet og f. lærerrådet v. Nørregades 
Skole i Herning.

Adr. Højgade 16, Herning.
Institution: Herning Handelsskole, Herning.

Worsøe, Aage, købmand; f. 13/3 1896 i Middel
fart, søn af købmand Knud Valdemar Worsøe; g. 
13/4 1924 m. Ane Cathrine W., f. Christensen; 
udi. h. købmand P. M. Bruun’s Eftf., Nyborg 
1910-14, kommis h. købmand E. Simonsen, Høj
rup 1914-22 og forretningsbestyrer h. købmand 
Jens Hansen, Hågerup 1922-24, grundlagt nuvæ
rende forretning i Boltinge og etabi. sig s. selv
stændig købmand 1924; genn. en årrække medl. 
af best. f. Midtfyns Handelsforening, fl. a. til
lidshverv.

Adr. Boltinge pr. Ringe.
Firma: Aage Worsøe, Boltinge pr. Ringe.

Wraast-Thomsen, Povl Helge, købmand; f. 6/12 
1920 i Næstved, søn af repræsentant Eli Thom
sen; g. 6/3 1947 m. Else Marie T., f. Thomsen; 
udi. dels h. isenkræmmer C. Corfitzen, Horsens 
1935-36 og dels i firmaet Hans Steen’s Eftf., År
hus 1936-39 og herunder bestået handelsskole- 
eksm. fra Århus Handelsforening’s Handelsskole 
1939, kommis h. købmand Aksel P. Sørensen, 
Århus 1939-43, derefter forrettet civilforsvars
tjeneste og sen. politibetjent t. 1944, repræsen
tant f. firmaet Dahldorf & Kyster, Århus 1944- 
45 og f. firmaet J. C. Andersen, Århus 1945-50, 
etabi. sig s. selvstændig købmand m. forretning 
— en udpræget købmandsvirksomhed m. vin, 
kaffe og konserves s. speciale — i Århus 1950.

Adr. V. Ringgade 234, Århus.
Firma: Wraast-Thomsen, V. Ringgade 236, År

hus.

Wriedt, Kay Henning Carl Christian, køb
mand; f. 24/8 1900 i Skals, Viborg amt, søn af 
dyrlæge A. C. Wriedt; g. 1928 m. Inger W., f. 
Frost; udi. h. købmand C. Kragelund, Sæby 1915- 
19, derefter kommis i forskellige forretninger 
bl. a. h. købmand Ingwersen, Hillerød og h. 
købmand Olesen, Bramminge, grundlagt nuvæ
rende kolonial- og delikatesseforretning i Vi
borg og etabi. sig s. selvstændig købmand 1927; 
medL af best. f. og kasserer i Viborg Kolonial
handlerforening s. 1949.

Adr. Ramsvej 6, Viborg.
Firma: Kay Wriedt, Jernbanegade 28, Viborg.

Wulff, Poul Verner Johannes, købmand; f.
27/3 1916 i Maribo, søn af murermester W.
Wulff; g. 1942 m. Edith W., f. Carlsen; bestået 
mellemskoleeksm. fra Maribo Realskole 1931, 
udd. i handel h. købmand Jens Lund, Maribo 
1935-37, ansat i rigspolitiet 1943-47, grundlagt 
nuværende kolonialforretning i Kbhvn. og etabi. 
sig s. selvstændig købmand 1947.

Adr. Olymposvej 4, Kbhvn. S.
Firma: Wulff’s Kolonial, Holmbladsgade 76,

Kbhvn. S.

Wyke, Sten, købmand; f. 9/7 1905 i Randers, 
søn af kunstmaler Nils Andersson; g. 13/7 1941 
m. Else W., f. Wichmann Andersen; udi. h. køb
mand Joh. Nissen, Randers, overtaget nuværen
de kolonialforretning i Randers og etabi. sig s. 
selvstændig købmand 1933; revisor f. Randers 
og Omegns Købmandsforening.

Adr. V. Altanvej 30, Randers.
Firma: Sten Wyke, Kolonialforretning, Schous- 

gade 14, Randers.

Yde, Jens, købmand; f. 8/2 1921 i Thisted, søn 
af arbejdsmand Søren Yde; g. 1950 m. Anna Y., 
f. Nielsen; udi. i Thisted Arbejderforening’s 
Brugsforening 1936-40, kommis i samme 1940-42, 
1943-44 og 1946-48 samt i Hørdum Brugsforening 
1942-43, i Vorbasse Brugsforening 1944-45 og h. 
isenkræmmer Jepsen, Thisted 1945, frekventeret 
Den danske Andelsskole i Middelfart 1945-46, 
kontorist v. F.D.B., Thisted 1948-50, overtaget 
købmand Oscar Christensen’s kolonial- og isen- 
kramforretning i Skive og etabi. sig s. selvstæn
dig købmand' 1950, udvidet og moderniseret for
retningen 1952 og 1954.

Adr. Holstebrovej 20, Skive.
Firma: Jens Yde, Holstebrovej 20, Skive.

Yde, Jens Christian, købmand; f. 7/1 1918 i 
Wien, Østrig, søn af tapetserer Niels Yde; g. 
22/1 1950 m. Viola Y., f. Damkjær; udi. h. køb
mand Emil Sørensen, Brønderslev 1932-36, kom
mis h. samme 1936-37, h. købmand P. W. Chri
stiansen, Fåborg 1937, h. købmand I. K. Jansen, 
Mors 1937-39, h. købmand Chr. Skov, Sæby 1940- 
42 og i Kolonialforretningen »Det blå Hjørne«, 
Hjørring 1942-44, forpagter af købmand S. Dam- 
kjær’s kolonial- og isenkramforretning i Seest 
1945-52, overtaget samme og etabi. sig s. selv
stændig købmand 1952; formd. f. Seest Sogns 
Sygekasse.

Adr. Seest pr. Kolding.
Firma: J. C. Yde, Seest pr. Kolding.

Yding, Ejnar, købmand; f. 7/5 1913 i Bråskov, 
Vejle amt, søn af købmand Johannes Yding; g. 
30/5 1946 m. Agnete Y., f. Therkildsen; udi. h. 
købmand C. Damgaard Nielsen, Barrit 1928-32, 
kommis h. samme 1932-34, h. købmand G. Rau- 
pack, Odder 1934-35 og i A/S H.O.K.I., Horsens 
1935-38, derefter disponent i faderens forretning 
i Bråskov, overtaget samme — der omfatter 
blandet landhandel samt korn og foderstoffer — 
og etabi. sig s. selvstændig købmand 1953.
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J. C. Yde I. C. Zeiner
købmand købmand

S. Å. Zielinski Aa. E. Zilstorff
købmand købmand

Adr. Bråskov.
Firma: Ejnar Yding, Bråskov.

Yding, Niels, købmand; f. 26/5 1918 i Bråskov, 
Vejle amt, søn af købmand Johannes Yding; g. 
28/3 1943 m. Gerda Y., f. Rasmussen; udi. i fa
derens forretning i Bråskov, derefter kommis 
i samme og sen. h. købmand C. Damgaard Niel
sen, Barrit, overtaget nuværende forretning i 
Stovby og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1942.

Adr. Stovby.
Firma: Niels Yding, Stovby.

Yding, Ole, købmand; f. 31/1 1920 i Bråskov, 
Vejle amt, søn af købmand Johannes Yding; g. 
27/11 1954 m. Eva Y., f. Sørensen; ud'l. h. køb
mand Rasmussen, Østbirk 1936-40, derefter kom
mis i faderens forretning i Bråskov og sen. bl. a.
h. købmand Michaelsen, Granslev samt forret
ningsbestyrer i Skallerup Klit 1949 og 1950, over
taget købmand Marius Høj’s forretning i Hor
sens og etabi. sig s. selvstændig købmand 1951.

Adr. Kraghsvej 6, Horsens.
Firma: Ole Yding, Borgergade 23, Horsens.

Zeiner, Ingvard Christian, købmand; f. 29/7 
1900 på Frdbg., søn af skomagermester Johan 
Zeiner; g. 29/9 1929 m. Asta Z., f. Høyer; udd. i 
firmaet Fr. Nielsen & Co.s Eftf., Ålborg 1914-18 
og herunder bestået handelsmedhjælpereksm. 
fra Justitsråd Møller’s Handelshøjskole i Ålborg 
1917, kommis i forskellige kbhvn.ske forretninger 
1918-22 samt ansat i en gros virksomhed i Ål
borg 1922-32, formand v. M. Kragelund’s Fabrik
ker, Ålborg 1932-49, grundlagt nuværende for
retning — der omfatter kolonial og delikatesser 
— i egen nyopført ejendom i Ålborg og etabi. 
sig s. selvstændig købmand 1949.

Adr. 0. Sundbyvej 55, Ålborg.
Firma: Ingvard Zeiner, 0. Sundbyvej 55, Ål

borg.

Ziegler, Axel, købmand, frugthandler; f. 9/3 
1888 i Helsingør, søn af glasmager Robert Zieg
ler; g. 5/9 1909 m. Anna Margrethe Z., f. Tefke;

udd. i urtekram en detail h. købmand Schønherr, 
Guldbergsgade 47, Kbhvn. N., etabi sig s. selv
stændig købmand i Kbhvn. 1913 og s. sådan dre
vet urtekræmmerforretnling GI. Kongevej 20, 
Kbhvn. V. 1913-23 og Sdr. Boulevard 83, Kbhvn. 
V. 1923-35, indehaver af nuværende forretning 
— der omfatter kolonial og frugt — Borgbjergvej 
37, Kbhvn. SV. s. 1935.

Adr. Borgbjergvej 37, Kbhvn. SV.
Firma: A. Ziegler, Borgbjergvej 37, Kbhvn. SV.

Zielinski, Svend Age, købmand; f. 18/12 1920 i 
Sværdborg sogn, Præstø amt, søn af gartner 
Casper Zielinski; g. 12/1 1947 m. Karla Z., f. 
Nielsen; ansat v. D.S.B. i Roskilde 1940-44 og på 
Roskilde Penicilinfabrik 1944-50, etabi. sig s. 
selvstændig købmand m. forretning — omfatten
de kolonial, køkkenudstyr og brændsel — i Sla
gelse 1950.

Adr. Herluf Trolles Vej 20, Slagelse.
Firma: Sv. Å. Zielinski, Herluf Trolles Vej 20, 

Slagelse.

Zilstorff, Aage Emil, købmand; f. 26/2 1900 i 
Nees, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Niels 
Zilstorff; g. 20/5 1929 m. Betty Z., f. Lindemann; 
udi. h. købmand M. Jespersen, Bøvling 1915-18, 
frekventeret Handelshøjskolen »Købmandshvile« 
i Rungsted 1921-22, iøvrigt kommis i forskellige 
forretninger bl. a. h. købmand Vindfeldt, Vej
strup og h. købmand Chr. Simonsen, Nakskov, 
ansat i F.D.B. 1925-44, etabi. sig s. selvstændig 
købmand m. forretning — omfattende finere ko
lonial m. kaffe s. speciale samt vine og tobak
ker m. v. — i Kbhvn. 1944; genn. en årrække 
aktiv fodboldspiller bl. a. på Nakskov Bold- 
klub’s 1. hold.

Adr. Henrik Ibsens Vej 15, Kbhvn. F.
Firma: Aage Zilstorff, Ryesgade 100, Kbhvn. 

0.

Zimmermann-Hansen, S. A., bankdirektør; f. 
1/8 1891 i Kbhvn., søn af inkassator Niels Han
sen; g. 10/5 1919 m. Rigmor Marie Z.-H., f. 
Brammer Nielsen; bestået realeksm. fra Øster 
Søgades Gymnasium i Kbhvn. 1908, derefter an-
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P. B. Ørom 
kommunelærer

N. P. Ørskov 
købmand

L. C. Østbjerg 
købmand

Aa. L. Østerberg 
direktør, borgmester

sat i A/S Den danske Landmandsbank, Kbhvn., 
bestyrer af A/S Andelsbaniken’s Herning afd. 
1917, bankbogholder i A/S Købmandsbanken i 
Kbhvn. 1918, direktør f. samme s. 1932; medl. af 
og kasserer f. menighedsrådet v. Esaias-Kirken 
i Kbhvn., fl. a. tillidshverv.

Adr. Sortedam Dossering 57, Kbhvn. 0.
Firma: Købmandsbanken i Kbhvn. A/S, GI. 

Torv 4, Kbhvn. K.

Ørnskov, Ejnar, købmand; f. 14/2 1922 i Tarp, 
Ribe amt, søn af landmand Chr. Ørnskov; g. 25/3 
1951 m. Edith 0., f. Laurbjerg Jensen; udi. i 
Vester Nebel Brugsforening, overtaget kolonial
forretning i GI. Rye og etabi. sig s. selvstændig 
købmand 1945, afhændet samme og grundlagt 
kolonialforretning i Tarp 1946, efter at have 
afhændet sidstnævnte overtaget nuværende ko
lonial- og delikatesseforretning i Silkeborg 1948.

Adr. Grønnegade 16, Silkeborg.
Firma: Ejnar Ørnskov, Grønnegade 16, Silke

borg.

Ørom, Peder Blæsbjerg, kommunelærer, han
delsskoleforstander; f. 22/3 1915 i Holstebro, søn 
af murermester og sandgravsejer Andreas Pe
dersen Ørom; g. 31/12 1939 m. Birgit 0., f. Møl
ler Jensen; bestået lærereksm. fra Silkeborg Se
minarium 1936, derefter vikar i Holstebro og 
sen. i Køge, ansat v. Ringsted Borgerskole s. 
1939, lærer v. Ringsted Handelsskole s. 1947, for
stander f. samme s. 1952.

Adr. Dronning Margrethes Vej 17, Ringsted.
Institution: Ringsted Handelsskole, Ringsted.

Ørskov, Niels Peder, købmand; f. 11/9 1901 i 
Vorgod, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Chri
stian Ørskov; g. 4/7 1929 m. Kirsten 0., f. Poul
sen; udi. h. købmand Laurids Sørensen, Kibæk, 
derefter kommis i No Brugsforening og sen. h. 
købmand Steinecke, Funder, overtaget nuværen
de forretning — der omfatter kolonial, korn og 
foderstoffer — i Nøvling og etabi. sig s. selv
stændig købmand 1929; medl. af Vilbjerg-Nøvling 
sogneråd 1936-45.

Adr. Nøvling pr. Skibbild.
Firma: N. P. Ørskov, Nøvling pr. Skibbild.

Ørsted, Poul, købmand; f. 26/11 1911 i Nebra
ska, U.S.A., søn af farmer Anton Ørsted; g. 3/5 
1942 m. Ingeborg Margrethe 0., f. Andersen; 
udg. fra 0. Borgerdydskole i Kbhvn. 1928, udi. 
h. købmand V. Herss, Peter Bangs' Vej 112, 
Kbhvn. F. 1928-32, etabi. sig s. selvstændig køb
mand m. forretning Bogholder Alle 37, Vanløse 
1932, flyttet forretningen t. nuværende lokaler 
Bogholder Alle 41, Vanløse 1937.

Adr. Bobakken 12, Vanløse.
Firma: Poul Ørsted, Bogholder Alle 41, Van

løse.

Østbjerg, Leo Christian, købmand; f. 8/9 1913 
i Hjørring, søn af teglværksarbejder Alfred Øst
bjerg; g. 1937 m. Ellen 0., f. Gammelgaard; udi. 
h. købmand Lambertsen, Vigsø 1929-33, frekven
teret Handelshøjskolen »Købmandshvile« i Rung
sted 1936-37, etabi. sig s. selvstændig købmand 
m. forretning i Kbhvn. 1937.

Adr. Lyongade 16, Kbhvn. S.
Firma: L. C. Østbjerg, Lyongade 16, Kbhvn. S.

Østerberg, Aage Ludvig, direktør, borgmester, 
cand. jur.; f. 7/9 1891 på Ndr. Røn v. Læsø, søn af 
fyrmester Erik Østerberg; g. 16/6 1920 m. Dina 0., 
f. Mogensen; trafikelev v. D.S.B. 1907, afsked s. 
trafikassistent 1917, student fra Kbhvn.s Universi
tet 1916, cand. jur. 1920, genansat s. assistent v. 
D.S.B. 1919, sekretær i D.S.B.s Generalsekreta
riat 1920, sekretær i Dansk Arbejdsgiverforening 
1922, fuldmægtig i samme 1924, direktør f. Bryg
geriforeningen 1932; medl. af Arbejdskommissio- 
nen af 1925, af Alkoholkommissioneme af 1935 
og 1947 og af Hovedstadskommissionen af 1940, 
deltager i de internationale arbejdskonferencer i 
Genève 1922-31, medl. af best. f. Dansk Arbejds
giverforening 1932, medl. af Gentofte kommunal
bestyrelse 1933, næstformd. 1934-37 og s. 1942 samt 
rådmand s. 1934, borgmester i Gentofte s. 1955, 
skatterådsformd. f. Gentofte skattekreds s. 1947,
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A. P. Østergaard 
købmand

C. J. Østergaard 
købmand

E. Østergaard 
købmand

E. Østergaard 
købmand

medl. af best. f. Den skandinaviske Bryggerhøj
skole 1933, f. A/S Danmarks Hotellånefond 1937, 
f. A/S Strandvejsgasværket 1951-53, formd. 1952- 
53, og f. N.E.S.A. 1953; dekorationer: R.,DM. — 
N.St.O.3l. og S.N.3.

Adr. Niels Andersens Vej 60, Hellerup.
Organisation: Bryggeriforeningen, Frederiks- 

berggade 11, Kbhvn K.

Østergaard, Aksel Petersen, købmand; f. 2/5 
1920 i Ølholm, Vejle amt, søn af gårdejer Rs. 
Petersen Østergaard; udi. i Lindved Brugsfor
ening 1937-40, kommis i samme 1940-43 og i Balle 
Brugsforening 1943-44, frekventeret Østjydsk 
Handelshøjskole i Horsens 1944-45, kommis i 
Hedensted Brugsforening 1945-52, i kompagni m. 
købmand Agner Amhede Jensen overtaget køb
mand Sv. Roest’s kolonial- og isenkramforret- 
ning i Hedensted og etabi. sig s. selvstændig 
købmand 1952; medl. af handelsudvalget i He
densted s. 1955.

Adr. Hedensted.
Firma: Hedensted Købmandshandel, Heden

sted.

Østergaard, Christian Jacobsen, købmand; f. 
15/3 1915 i Dølby, Viborg amt, søn af landsmand 
Niels Østergaard; g. 1943 m. Inger 0., f. Ema- 
nuelsen; udd. i kolonial og foderstoffer 1930-34, 
frekventeret Den jydske Handelshøjskole i År
hus 1934-35, derefter kommis bl. a. h. købmand 
A. H. Ullerup, Toftlund og h. købmand N. Chr. 
Rasmussen’s Eftf., Holstebro, overtaget købmand 
H. Selchau’s kolonialforretning i Skive og etabi. 
sig s. selvstændig købmand 1941; medl. af best, 
f. Skive Handelsstandsforening s. 1949.

Adr. Nørregade 32, Skive.
Firma: Chr. J. Østergaard, Nørregade 32, 

Skive.

Østergaard, Ehrnfred, købmand; f. 28/3 1926 i 
Bedsted, Thy, søn af sadelmagermester K. Bror
son Petersen; g. 19/4 1951 m. Elin 0., f. Thom- 
sen-Sørensen; udi. i Bedsted Brugsforening, der
efter kommis i forskellige forretninger — bl. a. 
h. købmand Østergaard, Ørnhøj — og sen. etabi.

sig s. selvstændig købmand m. forretning i Her
ning.

Adr. Gormsvej 28, Holtbjerg, Herning.
Firma: Ehrnfred Østergaard, Gormsvej 28, 

Holtbjerg, Herning.

Østergaard, Emanuel, købmand; f. 26/8 1910 i 
St. Brøndum, Ålborg amt, søn af gårdejer Poul 
Østergaard; g. 6/12 1947 m. Olga Margrethe 0., 
f. Nielsen; udi. dels h. købmand Møller, Lyngby 
1926-28 og dels i Terndrup Brugsforening 1928- 
30, kommis i Suldrup Brugsforening 1930-32, fre
kventeret Uddelerskolen i Støvring 1932-33, kom
mis i Lillerød Brugsforening 1933-38, overtaget 
nuværende forretning — der omfatter kolonial, 
isenkram, korn og foderstoffer samt brændsel
— i Bælum og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1938; kommunalrevisor og sygekasserevisor i 
Bælum-Solbjerg.

Adr. Bælum.
Firma: Østergaard’s Købmandshandel, Bælum.

Østergaard, Emil, købmand; f. 1/11 1892 i Sdr. 
Lem, Ringkøbing amt, søn af gårdejer Christian 
Østergaard Petersen; g. 2/4 1931 m. Nelly Kri
stine 0., f. Pøhi; uddeler i Finderup Brugsfor
ening 1915-24, overtaget kolonialforretning i Ørn
høj og etabi. sig s. selvstændig købmand 1924, 
afhændet samme og overtaget nuværende forret
ning i Herning 1949.

Adr. Ny Vejlevej 24, Herning.
Firma: Emil Østergaard, Kolonial-Vin-Konser

ves, Herning.

Østergaard, Erling, købmand, skibsproviante
ringshandler; f. 7/6 1921 i Hjørring, søn af maler 
Peter Østergaard; g. 30/1 1944 m. Kirsten 0., f. 
Berg; bestået realeksm. 1937, udi. h. købmand 
Winkelmann, Hjørring 1937-41 og herunder be
stået handelsskoleeksm. 1939, kommis h. samme 
1941-42, h. fru Kjølby, Sindal 1942-44 og h. køb
mand Fedder, Skagen 1944-54, overtaget nuvæ
rende forretning — der omfatter kolonial, deli
katesser og vinhandel1 samt skibsproviantering
— i Skagen og etabi. sig s. selvstændig købmand 
1954.
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F. H. Østergaard 
købmand

G. Østergaard 
købmand

J. B. Østergaard 
købmand

Adr. Vesterby vej 37, Skagen.
Firma: E. Østergaard, Vesterby vej 37, Skagen.

Østergaard, Frio Halvor, købmand; f. 17/10 
1926 i Herning, søn af købmand Laurits P. Øster
gaard; udi. i faderens forretning i Herning og 
herunder bestået handelsskoleeksm. fra Herning 
Handelsskole, overtaget forretningen — der er en 
af Hernings ældste kolonialforretninger — og 
etabi. sig s. selvstændig købmand 1954.

Adr. Møllegade 22, Herning.
Firma: Frio Østergaard, Kolonialforretning, 

Møllegade 22, Herning.

Østergaard, Gert, købmand; f. 25/4 1925 i Ørn
høj, Ringkøbing amt, søn af købmand Emil 
Østergaard; g. 14/12 1954 m. Anna Birgit 0., f. 
Jensen; udi. h. købmand Michael Petersen, 
Houen pr. Tarm 1940-44, overtaget nuværende 
forretning i Horsens og etabi. sig s. selvstændig 
købmand 1954.

Adr. Vestergade IB., Horsens.
Firma: Gert Østergaard, Amaliegade 1 A., 

Horsens.

Østergaard, Gunnar, købmand; f. 27/11 1908 i 
Højet, Maribo amt, søn af gårdejer Peter Øster
gaard; g. 26/9 1934 m. Anna Margrethe 0., f.

Themmesen; udi. i Marrebæk Brugsforening 1922 
-26, etabi. sig s. selvstændig købmand m. for
retning — omfattende kolonial, delikatesser, vin
handel og frugt — i Nykøbing F. 1934.

Adr. Nr. Boulevard 56, Nykøbing F.
Firma: Nr. Boulevard Købmandshandel v. G. 

Østergaard, Nr. Boulevard 56, Nykøbing F.

Østergaard, Jens Breinholt, købmand; f. 22/4 
1932 i Ansager, Ribe amt, søn af gårdejer Hans 
Peder Østergaard; g. 2/2 1951 m. Inge Xenia 0., 
f. Pagh; udi. i Grindsted Brugsforening 1946-50 
og herunder bestået hand'elsmedhjælpereksm. 
fra Grindsted Handelsskole 1949, andenkommis i 
samme brugsforening 1950-52, af tjent værne
pligt og herunder forrettet tjeneste s. sergent v. 
Jydske Trainregiment 1952-54, overtaget nuvæ
rende forretning — der omfatter kolonial, tobak 
og cigarer — i Grindsted og etabi. sig s. selv
stændig købmand 1955.

Adr. Vestergade 12, Grindsted.
Firma: J. B. Østergaard, Vestergade 12, 

Grindsted.

Østergaard, Jens Christian, købmand; f. 20/7 
1916 i Roslev, Viborg amt, søn af overinspektør 
Aage Emanuel Pedersen Østergaard; g. 7/9 1941 
m. Harriet 0., f. Andersen; udi. h. købmand

J. C. Østergaard 
købmand

N. S. Østergaard 
købmand
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N. P. Houmann, Holstebro og herunder bestået 
handelsmedhjælpereksm. fra Holstebro Handels
skole, derefter førstekommis h. købmand P.K. 
Pedersen Leth, Vildbjerg, grundlagt nuværende 
forretning i Holstebro og etabi. sig s. selvstæn
dig købmand 1941.

Adr. Herningvej 65, Holstebro.
Firma: Jens Chr. Østergaard, Herningvej 59, 

Holstebro.

Østergaard, Niels Sørensen, købmand; f. 26/1 
1893 i Gislum, Ålborg amt, søn af købmand Sø
ren Christian Østergaard; udi. i faderens forret
ning i Gislum 1907-11, kommis h. købmand Niels 
Sørensen, Ålborg 1911-12 og forvalter i A/S Chr. 
Kjærgaard (kolonial en gros), Nørre Sundby 
1912-26, iøvrigt bestået handelsmedhjælpereksm. 
fra Justitsråd Møller’s Handelsskole i Ålborg 
1913, overtaget nuværende forretning — der om
fatter kolonial m. vegetariske fødevarer s. spe
cialitet — i Ålborg og etabi. sig s. selvstændig 
købmand 1926.

Adr. Danmarksgade 4, Ålborg.
Firma: N. S. Østergaard, Danmarksgade 4, Ål

borg.

Østergaard, Niels Vagner, købmand; f. 10/11 
1919 i Holstebro, søn af handelsmand Mads Chri
stensen Østergaard; g. 21/10 1945 m. Judy 0., f. 
Lauridsen; udi. h. købmand Christensen, Hol
stebro og herunder bestået handelsmedhjælper
eksm. fra Holstebro Handelsskole, derefter før
stekommis h. samme t. 1945, overtaget forret
ningen — der oprindelig omfattede ren kolonial 
men sen. er udvidet m. foderstoffer og brænd
sel samt genn. årene ombygget og moderniseret 
— og etabi. sig s. selvstændig købmand i Holste
bro 1945.

Adr. Skolegade 26, Holstebro.

Firma: N. P. Jespersen’s Eftf., Skolegade 26, 
Holstebro.

Østergaard, Sigurd Vinter Mikkelsen, køb
mand; f. 14/12 1901 i Hjedding, Ribe amt, søn af 
gårdejer Mikkel Christian Mikkelsen; g. 27/9 
1931 m. Rosa 0., f. Jensen; udi. h. købmand 
Chr. Alkj ærsig, Tistrup, overtaget nuværende 
kolonialforretning i Ølgod og etabi. sig s. selv
stændig købmand 1929.

Adr. Storegade 21, Ølgod.
Firma: Sigurd Østergaard, Kolonialforretning, 

Ølgod.

Østergaard, Svend Peder, købmand; f. 12/6 1912 
i Gadbjerg, Vejle amt, søn af gårdejer Niels 
Peder Østergaard; g. 11/12 1943 m. Metha 0., f. 
Karlskov Jensen; udi. i Gadbjerg Brugsforening 
1928-32 og sen. førstekommis i samme t. 1935, 
frekventeret Den danske Andelsskole i Middel
fart 1935-36, førstekommis i Balle Brugsforening 
1936-37 og i Farre Brugsforening 1937-42, over
taget nuværende forretning — der omfatter ko
lonial og isenkram — i Sdr. Omme og etabi. sig 
s. selvstændig købmand 1942.

Adr. Hovedgaden 26, Sdr. Omme.
Firma: Sv. Østergaard, Hovedgaden 26, Sdr. 

Omme.

Østergaard, Thorvald Mikkelsen, købmand; f. 
15/3 1904 i Ølgod, søn af gårdejer Mikkel Chri
stian Mikkelsen; g. 12/10 1933 m. Alma 0., f. 
Tange Christensen; udd. s. mejerist, etabi. sig s. 
selvstændig købmand m. forretning i Agerbæk 
1935, afhændet samme og overtaget nuværende 
forretning i Sig 1941.

Adr. Sig pr. Varde.
Firma: Th. Østergaard, Sig pr. Varde.
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T E K S T F O R K O R T E L S E R  
anvendt i værket

D A N SK  K Ø B M A N D SST A N D

adgs.eksm. adgangseksamen m. med, mod
adm. administrerende md. mand
adr. adresse mdr. måneder
afd. afdeling medl. medlem
afgs.eksm. afgangseksamen m. fl. med flere
aim. almindelig m. m. med mere
ang. angående M/S motorskib
A/S aktieselskab Ndr. nordre
aut. autoriseret nr. nummer
batl. bataillon Nr. nørre
best. bestyrelse o. over
bl. a. blandt andet opl. opløst
ca. cirka pens. pensioneret
Go. compagni p. t. for tiden
edsv. edsvoren rgmt. regiment
eftf. efterfølger s. siden, som
eksm. eksamen s. å. samme år
etabl. etableret Set. Sankt
f. født, for Sdr. søndre
fhv. forhenværende sen. senere
fl. a. flere andre S/S dampskib (steam ship)
formd. formand St. store
fung. fungerende t. til
g- gift tdr. tønder
genn. gennem tidl. tidligere
Gl. gammel till. tillige
grundl. grundlagt u. under
h. hos udd. uddannet
hj. hjørnet udg. udgået
H/S handelsselskab udi. udlært
I/S interessentskab udv. udvidet
kgl. kongelig V. ved
kl. klasse V. vester, vestre
kst. konstitueret vedr. vedrørende
LI. lille 0 . øster, østre

Udover de i forkortelseslisten anførte forkortelser er der i værket anvendt enkelte 
andre — i dansk sprogbrug almindeligt forekommende — forkortelser bl. a. for

geografiske navne og for personnavne.
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O R D E N S F O R K O R T E L S E R  
anvendt i værket

D A N SK  K Ø BM A N D SSTA N D

DANSKE O R D EN ER  OG HÆ DERSTEGN

SK. =  Storkorsridder af Dannebrogordenen.
K1. =  Kommandør af 1. grad af Dannebrogordenen.
K. =  Kommandør af Dannebrogordenen.
R1. =  Ridder af 1. grad af Dannebrogordenen.
R. =  Ridder af Dannebrogordenen.
DM. =  Dannebrogsmændenes Hæderstegn.
FM 1. =  Fortjenstmedaillen i guld.
FM2. =  Fortjenstmedaillen i sølv.
M.f.d.R. =  Medaillen for druknedes Redning.
M.f.æ.D. =  Medaillen for ædel Dåd.
D.r.K.H. =  Dansk røde Kors’ Hæderstegn.
D.r.K.M. =  Dansk røde Kors’ Medaille.
M.T.Kfh. =  Dansk røde Kors’ Mindetegn for dansk Krigsfangehjælp under Krigen 

1914—18.
M.T.Kha. =  Dansk røde Kors’ Mindetegn for Krigshjælpearbejde under krigen 

1939—45.

UDENLANDSKE O R D EN ER  OG HÆ DERSTEGN 

B.Cr.M.1.2. =  Belgiens Croix Militaire: 1—2. klasse.
Ch.F.l*.1.2.3. =  Chiles Fortjenstorden (»Al Merito«): storofficer, kommandør, offi

cer, ridder.
F.O.A. =  Frankrigs Dekoration Officer d’Akadémie.
F.Æ.L. 1.2.3.4.5. =  FrankrigsÆreslegion’s Orden: storkors, storofficer, kommandør, 

officer, ridder.
Fi.B.H. =  Finlands Medaille pro Benignitate Humana.
Fi.Fr.M. =  Finlands Frihedsmedaille.
F i.H .R .l^ 1̂ 2̂ 1̂ 2̂ .  =  Finlands hvide Rose’s Orden: storkors, kommandør af 1. 

grad, kommandør, ridder af 1. grad, ridder, ordenstegn.
Fi.L.1.21.22.31.32.FK. =  Finlands Løveorden: storkors, kommandør af 1. grad, 

kommandør, ridder af 1. grad, ridder, fortjenstkors.
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Fi.M.M.1.2.3.4. =  Finlands Mindemedaille for Deltagelse i Krigen 1939—40 
(Mannerheim-Medaillen) : guld, sølv, bronce, jern.

Fi.r.K. 1.2.3. =  Finlands røde Kors’ Orden: fortjenstkors, fortjenstmedaille i sølv, 
fortjenstmedaille i bronce.

Gr.r.K.H.T.1.2.3. =  Grækenlands røde Kors’ Hæderstegn: 1—3. grad.
I.F. 1.2*.2.3. =  Islands Falk’s Orden: storkors, storridder med stjerne, storridder,

ridder.
I.Kr. 1.2.3.4.5. =  Italiens Kroneorden: storkors, storofficer, kommandør, officer, 

ridder.
I.S.1.1.2.3. =  Italiens Stella della Solidarietà Italiana: 1—3. grad.
L.E.1.2.3.4.5. =  Luxemburgs Egekrone-Orden : storkors, storofficer, kommandør, 

officer, ridder.
Li.Vau. 1.2.3.4.5. =  Litauens Vytautas den Store’s Orden: storkors, storofficer, 

kommandør, officer, ridder.
N.H.VII.Fr.K. =  Norges Håkon V II’s Frihedskors.
N.H.VII.Fr.M. =  Norges Håkon V II’s Frihedsmedaille.
N.O.N. 1.2.3.4.5. =  Hollands (Nederlands) Orden af Oranje-Nassau : storkors, 

storofficer, kommandør, officer, ridder.
N.r.K.H. =  Norges røde Kors’ Hæderstegn.
N .S t.O .l^ 1̂ 2̂ 1̂ 2̂ .  =  Norges St. Olav’s Orden: storkors, kommandør med 

stjerne, kommandør, ridder af 1. klasse, ridder af 2. klasse, médaillé.
P.r.K.1.2.3.4.5.6.7.8.JM. =  Portugals røde Kors’ Orden: æresstjerne, udmærkelses

kors, fortjenstkors, anerkendelseskors, nidkærhedskors (guld, sølv, bronce), mé
daillé for udmærkede tjenester (guld, sølv, bronce), hædersmedaille (bronce), 
belønningsmedaille (bronce), jubilæumsmedaille.

Po.P.R. 1.2.3.4.5. =  Polens Polonia Restituta: storkors, storofficer, kommandør, 
officer, ridder.

Po.r.K.1.2.3. =  Polens røde Kors’ Medaille: guld, sølv, bronce.
Rum.M.G.I.1.2. =  Rumæniens Medaille »Meritul Commercial si Industrial«: 

1—2. klasse.
S.H.E. 1.2.3.4.5.6.7. =  Siams hvide Elefant’s Orden: storkors, storofficer, komman

dør, officer, ridder, 6—7. klasse.
S.Jub.M. =  Siams Jubilæumsmedaille.
S .N .l^ 1̂ . eller 22.3. =  Sveriges Nordstjerneorden: storkors, kommandør af 1. grad, 

kommandør, ridder.
S.r.K.1.2. =  Sveriges røde Kors’ Fortjenstmedaille: 1—2. klasse.
S .Sv.l^1̂ . eller 22.31.3. eller 32.T. =  Sveriges Sværdorden: storkors, kommandør 

af 1. grad, kommandør, ridder af 1. grad, ridder, sværdtegn.
S.V.1.2X.2. eller 22.3X.3. eller 32.T.M. =  Sveriges Vasaorden: storkors, kommandør 

af 1. grad, kommandør, ridder af 1. grad, ridder, vasategn, vasamedaille.
Stb.B.E.1.2.3.4.5. =  Storbritanniens Empire-Orden: storkors, kommandør med 

stjerne, kommandør, officer, medlem.
Ty.J.K.1.2. =  Tysklands Jernkors for Deltagelse i Krigen 1914—18: 1—2. klasse.
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PRÆNUMMERANTLISTE

1 K abinetssekretariatet.

2 O rdenskapitlets Sekretariat.

3 M inisteriet for H andel, Industri og Søfart.

4 Sø- og H andelsretten.

5 Grosserer-Societetet’s K omite.

6 Provinshandelskammeret.

7 De samvirkende K øbmandsforeninger i Danmark.

8 D e danske H andelsforeningers Fællesorganisation.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Aabjerg, Frede Andersen, købmand, Munkebo pr. 
Dræby St.

Aabling, L. N., købmand, Bredebro.

Aae, Tage, købmand, Nordenskov.

Aagaard, Asger Oluf Hansen, grosserer, fa. Carl 
Bertelsen & Co., Vestergade 48, Århus.

Aagaard, Karl Johan, købmand, Vestkærs Alle 8, 
Kbhvn. Vbv.

Aagaard, Knud, købmand, R., Klostergade 2, År
hus.

Aagaard, Vilhelm Peder, købmand, Østergade 11, 
Assens.

Aagesen, Verner, købmand, Borgmester Nielsens 
Vej 96, Rønne.

Aastrup, Harald Ludvig, købmand, fa. H. L. Aa- 
strup & Søn, Storegade 32, Brande.

Abildgaard, Knud, købmand, Vestergade 17, Lem
vig.

Abrahamsen, Niels, købmand, Vardevej 50, Vejle.

Adolphsen, Jørgen, grosserer, Dalbygade 18, Kol
ding.

Aga kemisk-teknisk Fabrik A/S, Haderslev.

Agersbæk, Jens Christian, grosserer, Gothersgade 
35-37, Viborg.

Ahl, H olger, grosserer, købmand, Lyngby Hoved
gade 23, Kgs. Lyngby.

24 Albani Bryggerierne, A/S, Odense.

25 Albertsen, Alfred Jepsen, købmand, Vindeballe.

26 Albertsen, Johannes, købmand, Høve Købmands
handel, Høve pr. Dalmose.

27 Albertsen, Mads, købmand, skibshandler, Brogade, 
Ærøskøbing.

28 Albrechtsen, Egon, købmand, Slangerupgade 17, 
Hillerød.

29 Aldenborg, Kai Arthur, købmand, Hovmestervej 9, 
Kbhvn. NV.

30 Alsnæs-Andersen, Thomas, købmand, fa. N. Hen- 
riksen’s Eftf., Bording.

31 Amstrup, Børge, forretningsfører, A/S Hadsten Tøm
merhandel, Hadsten.

32 Andersen, Aage Aksel Ejnar, købmand, Munke- 
bjergvej 35, Odense.

33 Andersen, Aage Bernhard, købmand, Danmarks
gade 11, Struer.

34 Andersen, Aage Holmegaard, købmand, Brolægger- 
stræde 1, Kbhvn. K.

35 Andersen, Alfred Viggo, købmand, Maglebrænde 
Købmandshandel, Maglebrænde pr. Stubbekøbing.

36 Andersen, Anders Peter, købmand, Ørby pr. Hel
singe.

37 Andersen, Anna, købmand, Skydebjerg pr. Årup.

38 Andersen, Arnold Christen, købmand, LI. Madses 
Gade 75, Rønne.
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39 Andersen, Astrid, købmand, fa. A. M. Andersen, 
Hesselbjerg pr. Nykøbing M.

40 Andersen, August, købmand, Valbyvej 17, Slagelse.

41 Andersen, Axel, købmand, Rådhusgade 30, Stege.

42 Andersen, Axel Carl, købmand, Aboulevarden 46, 
Århus.

43 Andersen, Axel Kristian, købmand, Østermark 
Købmandsforretning, Østermark pr. Stege.

44 Andersen, Bent Poul, købmand, fa. Carl M. Ander
sen, Årby pr. Kalundborg.

45 Andersen, Broder, købmand, Øster Løgum pr. Hovs
lund.

46 Andersen, Bryde, købmand, Godthåbsvej 84, 
Kbhvn. F.

47 Andersen, Børge Lillerøj, forretningsfører, A. W. 
Kirkebye A/S, Havnen, Esbjerg.

48 Andersen, Carl, købmand, Adelgade 86, Hobro.

49 Andersen, Carl, købmand, Esrum.

50 Andersen, Carl, købmand, Slotsvængets Kolonial
handel, Slotsvænget 20, Slagelse.

51 Andersen, Carl Marinus, købmand, Vamdrup Ko
loniallager, Nørregade 19, Vamdrup.

52 Andersen, Carl Martin, købmand, Hovedvejen 158, 
Glostrup.

53 Andersen, Carl Mølkjær, købmand, Rødding.

54 Andersen, Ebbe, købmand, Kokkedal.

55 Andersen, Egon Orla, købmand, Østbyens Køb
mandshandel, Hals.

56 Andersen, Einar Thorkild, købmand, Kirkebjerg 
Alle 4, Glostrup.

57 Andersen, Ejnar, direktør, A/S Faarup & Sønderby, 
Esbjerg.

58 Andersen, Erik, købmand, Rantzausgade 38, 
Kbhvn. N.

59 Andersen, Esper, købmand, Gravsgade 46, Ribe.

60 Andersen, fa. Emil, Set. Peder Stræde 30, Kbhvn. K.

61 Andersen, Folke, købmand, Smallegade 56, Kbhvn. 
F.

62 Andersen, Frank Axel Levin Arent, købmand, 
Ladegårdsgade 45, Assens.

63 Andersen, Gotfred, købmand, Havevej 10, Vinde- 
rup.

64 Andersen, Gunnar, købmand, Hedensted Skov, 
Hedensted.

65 Andersen, Gunner Christian Kjærgaard, køb
mand, »Kolonialhjørnet«, Hj. af Kastetvej og Suen- 
sonsgade, Ålborg.

66 Andersen, Hans, købmand, Knudshovedvej 38, Ny
borg.

67 Andersen, Hans Christian, grosserer, depotindeha
ver, »Spritgården«, Norgesgade 3, Fredericia.

68 Andersen, Hans Christian, købmand, Ingemannsvej 
13, Odense.

69 Andersen, Hans Meier, købmand, GI. Struervej, 
Holstebro.

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98
99

100

Andersen, Hans Peter, købmand, Magleblik Køb
mandshandel, Magleblik pr. Frederiksværk. 

Andersen, Hans Schmidt, købmand, Taps.

Andersen, Hans Vilhelm, købmand, A/S Langeskov 
Handelshus, Langeskov.

Andersen, Harald, købmand, Ågård.

Andersen, Henning, købmand, Yderby, Sjællands 
Odde.

Andersen, Henry Tjørnehøj, købmand, Gylden
løvesgade 2, Odense.

Andersen, Holger, købmand, Øster Hæsinge pr. 
Højrup.

Andersen, Holger Damgaard, købmand, fa. I. A. 
Petersen’s Eftf., Østergade 31, Skern.

Andersen, Jacob Peder, købmand, Skernvej 41, Hol
stebro.

Andersen, Jens, købmand, Hovedgaden 75, Hede
husene.

Andersen, Jens Emil, købmand, Tved pr. Svendborg.

Andersen, Jens J ohannes, købmand, Voerså.

Andersen, Johan, købmand, Danmarksgade 49, Fre
derikshavn.

Andersen, Johannes, direktør, A/S G. V. Larsen’s 
Eftf., Bogense.

Andersen, Johannes, disponent, fa. Chr. Andersen, 
Nytorv 6, Frederikshavn.

Andersen, Johannes, fabrikant, Sukkervarefabriken 
»Kolding«, Ottosgade 35, Kolding.

Andersen, Johannes, købmand, Set. Hans Gade 25, 
Roskilde.

Andersen, Johannes, købmand, Søndergade 128, 
Frederikshavn.

Andersen, Johannes Kjærulf, grosserer, fa. J. C. 
Pedersen’s Eftf., Kordilgade 28, Kalundborg.

Andersen, Johannes Peter, købmand, Stenlille Køb
mandshandel, Stenlille.

Andersen, Jørgen Marius Rønberg, købmand, Ørre 
pr. Herning.

Andersen, Jørgen Viegaard, købmand, Roskildevej 
75, Holbæk.

Andersen, K. Dalgaard, købmand, Peter Bangs Vej 
82, Kbhvn. F.

Andersen, Kai Christian Oluf, købmand, Hannes
borg Koloniallager, Damhusvej 31, Odense.

Andersen, Kai Emil, disponent, fa. V. F. Andersen, 
Ugerløse pr. Kalundborg.

Andersen, Kai Emil, købmand, fa. C. E. Petersen’s 
Eftf., Østerbrogade 84, Kbhvn. 0 .

Andersen, Kaj, købmand, Ny Stenderup Købmands
forretning, Ny Stenderup pr. Vester Hæsinge.

Andersen, Kaj Aage Jul, købmand, Sdr. Boulevard 
154, Odense.
Andersen, Karl, købmand, Stenstrup St.
Andersen, Karl Emil, købmand, Nyvangsvej 86, 
Randers.
Andersen, Kjeld Hedegaard, købmand, Tengsle- 
mark pr. Nykøbing S.
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101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

Andersen, Kjeld Lindholm, købmand, Assensvej’ 163, 
Middelfart.

Andersen, Knud, købmand, Allegades Kolonialhus 
A/S, Smallegade 10, Kbhvn. F.

Andersen, Knud, købmand, Præstehaven 8, Hasle pr. 
Århus.

Andersen, Knud, købmand, Studsgård.

Andersen, Knud Emil, købmand, Ellidshøj St.

Andersen, Knud Vagn, købmand, Valborg Alle 10, 
Kbhvn. Vby.

Andersen, Kurt, købmand, disponent, fa. N. Ander
sen, Nørregade 62, Frederiksværk.

Andersen, Lars Alfred, købmand, Valbyvej 16, 
Tåstrup.

Andersen, Leo Kristen Blach Overgaard, køb
mand, Tange pr. Tange St.

Andersen, Niels Thorkild, depotindehaver, I/S 
Faxe Bryggeri’s Depot, Næstved.

Andersen, Otto, købmand, Førslev Købmandshan
del, Førslev pr. Haslev.

Andersen, Ove Omø, købmand, Lundforlund Køb- 
mandshandel, Lundforlund pr. Slagelse.

Andersen, Paul Nørgaard, købmand, Kibæk.

Andersen, Peder, købmand, Sjællandsgade 80, Ål
borg.

Andersen, Peder, købmand, Søndersø.

Andersen, Peder Christian, købmand, Ulsted Rim- 
mer pr. Ulsted.

Andersen, Peter, købmand, Stationsvej 16, Vedbæk.

Andersen, Poul, købmand, Havnegade 50, Lemvig.

Andersen, Poul, købmand, Tornemark pr. Sandved.

Andersen, Poul, købmand, Vasevej 119, Bistrup pr. 
Birkerød.

Andersen, Poul, købmand, Ægirsgadc 12, Kbhvn. N.

Andersen, Poul Borges, købmand, Fensmarkgade 40, 
Kbhvn. N.

Andersen, Poul Christian, købmand, Snorresgade 1, 
Kbhvn. S.

Andersen, Poul Johannes, købmand, GI. Mønt 12, 
Kbhvn. K.

Andersen, Poul Steen, købmand, Skibbrogade 46, 
Kalundborg.

Andersen, Poul Vilhelm, købmand, Ordrup Jagtvej 
123, Charlottenlund.

Andersen, R ichard, købmand, fa. S. E. Andersen’s 
Eftf., Esbønderup pr. Esrum.

Andersen, Rudolph, købmand, Ru-Na Kolonial, 
Gladsaksevej 73, Søborg.

Andersen, Sven, købmand, »Metro« S-Butik, Nørre- 
brogade 62 A., Kbhvn. N.

Andersen, Svend, købmand, Vestbjerg pr. Hvorup- 
gård.

Andersen, Svend Aage, forretningsfører, A. W. Kirke- 
bye A/S, Jernbanegade 15-17, Randers.

Andersen, Svend Aage, købmand, Outrup.

133 Andersen, Søren Peter, købmand, fa. Brdr. Ander
sen, Gravballe.

134 Andersen, Tage Svend, købmand, Lappen 10, Hel
singør.

135 Andersen, Tellef, købmand, Everdrup pr. Snesere.

136 Andersen, Theodor, købmand, Kolonial- & Mate- 
rialforretningen »Løven«, Dronningensgade 74, 
Odense.

137 Andersen, Thorkild, købmand, Resenbro.

138 Andersen, T horvald, købmand, Havnegade 1, Grå
sten.

139 Andersen, Troels Ejner, købmand, Voldtofte pr. 
Flemløse.

140 Andersen, Valdemar, købmand, Ølsted pr. Broby
værk.

141 Andersen, Verner Vagnsgaard, købmand, skibs
provianteringshandler, fa. A. C. Andersen & Søn, 
Fjordgade 6, Nykøbing M.

142 Andersen’s Kafferisteri A/S, Harald, Toldbodgade 
5, Kolding.

143 Andreasen, Jørgen Sass, købmand, »Kolonialmaga
sinet«, Baldersgade 50, Kbhvn. N.

144 Andreasen, Kai, købmand, Bellevuevej 10, Svend
borg.

145 Andreasen, Knud, købmand, Stationsvej 9, Kvist
gård.

146 Andreasen, Orla, købmand, Hvejsel Købmandshan
del, Hvejsel pr. Jelling.

147 Andreasen, Poul Johannes, købmand, Istedgade 17, 
Ålborg.

148 Andresen, Andreas Ingemann, købmand, Nellikevej 
4, Odense.

149 Andresen, Carl, købmand, Jejsing.

150 Andresen, Huno Bernhard, købmand, Nørregade 4, 
Horsens.

151 Andresen, Johannes Ejner, købmand, Oreby Køb
mandshandel, Oreby pr. Sdr. Bjerge.

152 Andresen, Mathias, købmand, Rugkobbel 3, Åbenrå.

153 Andresen, Peter, købmand, Møllegade, Augusten
borg.

154 Andresen, Peter, købmand, St. Jyndevad.

155 Andsager, H olger Poulsen, købmand, Munkerin
gens Kolonialhandel, Munkebjergvej 124, Odense.

156 Anker, Svend, købmand, Vestergade 24, Kolding.

157 Antvorskov, Erik William, købmand, Ravnsborg
gade 5, Kbhvn. N.

158 Askov, Niels Brink, købmand, Storegade 81, Es
bjerg.

159 Asmussen, Peter, købmand, Stenderup pr. Toftlund.

160 Asmussen, Vilhelm, depotindehaver, Carlsberg-De
potet, Åbenrå.

161 Assens, Steffen Henrik, købmand, Assens’Kolonial, 
Nørupvej 32, Vanløse.

162 Assens Tobaksfabrik, Østergade 35, Assens.

163 Assong Theimport A/S, Overgaden neden Vandet 
49, Kbhvn. K.
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164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

Astrup, B. A., købmand, Astrup’s Kolonial, Dalgas 
Boulevard 115, Kbhvn. F.

Augustesen, Hans, købmand, Næstelsø Købmands
handel, Næstelsø pr. Næstved.

Augustinus, Erik Ravn, købmand, A. D. Jørgensens 
Vej 20, Kbhvn. F.

Autzen, Karl Johannes, købmand, bagermester, 
Mølby pr. Sommersted.

Axelsen, Axel, købmand, Kristrup pr. Randers.

Axelsen, Helge, købmand, Øresund Kolonial, Strand
vejen 130D., Hellerup.

Axelsen, Vagn, købmand, Gårde.

Åbenrå Kafferisteri A/S, Nygade 68, Åbenrå.

Århus Handelsstandsforening, Ny Banegårdsgade 
45, Århus.

Århus Handelsstandsforenings Handelsskole, År
hus. .

Baagø, Jens, købmand, Bjerggade 3, Helsingør. 

Baagø, Johannes, købmand, GI. Tørring pr. Tørring.

Bach, Børge, mineralvandsfabrikant, Nørre Sundby 
Brøndanstalt, Nørre Sundby.

Bach, Gunnar, købmand, Ravnholt pr. Bording.

Bach, Jens William, købmand, fa. Carl Johansen’s 
Eftf., Børsen 2, Hjørring.

Bach, Orla, købmand, skibshandler, Mejerigade 9, 
Hadsund.

Bach-Nielsen, Aksel, købmand, Hvidovrevej 322, 
Kbhvn. Vby.

Baess, Klaus Baard, grosserer, fa. Kjær & Sand, 
Vester Voldgade 115, Kbhvn. V.

Bang, Anker Einar, købmand, Ølbyvej 39, Struer.

Barkhus, Henning Jørgen, købmand, Usserød Kon
gevej 103, Hørsholm.

Barnkob, Arne, købmand, Sjællandsgade 14, Ring
sted.

Barslund, Henry, købmand, Barde pr. Herning.

Basedow, Willy, direktør, fa. C. Stau & Co., Kron
prinsessegade 14, Kbhvn. K.

Baundal, J ørgen, købmand, Bregnerød Købmands
handel, Bregnerød pr. Farum.

Beauvais A/S, Lyngbyvej 97, Kbhvn. 0 .

Bech, Ejner Steensen, købmand, Kastetvej 58, Ål
borg.

Bech, Jens Aage, købmand, Bech’s Selvbetjening, Ag- 
trupvej 135, Kolding.

Bech, Laura, købmand, Holmbladsgade 25, Kbhvn.

Beck, Jens, købmand, Nr. Kongerslev pr. Sdr. Kon
gerslev.

Beck, Jens Clausen, købmand, Kværs pr. Tørsbøl.

Beck, Martin, købmand, Tistrup.

Becker, G. W., købmand, Hvidovrevej 275, Kbhvn. 
Vby.

196 Becker, Georg Christian, depotindehaver, Tuborg’s 
Depot, Ejgårdsvej 6, Charlottenlund.

197 Beier, Harry, købmand, Valdemar Sejrs Alle I, 
Ribe.

198 Beier-Holgersen, Elith, reklamechef, A/S Brygge
riet »Stjernen«, Dr. Olgas Vej 61, Kbhvn. F.

199 Beith, Arne Christensen, købmand, Danmarksgade 
36, Hjørring.

200 Bejer, Niels, købmand, fa. T. W. Jensen’s Sønner’s 
Eftf., Østergade 14, Struer.

201 Bejerholm, Emil, købmand, Ugerløse.

202 Bejlegaard, J ørgen, købmand, Kongensgade 82, 
Esbjerg.

203 Bendtsen, L. C., købmand, Nørrehus, Brønderslev.

204 Bendtzen, John Wiggo, købmand, Jyllingevej 225, 
Vanløse.

205 Bentzon, Peter Marius, købmand, Silkeborgvej 255, 
Åbyhøj.

206 Berlingske T idende, Redaktionsarkivet, Pilestræde 
34, Kbhvn. K.

207 Bernam, Svend Falkenberg, købmand, Abigaelsvej 
15, Odense.

208 Bernhardt, Aage Carl, købmand, Højbro Kolonial, 
Højbro Plads 17, Kbhvn. K.

209 Bernth-Petersen, B., købmand, fa. A. Braasch’s 
Eftf., Gentoftegade 54, Gentofte.

210 Bertelsen, Agner Rye, købmand, Rødkildevej, 
Vejle.

211 Bertelsen, Bertel, købmand, Oksbøl.

212 Bertelsen, Carl Christian Salholt, købmand, 
Stilling.

213 Bertelsen, Gunnar, købmand, Frederiksværkgade 
85, Hillerød.

214 Bertelsen, Hans Christian, købmand, Hadsundvej 
36, Randers.

215 Bertelsen, Harald Albert, købmand, Vittinge pr. 
Nr. Broby.

216 Bertelsen, Johannes Polycarp, købmand, Strand
bakkens Kolonialhandel, Strandvejen 79, Sædding pr. 
Esbjerg.

217 Bertelsen, Sigurd, købmand, Sdr. Landevej 44, Søn
derborg.

218 Bertelsen, Theodor, købmand, Hjerm.

219 Berthelsen, Aage, købmand, Furesø Parkvej 2, 
Virum.

220 Berthelsen, Kaj John Witthuus, købmand, Em- 
drupvej 169, Kbhvn. NV.

221 Bettum, Georg Øistein, købmand, Smakkegårdsvej 
97, Gentofte.

222 Bille, Johannes Martin, købmand, Skovlunde By
vej 31, Skovlunde.

223 Binau, Kaj Frans, købmand, Strandboulevarden 11, 
Kbhvn. 0 .

224 Bindstrup, Arvid, redaktionssekretær, cand. jur., 
Frederiksborggade 39 A., Kbhvn. K.

225 Birkelund, Arne, købmand, Rødegårdsvej 104, 
Odense.
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226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

Birkholm, Niels, købmand, Hovedgaden 11, Birke
rød.

Birksted, Peter, købmand, Kongevejen 33, Holte.

Bisgaard, Jens Erik, købmand, fa. N. Bisgaard, 
Møldrup St.

Bisgaard, Laur., købmand, »Købmandsgården«, 
Svenstrup, Als.

Bitsch-Johansen, Kaj Helmer, købmand, Kilde
vælds Kolonial, Kildevældsgade 78, Kbhvn. 0 . 

Bjerning, Georg, købmand, Klovtoft pr. Hellevad.

Bjerregaard-Jensen, Otto, købmand, Søndersø- 
vej 54, Gentofte.

Bjerrehuus, Jens Christian, købmand, Hvam St.

Bjerrelund, Niels Kristian, købmand, Vinkelvej 6, 
Vejgård pr. Ålborg.

Bjerrisgaard, Peter, købmand, Treide Sande pr. 
Fredericia.

Bjørnsbæk-Olsen, Poul, købmand, Nørregade 8, 
Frederiksværk.

Bladt, Einer, købmand, Brejning.

Blankschøn, Hans Andreas, købmand, fa. A. Behn, 
Perlegade 54, Sønderborg.

Bloch, Peder, købmand, Vester Hassing St.

Blomhøj, Kjeld, købmand, Nørregade 34, Frederiks
værk.

Blæhr, Emil, købmand, Thorsgade 4, Randers.

Bo, Hans Jørgen, købmand, Ørsø St.

Bodin, Erik Teodor, købmand, LI. Strandstræde 8, 
Kbhvn. K.

Boding, Erik, købmand, Grønsundsvej 62, Nykø
bing F.

Boesgaard, Eli, købmand, Fuglsbølle pr. Longelse.

Bojesen, Ejner, købmand, Guldbergsgade 50, Silke
borg.

Bojsen, Axel, købmand, fa. Søren Mikkelsen, V. 
Strandgade 11-13, Ringkøbing.

Boldt, Sven, købmand, Strandvejen, Springforbi.

Bonde, Jens Evald, købmand, Bonde’s Kolonial, 
Stefansgade 45, Kbhvn. N.

Bonde, Knud, købmand, Brangstrup pr. Rudme.

Bonderup, Axel Klitgaard, købmand, Færøgade 4, 
Ålborg.

Bondrup, Harald, redaktionssekretær, Søndergade 1, 
Sæby.

Bonnén, Helge, købmand, Glassensgade 44, Kbhvn.
0 .

Borrisholt, Poul, købmand, Løkken.

Borup, Gunnar, købmand, Haverslev pr. Arden.

Borup, Poul Erik, købmand, Herluf Trolles Gade 10, 
Ålborg.

Bothmann, Anders Peter, købmand, Kongevejen 17, 
Dragør.

Boyen-Rasmussen, Jørn, købmand, fa. Jensen’s Eftf., 
Møllegården, Slagelsevej 1, Sorø.

259 Boysen, Asmus, købmand, Jørgensgård 24, Åbenrå.

260 B. P. Olie-Kompagniet A/S, Set. Annæ Plads 5 
Kbhvn. K.

261 Brammer, Ove, købmand, Stengade 14, Helsingør.

262 Brandenhoff, Hans, købmand, Bolderslev.

263 Branderup, Math. P., købmand, Rødekro.

264 Branderup, Nis Jessenius, købmand, Slotsgade 25, 
Åbenrå.

265 Brandstrup, Jens Anker, købmand, Storegade 18, 
Ry omgård.

266 Brandt, Aage, købmand, Færgevejen 99. Frederiks
sund.

267 Brandt, Christian, købmand, Lindved Købmands
forretning, Lind ved pr. Vejle.

268 Brandt, Hans Henrik, købmand, Studsgade 35, År
hus.

269 Bred, Laurids Pedersen, købmand, »Bremdalhande- 
len«, Bremdal pr. Struer.

270 Brinch-Fischer, Erik, købmand, skibshandler, Kon
gensgade 89, Esbjerg.

271 Brinck, Harald, grosserer, Fiskergade 5, Ribe.

272 Brix, Svend Aage Clausen, købmand, Vinkelvej 2, 
Randers.

273 Brock, Hans Arthur, købmand, LI. Rådhusgade 31, 
Sønderborg.

274 Brodersen, Peter Andreas, antikvitetshandler, Usse- 
rød Kongevej 40A., Hørsholm.

275 Brudsø, Viggo, købmand, Everdrup pr. Snesere.

276 Bruhn, Georg William, depotindehaver, Carlsberg- 
Depotet, Holbæk.

277 Bruhn, Svend Aage, repræsentant, Parcelvej 114, 
Virum.

278 Bruhn, Svend H eine, købmand, Holsted By.

279 Brunse, Svend Peder, købmand, Næsbyhoved Køb
mandsforretning, Næsbyhoved, Broby pr. Næsby, 
Fyn.

280 Bruun, Alfred, depotindehaver, Carlsberg-Depotet, 
Maribo.

281 Bruun, Carl, købmand, borgmester, R., Frederiks
sund.

282 Bruun, Svend, depotindehaver, Carlsberg-Depotet, 
Nykøbing F.

283 Bryggeriforeningen, Frederiksberggade 11, Kbhvn. 
K.

284 Brämer, Iver Bent, købmand, Østergårde pr. Had
sund.

285 Brøbech, Christian Christensen, købmand, Strand- 
bygade 83, Esbjerg.

286 Brøckmann, Albert Lorenzen, købmand, Sønder
portsgade 28, Ribe.

287 Brøgger, Knud Peter, købmand, Forst Alle 1, 
Åbenrå.

288 Brøndum, Axel, købmand, Kastetvej 60, Ålborg.
289 Brøndum, Peter Bach, købmand, GI. Rye pr. Rye.
290 Brøndum,P oul, redaktionssekretær, Gimles Alle 2B., 

Kbhvn. S.
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291 Buch, Arne, købmand, Tistrup.

292 Buch, Henning, købmand, Østergade 1, Grenå.

293 Buch, Marius, købmand, GI. Kongevej 146, Kbhvn.
V.

294 Buchhave, Jens Arne, købmand, Torup pr. Trane
bjerg, Samsø.

295 Buck, Gerda, købmand, Skolegade 13, Kbhvn. Vby.

296 Bugge-Jensen, Eigil, købmand, Sverigesgade 2, Ål
borg.

297 Buhelt, Arne Knudsen, købmand, Gunderup pr. 
Vårst.

298 Buhl, Ejner Orla Hansen, købmand, GI. Færge vej 
20, Esbjerg.

299 Bukhave, Poul, købmand, Rødeled Kolonial, Røde- 
led pr. Præstø.

300 Bundgaard, Jens Veje, købmand, Langå pr. Ry
gård St.

301 Bundgaard, Søren Karlo, købmand, Kinnerup pr. 
Uggerhalne.

302 Bursche, Bent Emil, købmand, Kolonialmagasinet 
»Centrum«, Hollænderdybet 26, Kbhvn. S.

303 Busse, Niels Peter Franklin, købmand, grosserer, 
Nørre Alle 23, Kbhvn. N.

304 Buxbom, Alfred, købmand, Stubbekøbingvej 22, Ny
købing F.

305 Buxbom, Carlo, købmand, Kildeløbet 33, Husum pr. 
Brønshøj.

306 Buxbom, Tage, købmand, Sundby Købmandshandel, 
Sundby Alle 42, Nykøbing F.

307 Buxbom, Werner, købmand, Gedservej 138, Nykø
bing F.

308 Bæk, Aage, købmand, Harald Fischers Vej 7, Løk
ken.

309 Bælum, Søren U., direktør, A/S Ålborg ny Damp
mølle, Ålborg.

310 Bähncke & Co.s Fabriker A/S, W., Jagtvej 115, 
Kbhvn. N.

311 Bøegh-Sørensen, Asbjørn, fabrikant, Rimi Fabrik
kerne, Ringe.

312 Bøgelund, Jens Rasmus R ichard Hansen, købmand, 
Bøgelund’s Kolonialforretning, Assens.

313 Børnsen, Christian, købmand, Koloniallageret Børn
sen & Co. A/S, Mozartsvej 24, Kbhvn. SV.

314 Børsting, Jørgen, købmand, Kolonialforretningen 
»Mercur«, Havndal.

315 Bøttern, Willy Winchell, grosserer, Bredgade 29, 
Kbhvn. K.

316 Callesen, Carl Erik, købmand, Jernbanegade 32, 
Åbenrå.

317 Calundan, Erik Bircherod, købmand, Stouby Han
delsplads, Stouby.

318 Cappelen, Fritz Johan Gotfred, købmand, Ansgar- 
gade 11, Odense.

319 Carl, Jørgen, købmand, Tøndervej 18, Skærbæk.

320 Carlsberg Bryggerierne, Vester Fælled vej 100, 
Kbhvn. V.

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

Carlsberg Bryggerierne, Vester Fælled vej 100, 
Kbhvn. V.

Carlsberg Bryggerierne, Vester Fælledvej 100, 
Kbhvn. V.

Carlsen, Carl Theodor, købmand, Søndergade 56, 
Frederikshavn.

Carlsen, Finn Bindslev, købmand, Schweizerdalens 
Købmand, Rødovrevej 213, Vanløse.

Carlsen, Leo, købmand, Dyrlev.

Carlsen, Orla Bodeval, købmand, Strandbygade 21, 
Esbjerg.

Carlsen, Svend, købmand, fa. R. S. Carlsen, Herlev 
Hovedgade 100, Herlev.

Carlsen, Theodor, købmand, fa. Brdr. Carlsen, 
Lindholmsvej 93, Nørre Sundby.

Carstens, Børge Myrup, købmand, Gug St. 

Carstens, Henning, købmand, Ørum pr. Hjallerup.

Carstensen, Peter Eric, købmand, Over Åstrup pr. 
Haderslev.

Carstensen,Gunnar, købmand, Regstrup Købmands
handel, Regstrup St.

Cederholm, fa. Oscar, Nyhavn 53, Kbhvn. 
K.

Centralforeningen af Hotelvært- og Restaura
tørforeninger i Danmark, Meldahlsgade 5, Kbhvn.
V.

Chilesalpeter-Kontoret, Landbrugs-Afdelingen, 
Axelborg, Kbhvn. V.

Christensen, Aage, købmand, Lundevej 2, Frede
rikshavn.

Christensen, Aage, købmand, Mariendalsvej 50 A., 
Kbhvn. F.

Christensen, Aage Engelbrecht, købmand, Ko
stræde Købmandshandel, Kostræde pr. Lundby.

Christensen, Alfred, købmand, Niels Valdemars 
Alle 19, Kalundborg.

Christensen, Alfred Bruun, købmand, Klinkby.

Christensen, Anders Bæk, købmand, Vestergade 2, 
Hammel.

Christensen, Anders Schmidt, købmand, Øse pr. 
Nordenskov.

Christensen, Anker, købmand, Gerå Købmandshan
del, Gerå pr. Aså.

Christensen, Anne Hasager, købmand, Viborgvej 
32, Randers.

Christensen, Anton Marinus, købmand, skibspro
vianteringshandler, Hvide Sande pr. Ringkøbing.

Christensen, Arne, købmand, Kolonialforretningen 
»Det grønne Hjørne«, Banegårdsvej 58, Hobro.

Christensen, Arne, købmand, Set. Knuds By, Hjør
ring.

Christensen, Arthur Schmidt, købmand, Brøndum 
pr. Guldager.

Christensen, Axel, købmand, Nørregade 30, Ål
borg.

Christensen, Axel Albert, købmand, Ørumsgade 6, 
Århus.
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351 Christensen, Brighton, købmand, Oppe Sundby.

352 Christensen, Caleb, købmand, Aistrup pr. Sulsted.

353 Christensen, Carl, købmand, Strandvej 123, Es
bjerg.

354 Christensen, Carl Emil, grosserer, Grenå.

355 Christensen, Carl Erling, depotindehaver, I/S Faxe 
Bryggeri’s Depot, Ringsted.

356 Christensen, Carl Vilhelm, købmand, Brabrand.

357 Christensen, Chr., grosserer, Christensen & Jensen 
A/S, Nyvej 17, Kbhvn. V.

358 Christensen, Chr. Kjærsgaard, købmand, fa. J. H. 
Hartvigsen & Kjærsgaard Christensen, Thorsvej 26, 
Fredericia.

359 Christensen, Christian Andreas, depotindehaver, 
Harboe’s Øldepot, Sorø.

360 Christensen, Christian Frederik, købmand, Tegl
værksgade 42, Esbjerg.

361 Christensen, Christian Marinus, købmand, Nygade 
4, Ribe.

362 Christensen, Christian Martin, købmand, Prins 
Christians Gade 10, Randers.

363 Christensen, Christian Møller, købmand, Rørholt 
Købmandsforretning, Rørholt.

364 Christensen, Christian R ichard, købmand, Hjeds- 
bæk pr. Suldrup.

365 Christensen, E. Moltke, købmand, Fjordvej, Ny
borg.

366 Christensen, Egon, købmand, Frederiksværkgade 
117, Hillerød.

367 Christensen, Emil, købmand, Skårup Kolonialhan
del, Skårup.

368 Christensen, Erik Johan, grosserer, fa. Jørgen Chri
stensen, Vestergade 22, Vejle.

369 Christensen, Evald, købmand, Østre Alle 65, Nykø
bing F.

370 Christensen, Evald Toelberg, købmand, Nr. Nis
sum Sem.

371 Christensen, Frede, købmand, Herning.

372 Christensen, Frederik Qvistgaard, købmand, Sten
lille.

373 Christensen, Frode, købmand, Lystrup St.

374 Christensen, Gunnar, købmand, Sletterød Køb
mandsforretning, Sletterød pr. Harndrup.

375 Christensen, Gunnar, købmand, fa. N. Jørgensen’s 
Eftf., GI. Torv 12, Frederikshavn.

376 Christensen, Gunnar Poul, købmand, Fåborggade 
19, Århus.

377 Christensen, Gunner, købmand, Sand ved.

378 Christensen, Gunni, købmand, Lyngbyvej 417, Gen
tofte.

379 Christensen, H. C., købmand, Ndr. Fasanvej 134, 
Kbhvn. F.

380 Christensen, Halfdan, købmand, Grønbjerg St.

381 Christensen, Hans, købmand, »Finsenshus«, Finsens- 
gade 33, Esbjerg.

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

Christensen, Hans, købmand, Rødding.

Christensen, Hans Aage Hviid, købmand, Hviid’s 
Kolonial, Harald Jensens Plads 7, Århus. 

Christensen, Hans Peter, købmand, Stenlille. 

Christensen, Harry, købmand, Bøvl pr. Sdr. Omme.

Christensen, Harry Christian, købmand, fa. Chr. 
Jensen’s Eftf., Østergade 41, Nørre Sundby.

Christensen, H elge, købmand, »Det gamle Køb
mandshus«, Strandvejen 378, Vedbæk.

Christensen, Henning, disponent, fa. Marinus Chri
stensen, Løkken.

Christensen, Henning Kaldahl, købmand, Højme 
pr. Holmstrup.

Christensen, Henry, købmand, Pedersvej 10, Køge.

Christensen, Herbert Gordon, købmand, »Kongs
gård«, Varde.

Christensen, Herman, købmand, Østergade 24, Her
ning.

Christensen, Herman Høj, købmand, Torvegade 
150, Esbjerg.

Christensen, Holger H øj, købmand, Brændore Køb
mandshandel, Brændore pr. Taps.

Christensen, Holger Martin Peter, købmand, 
Ordrup Jagtvej 44, Gharlottenlund.

Christensen, Holger Vaupell, købmand, Østergade 
37, Esbjerg.

Christensen, Jens, købmand, Sdr. Hygum.

Christensen, Jens Amstrup, købmand, Neder Had
sten pr. Hadsten.

Christensen, Jens Carner, købmand, Kolonialforret
ningen »Børsen«, Dronninglund.

Christensen, Jens Martin, købmand, Hellerupvej 67, 
Hellerup.

Christensen, Jens Møller, købmand, Færøgade 36, 
Ålborg.

Christensen, Jens Nielsen, købmand, Vive pr. Had
sund.

Christensen, Jens Tage, købmand, Grønbjerg.

Christensen, Johannes, købmand, skibshandler, 
Skagerrakvej, Hirtshals.

Christensen, Johannes, købmand, Søndergade 9, 
Vrå.

Christensen, Johannes Alfred Otto, købmand, 
Forlev St.

Christensen, Johannes Overlade, købmand, Vester 
Hassing St.

Christensen, Josef Holm, forretningsfører, A/S 
Grindsted Ægpakkeri, Grindsted.

Christensen, Jørgen, købmand, Krogshøjvej 170, Sø- 
borg.

Christensen, Jørgen Christian, købmand, Finsens- 
vej 7, Ålborg.

Christensen, Jørgen Ørnstrup, købmand, skibshand
ler, fa. J. J. Sehesteds Eftf., Strandbygade 40, Esbjerg.

Christensen, Kaj, købmand, Roskildevej 347> 
Kbhvn. Vby.
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413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

Christensen, Kaj Sig, købmand, Fredericiagade 5, 
Holstebro.

Christensen, Kaj Søren Alfred, købmand, Jern
banegade 9, Hjørring.

Christensen, Kay, købmand, Kastelsvej 4, Kbhvn. 0 .

Christensen, Keld, købmand, Søndergade 88, Fre
derikshavn.

Christensen, Knud, købmand, Farum Hovedgade 
79, Farum.

Christensen, Knud, købmand, Vesterbro 72, Odense.

Christensen, Knud Børge, købmand, Hjallerup.

Christensen, Knud Christian Smith, købmand, 
Holmegade 11, Ulfborg.

Christensen, Kristian, købmand, Kolonial- & Isen- 
kramforretningen »Postgården«, Vinderup.

Christensen, Kristian, købmand, Mørkhøj Køb
mandshandel, Bygaden 17, Mørkhøj pr. Søborg.

Christensen, Lars, depotindehaver, Carlsberg-Depo- 
tet, Vedbæk.

Christensen, Lauritz, købmand, Neukirchen, Syd
slesvig.

Christensen, Louis, direktør, T. C. Oehlenschläger 
A/S, Grindsted.

Christensen, Otto, depotindehaver, Tuborg’s Depot, 
Tølløse.

Christensen, Ove Asger, købmand, Tåderup pr. 
Skellebjerg.

Christensen, Peter, købmand, Hårbølle Købmands
forretning, Hårbølle pr. Askeby.

Christensen, Peter Albert, købmand, Sahl Køb
mandsforretning, Sahl pr. Bjerringbro.

Christensen, Poul, købmand, Åderupvej 42, Næst
ved.

Christensen, Poul Anker, købmand, fa. Thorvald R. 
Christensen, Østergade, Hjørring.

Christensen, Poul Verner, købmand, Amagerbro- 
gade 234, Kbhvn. S.

Christensen, Poul Verner, købmand, Stengades 
Købmandshandel, Stengade 3, Helsingør.

Christensen, Poul Wagner, købmand, Bispegårdens 
Kolonial- & Frugtlager, Borups Alle 22, Kbhvn. N.

Christensen, Sven Hjorth, købmand, Lem pr. Lem 
St.

Christensen, Svend, købmand, Herlev Bygade 36-38, 
Herlev.

Christensen, Svend Aage, købmand, Jørlunde Køb
mandshandel, Jørlunde pr. Slangerup.

Christensen, Svend Aage, købmand, Søndergade 14, 
Brørup.

Christensen, Svend Christian, købmand, Holme pr. 
Viby.

Christensen, Svend Hallberg, købmand, Auning.

Christensen, Svend Højmark, købmand, Bredgade 8, 
Ulfborg.

Christensen, Svend Rimmer, købmand, Christians- 
gade 17, Skive.

443 Christensen, Tage, disponent, fa. A. Johansen, Halm
torvet 13, Kbhvn. V.

444 Christensen, Tage Lykke, købmand, Illebølle St.

445 Christensen, Vilhelm, købmand, Doense.

446 Christensen, Villiam Guldberg, købmand, Had- 
sundvej 56, Vejgård pr. Ålborg.

447 Christensen, Waldemar Johan Christian, købmand, 
fa. E. Christensen, Østergade 53, Esbjerg.

448 Christesen, Fritz, købmand, Nørregade 11, Nyborg.

449 Christiansen, Albert, købmand, Oluf Bagers Gade 
41, Odense.

450 Christiansen, Børge Erik, købmand, Østerbrcgade 
147, Kbhvn. 0 .

451 Christiansen, Carl Ørum, købmand, Lundbyesgade 
7 A., Århus.

452 Christiansen, Carlo Wilhelm, købmand, Vendsys- 
selgade 10, Ålborg.

453 Christiansen, Christian, købmand, Rold Købmands
gård, Rold pr. Arden.

454 Christiansen, Christian, købmand, Ellum pr. Lø
gumkloster.

455 Christiansen, Christian Alfred, købmand, Ullers
lev.

456 Christiansen, Christian Johansen, købmand, Søn
dergade 24, Tønder.

457 Christiansen, Egon, købmand, Ribevej 17, Bram- 
minge.

458 Christiansen, Eide, købmand, Eide’s Kolonial, Ny 
Østergade, Maribo.

459 Christiansen, Einer Alfred, købmand, Høm Køb
mandshandel, Høm pr. Ringsted.

460 Christiansen, Ejner William, depotindehaver, I/S 
Faxe Bryggeri’s Depot, Tappernøje.

461 Christiansen, Erhardt, købmand, fa. Martin Iver
sen, Klaregade 14, Odense.

462 Christiansen, Erik, købmand, Jydstrup Købmands
handel, Jydstrup.

463 Christiansen, Erik Sophus, købmand, Nakskovvej 
35, Kbhvn. Vby.

464 Christiansen, Frede Johannes, købmand, Måre pr. 
Herrested.

465 Christiansen, Hans, købmand, Damhjørnets Koloni
allager, Valby Langgade 278, Kbhvn. Vby.

466 Christiansen, Hans Tandrup, købmand, fa. Svend H. 
Rasmussen’s Eftf., Bagsværd Hovedgade 172-74, Bag
sværd.

467 Christiansen, H enning, købmand, skibsproviante
ringshandler, Kalvehave.

468 Christiansen, Henry Viggo, købmand, Klosterban
ken 23, Slagelse.

469 Christiansen, Hermann H elge, købmand, Fjelsted 
pr. Harndrup.

470 Christiansen, Johannes Bruun, købmand, fa. H. J. 
Jacobsen’s Eftf., Rudkøbing.

471 Christiansen, Knud Martens, købmand, Bråde.

472 Christiansen, Laurits, købmand, Harritslev pr. Bo
gense.
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473 Christiansen, Lorents Peter, købmand, Konge
vejens Købmandshandel, Kongevejen 182, Rudersdal 
pr. Holte.

474 Christiansen, Maria, købmand, fa. Johs. Christian
sen, Rødekro.

475 Christiansen, O., købmand, Ndr. Fasanvej 40, 
Kbhvn. F.

476 Christiansen, Peter, købmand, Sønderbro 22, Ål
borg.

477 Christiansen, R ichard Skaarup, købmand, Ryesvej 
3, Helsingør.

478 Christiansen, S. E. J., købmand, Vojens.

479 Christiansen, Viggo, købmand, fa. Bernhard Olsen’s 
Eftf., Helsinge.

480 Christoffersen, Carl, købmand, Blåkjærskov pr. 
Viuf.

481 Christoffersen, Einar Gotfred, købmand, Tor
stensvej 38, Kbhvn. Vby.

482 Christoffersen, Henning, købmand, Vigerslevvej 
138, Kbhvn. Vby.

483 Christoffersen, Jens Frede, købmand, Højnæs Ko
lonial & Material, Højnæsvej 18, Vanløse.

484 Christoffersen, Svend Erik, købmand, Strandvejen 
101, Hellerup.

485 Christoffersen, Valdemar Hemmeth, købmand, 
Vangede Koloniallager, Vangedevej 33, Gentofte.

486 Christophersen, Anders Henry, købmand, Tøvelde 
Købmandsforretning, Tøvelde pr. Stege.

487 Clausen, Axel Henning Cullmann, købmand, Ko
loniallageret »Vin-Ko«, Tomsgårdsvej 83, Kbhvn. 
NV.

488 Clausen, Christian, købmand, fa. Heinrich Clausen, 
Uge pr. Tinglev.

489 Clausen, Ejnar, købmand, skibsprovianteringshand
ler, Kalvehave.

490 Clausen, Holger Vilhelm, købmand, Lystrup pr. 
Vivild.

491 Clausen, Jens, købmand, Spang pr. Sønderborg.

492 Clausen, Jens, købmand, Neder Tandslet pr. Over 
Tandslet.

493 Clausen, Jørn, købmand, Hovedgård.

494 Clausen, Marie, købmand, fa. J. Clausen’s Enke, 
Nygade 40, Åbenrå.

495 Clausen, Otto, købmand, Storegade 13, Glumsø.

496 Clausen, P. J., grosserer, konsul, A/S Nørregaard 
& Clausen, Søndre Alle 33, Århus.

497 Clausen, Poul Emil, købmand, Slagelsevej 211, Ka
lundborg.

498 Clausen, Svend, købmand, Ravnsnæsvej 10, Birke
rød.

499 Clausen, T homas, købmand, Dunkær.

500 Clausen, T horvald, depotindehaver, Tuborg’s De
pot, Nykøbing F.

501 Clausen, Verner, disponent, fa. Oscar Jacobsen, 
Kirketorvet, Fakse.

502 Clausen, Villy, købmand, Longelse & Fuglsbølle 
Købmandsforretning, Longelse St.

503 Colding, Axel, grosserer, vicekonsul, Esbjerg.

504 Dahl, Axel, købmand, fa. J. A. Dahl, Hadsundvej 41, 
Vejgård pr. Ålborg.

505 Dahl, Johannes Vrist, købmand, Birkedals Alle 11, 
Esbjerg.

506 Dahl, K. Lothardt, købmand, Vesterbrogade 11 C., 
Kbhvn. V.

507 Dahl, Knud, købmand, Hoptrup.

508 Dahl, Otto Jensen, købmand, Glumsø vej 44, Brøns
høj.

509 Dahl-Hansen, Svend, købmand, Allegade 4A., Ha
derslev.

510 Dahlgaard, Viktor, forretningsfører, Jørgensen’s Ko
lonialhandel, Frankfri pr. Knarreborg.

511 Dalager, Ejner, købmand, Peter Bangs Vej 112, 
Kbhvn. F.

512 Dallerup, Henry, købmand, Hobrovej 34, Ålborg.

513 Dalsgaard, Hans, købmand, Søndergade 42, Vinde- 
rup.

514 Dalsgaard, Jens Christian, købmand, Fabersvej 54, 
Randers.

515 Dam, Ejnar Johannes, købmand, Snogebæk Køb
mandsforretning, Snogebæk pr. Neksø.

516 Damgaard, Anders Birk, købmand, Søndergade 46, 
Glamsbjerg.

517 Damgaard, Christian, købmand, Sorøvej 13, Sla
gelse.

518 Damgaard, E., købmand, Frdbg. Alle 62, Kbhvn. V.

519 Damgaard, William R ichardt, købmand, fa. Wald. 
Jensen’s Eftf., Strandvejen 98, Hellerup.

520 Damgaard-Nielsen, Karl Kristian, købmand, Sta
tionsvej 35, Ballerup.

521 Danielsen, Hans Fr. Christian, købmand, Perlegade 
59, Sønderborg.

522 Danmarks aktive Handelsrejsende, Rådhusstræde 
17, Kbhvn. K.

523 Dannemand, August Erik, købmand, Kolind Køb
mandshandel, Kolind.

524 Dansk Esso A/S, Set. Annæ Plads 13, Kbhvn. K.

525 Dansk Handelsblad, Åbyhøj.

526 Dansk Kafferisteri A/S, Munkegade 1 B., Kolding.

527 Dansk-Hollandsk Kaffe Compagni, Peder Hvitfeldts 
Stræde 3, Kbhvn. K.

528 Danske Bankers Fællesrepræsentation, Nybrogade 
10, Kbhvn. K.

529 Danske Gødnings-Kompagni A/S, Det, Amaliegade 
15, Kbhvn. K.

530 Danske Provinsbankers Forening, De, Nybrogade 
10, Kbhvn. K.

531 Danske Spritfabrikker, A/S De, Havnegade 29, 
Kbhvn. K.

532 Danske Spritfabrikker, A/S De, Havnegade 29, 
Kbhvn. K.

533 Danske Spritfabrikker, A/S De, Havnegade 29, 
Kbhvn. K.
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534 Danske Spritfabrikker, A/S De, Havnegade 29, 
Kbhvn. K.

535 Daugaard, Villy R., købmand, Skejby pr. Århus.

536 Davidsen, Ejnar, grosserer, fa. Martin Davidsen, 
Ålborg.

537 Davidsen, Ernst, købmand, sognerådsformand, Fug
lebjerg.

538 Davidsen, H. P., købmand, Sjælør Boulevard 42, 
Kbhvn. SV.

539 Davidsen, Orla Carl Eugene, direktør, R., Østbane- 
gade 9, Kbhvn. 0 .

540 Degn, Heinrich, købmand, Østergade 9, Sønderborg.

541 Degn-Christensen, L., købmand, Ørting Handelshus, 
Ørting.

542 Deleuran, Kai, købmand, Egeskovvej 58, Frede
ricia.

543 Demuth, Laurits, købmand, V. Ringvej 26-28, Silke
borg.

544 De vantier, Ejner, købmand, Prinsensgade 71, Fre
dericia.

545 Dich, Erik Viktor, købmand, Århus vej 24 B., Ran
ders.

546 Dirach, Knud Ludvig, grosserer, Løfasvej, Frihav
nen, Kbhvn. 0 .

547 Dirks, Johannes, grosserer, fa. Asmus Hansen, Søn
derbro 13, Haderslev.

548 Dirksen, Svend, købmand, Åbyskov Købmandshan
del, Åbyskov pr. Skårup.

549 Ditlevsen, Leo, købmand, Frodesgade 1, Esbjerg.

550 Dixen, Chr. P., købmand, Egernsund.

551 Dolberg, Svend, købmand, Bromølle Købmandshan
del, Bromølle pr. Jyderup.

552 Dolmer, Knud Asbjørn, købmand, Koushøjsvej 21, 
Ålborg.

553 Dolmer, Otto, købmand, Ravnstrup pr. Hjallerup.

554 Dreier, Eli, købmand, Bogensevej 62, Næsby, Fyn.

555 Dreier, Henning, købmand, Langegade 30, Kerte
minde.

556 Drud-Jensen, Svend, købmand, Lykkegårdsvej 17, 
Kolding.

557 Duborg, Lorenz Christian, købmand, Klinkbjerg 17, 
Åbenrå.

558 Dueholm, Leif Ernst, købmand, Hjallesevej 116, 
Odense.

559 Duelund, Christen, købmand, Munkebjergvej 89, 
Odense.

560 Duhn, Willy, købmand, Tvismark, Rømø.

561 Dybdahl, Marius, købmand, Frederiks St.

562 Dybdahl, Vagn, arkivar, mag. art., Erhvervsarkivet, 
Århus.

563 Dyrbye A/S, Martin, Købmagergade 3, Kbhvn. K.

564 Dyreborg, Harry, depotindehaver, Wiibroe’s Depot, 
Holbæk.

565 Dyred, Peter, købmand, Rynkeby.

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

Dølstrup, Poul Martin, købmand, Sølvgade 102- 
104, Kbhvn. K.

Døssing, Christian Thomsen Kristiansen, grosserer, 
Jyllandsgade 10, Esbjerg.

Ebbesen, Johannes, købmand, Rostrup pr. Arden.

Ebert, Ernst, købmand, Strandvejen 108, Hellerup.

Ehmsen, Lambert, købmand, Råhede pr. Hviding.

Eilersen, Eiler Peter Morten, købmand, Øresunds
vej 22, Kbhvn. S.

Eilersen, Jacob Scavenius, margarinefabrikant, Mar
garinefabriken »Dan«, Slotsgade 17, Haderslev.

Elgaard, Leif Christensen, købmand, Jordbrovejs 
Koloniallager, Jordbrovej 7, Århus.

Eliasen, Magnus, købmand, forretningsbestyrer, fa. 
Karl Hansen, Hjertebjerg pr. Stege.

Ellegaard, Poul Laurits, købmand, Søndergade 21, 
Glamsbjerg.

Ellesgaard, Anker Martin, købmand, Arenfeldts- 
gade 2, Frederikshavn.

Ellesøe, Else Margrethe, købmand, Kolonialforret
ningen »Møllen«, Hellerupvej 6, Hellerup.

Elmeskov, Svend Georg, købmand, LI. Værløse pr. 
Værløse.

Eltang, Arne, købmand, Hovedgaden 14, Gilleleje.

Enevoldsen, Arnold Rasmus, købmand, Rønde.

Enevoldsen, Vagn, forretningsbestyrer, fa. D. Ene
voldsen, Majdalen 1, Århus.

Engell, Niels, købmand, fa. Niels Engeli & Co., 
Almegade 26, Rønne.

Engholm, Erik, forretningsfører, fa. E. Nobel, Cigar- 
& Tobakfabriker, Esbjerg Afdehng, Esbjerg.

Engmark, Ejvind, købmand, Tryggelev.

Engsig, Olaf, købmand, Hj. af Kongevej og Rørdams
vej, Viby, Jylland.

Erichsen, Hans, købmand, fa. Peter Erichsen, Snog- 
bæk pr. V. Sottrup.

Eriksen, Aksel, købmand, fa. Eriksen & Fink, »Bangs 
Gård«, Algade 26, Nykøbing M.

Eriksen, Aksel, disponent, fa. Jørgen Eriksen, Rev
vej 10, Korsør.

Eriksen, Hans Ejler, købmand, Skovby pr. Leby, 
Ærø.

Eriksen, Hans Willy, købmand, Gammelmosevej 
217, Lyngby.

Eriksen, Karl Emil Nygaard, købmand, Vesterhavs- 
gade 111, Thyborøn.

Eriksen, Martin, købmand, Mesing Købmandshan
del, Mesing pr. Skanderborg.

Eriksen, Poul Christian, købmand, Bullerup pr. 
Agedrup.

Eriksen, Sigfred, købmand, Næsby Strand’s Køb
mandshandel, Næsby Strand pr. Slagelse.

Eriksen, Sigurd, købmand, Svendsgade 17, Ålborg.

Eriksen, T horvald Engelbrecht, købmand, fa. 
Vilh. Merrild & Søn’s Eftf., Møllevænget 7-9, Kibæk.
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597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

Erslev, Aage, købmand, Slotsgade 16, Slagelse.

Eschelund, Flemming, købmand, Hvidovre Kaffe-, 
Kolonial- & Vinhandel, Hvidovrevej 131, Kbhvn. Vby. 

Eshøj, Peder, købmand, Snøde.

Eskesen, Hakon, disponent, fa. J. Møller Petersen, 
Nr. Nebel.

Eskildsen, Gunner, købmand, Holbæk pr. Ørsted.

Eskildsen, Peter, købmand, Herlev Hovedgade 6, 
Herlev.

Espersen, Axel, grosserer, N. Ebbesens Gade 5-7, 
Ålborg.
Espersen, Kristian, købmand, Tranegilde Strandvej 
25, Tranegilde Strand pr. Greve Strand.

Eybye, Christian, købmand, Fjelstervang pr. Kibæk.

Faaborg, fa. Carl, Haderslev.

Faaborg, fa. Carl, Haderslev.

Faarup, Harald Benny, købmand, Hørning Han
delsplads, Hørning.

Faber, Peter, købmand, Buster’s Kolonial, Allersgade 
6, Kbhvn. N.
Fabricius, Jens Lihme, købmand, Brundby, Samsø.

Fabricius, Magnus, forretningsfører, R. Færch A/S, 
Åbenrå Oplag, Storegade 36, Åbenrå.

Fabriken Noma A/S, Islands Brygge 59, Kbhvn. S.

Falther, Otto, tobakshandler, BernstorfTsvej 86, 
Hellerup.
Faurbye, Johanne, købmand, Faurbye’s Kolonial, 
Backersvej 99, Kbhvn. S.

Fedder, Kaj, købmand, skibsprovianteringshandler, 
fa. Anton Fedder, Set. Laurentii Vej 6, Skagen.

Feirup, Jens, købmand, depotindehaver, Carlsberg- 
Depotet, Domhusgade 2, Kolding.

Felding, Erik, købmand, Frederiksvej 22, Kbhvn. F.

Felskov-Christensen, A., købmand, Rolighedsvej 14, 
Kbhvn. V.

Fenger, Erik Hauch, fabrikant, Fenger’s Konserves- 
fabrik, Hårby.

Fink, Arnold J epsen, købmand, fa. Eriksen & Fink, 
»Bangs Gård«, Algade 26, Nykøbing M.

Finnedal, Arne, købmand, Esrum.

Fischer, Eivind, købmand, Nørregade 47, Odense.

Fischer, Gunnar Pedersen, købmand, Brande Mate
rialhandel, Storegade 37, Brande.

Fjeldsøe, Ejvind, forretningsfører, C. W. Obel A/S, 
Ålborg Oplag, Ålborg.

Flarup, Anders Peder, købmand, Vestergade 19, 
Hadsund.

Fleggaard, Peter Jørgensen, købmand, Padborg.

Flerup, Ernst Viggo, købmand, Hvidklø ver vej 4, 
Århus.

Flindt, Børge Jensen, købmand, Kragsbjergvej 3, 
Odense.

Flindt, Helmuth Gunnersen, købmand, Flindt’s 
Selvbetjening, Islandsgade 2-4, Ålborg.

630 Flintholm, Waldemar, købmand, Hundslev pr. Ket- 
ting.

631 Floris, Alfred Andreas, købmand, Løve pr. Bryrup.

632 Flou, Axel, købmand, Hals.

633 Flygstrup, Poul, købmand, Køgevej 101, Tåstrup.

634 Foged, Vilhelm, købmand, Thorsager.

635 Fogh, Viggo, købmand, Stenderup pr. Rødding.

636 Foght-Sørensen, Oscar, købmand, Østergade 32, 
Frederikssund.

637 Fogt, Jens Christian, købmand, Stolbro pr. Guderup, 
Als.

638 Foldager, Laurids, købmand, Hovedgaden 76, 
Sunds.

639 Folmann, Benth Henrik, købmand, »Sundbyhus«, 
Nykøbing F.

640 Folmer, Bent Helge, købmand, Lille Rise pr. Dun
kær.

641 Forenede Bryggerier, A/S De, H. G. Andersens 
Boulevard 22, Kbhvn. V.

642 Foreningen af Grossister i Husholdningsartikler, 
St. Kongensgade 75, Kbhvn. K.

643 Frandsen, Frands Nygaard, købmand, Stationsvej, 
Tjæreborg.

644 Frandsen, Gustav, købmand, fa. Julius Frandsen, Nr. 
Nebel.

645 Frandsen, Helmer Frederik Melchior, direktør, 
Just Abildgaard’s Eftf., Otto Kragh A/S, Randers.

646 Frandsen, Lars Brix, købmand, B. P. Service Statio
nen, Vestergade 22, Nørre Sundby.

647 Frandsen, Laust Holm, købmand, Thorlund.

648 Frandsen, Niels, købmand, Enggårdsgade 27, Kærby 
pr. Ålborg.

649 Frandsen, Søren, købmand, Hornslet.

650 Frandsen, Vagn Ejdal, købmand, Koloniallageret 
»Solgården«, Frederiksgade 86, Horsens.

651 Frandsen, Vagn Vestergaard, købmand, Adelgade 
14, Kolding.

652 Frank, Johan, købmand, Brogade 67, Hobro.

653 Frederiksen, Aage, købmand, Købmandsgården, 
Hadsund.

654 Frederiksen, Carl Georg, købmand, Kaffelageret 
»Afa«, Smedegade 23, Kbhvn. N.

655 Frederiksen, Carl Marius, købmand, Køgevej 2, 
Roskilde.

656 Frederiksen, Christian Stiil, købmand, Ålebæk 
Købmandshandel, Ålebæk pr. Hals.

657 Frederiksen, Erik, disponent, fa. Fr. J. Frederiksen, 
Helberskov pr. Als, Østjylland.

658 Frederiksen, Frederik, købmand, Grinsted pr. Ug- 
gerhaldne.

659 Frederiksen, Gunnar, købmand, Alsvej 1, Kolding.

660 Frederiksen, H olger, købmand, Ordrupvej 100, 
Gharlottenlund.
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661 Frederiksen, Poul Bjørn, købmand, kgl. hofleveran
dør, fa. A. Moesgaard’s Eftf., St. Kongensgade 73, 
Kbhvn. K.

662 Frederiksen, Reinert, købmand, Østergade 9, Hjør
ring.

663 Frederiksen, Sigrid Kjærulf, købmand, Stadion 
Alle 17, Århus.

664 Frederiksen, Thorkild, købmand, Nordgården, 
Køge.

665 Frederiksen, T imann, købmand, fa. H. P. Krejl’s 
Eftf., Grønnegade 1, Nykøbing F.

666 Frederiksen, Valdemar, købmand, Jembanevej 21, 
Silkeborg.

667 Fredholm, Axel, købmand, Vindeby pr. Svendborg.

668 Fredslund, Edith, købmand, Annexgårdsvej 31, Van
løse.

669 Fredsted, Valdemar M., grosserer, fa. Fredsted & 
Co., Nybrogade 24, Kbhvn. K.

670 Frellesen, Marius, købmand, Varnæs.

671 Frendrup, Ejnar, købmand, Vestergade 46, Nørre 
Sundby.

672 Fries, Lorenz, købmand, Æblegade 7, Sønderborg.

673 Friis, Knud, købmand, depotindehaver, Hedensted.

674 Friis, Tage Jeppesen, købmand, Vesterby pr. Klak- 
ring.

675 Friis, Viggo, købmand, Løjtoftevej 51, Nakskov.

676 Frisch-Jensen, William Laurberg, købmand, Slots
gade 59, Hillerød.

677 Frisk, Martin Nielsen, købmand, Gram.

678 Fritzböger, Johan Hermann Adolf, købmand, 
Lyngbyvej 429, Gentofte.

679 Fritzen, Gerhard, købmand, Hovmarken pr. Askeby.

680 Frobøse, Niels Valdemar, købmand, Julius Valen
tiners Vej 22, Kbhvn. F.

681 From, Peter, købmand, Kolding.

682 Fruensgaard, Per, købmand, Tårs.

683 Frøkjær, Georg Birkedal, købmand, Stormgade 33, 
Esbjerg.

684 Frølund, Søren R ikard, købmand, skibsproviante
ringshandler, Thyborøn Havn.

685 Fuglsang, Henry, købmand, Vestergade 24, Ros
kilde.

686 Fuglsang, Markus, købmand, St. Torvegade 39, 
Rønne.

687 Fusgaard, Kristian, købmand, Kolonialforretningen 
»Røde Mølle«, Frederiks Alle 75, Arhus.

688 Fylking, Frode Leo Bergstrøm, købmand, Alleen 
38, Kastrup.

689 Gaarde, Jeppe Christian, købmand, Toftlund.

690 Gabrielsen, Knud Bjerring, købmand, »Kaffe
lageret«, Hovedgaden 19, Hvalsø.

691 Gade, Harry, købmand, Øster Hurup.

692 Gade, Peter, købmand, Højbjerg.

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

Gade, Svend, direktør, De samvirkende Købmands
foreninger i Danmark, Rådhuspladsen 16, Kbhvn. V. 

Gade, Svend, købmand, Sir pr. Holstebro.

Gadegaard, Arne, købmand, Søndergade 32, År
hus.
Gadegaard, Carl, købmand, Østergade 46, Hammel.

Gammelgaard, Niels Bruno, købmand, Holstebrovej 
1, Skern.

Gedde, Ove, købmand, Rødegårdsvej 114, Odense.

Geertsen, Charles Alexander, købmand, Dron
ningborg pr. Randers.

Gejl, Jens Ove, købmand, Storegade 1, Esbjerg.

Gentofte Kommunebibliotek, Øregårds Alle 7, Hel
lerup.

Gersbøll, Willy, købmand, fa. C. S. Møller’s Eftf., 
Skagen.

Gertsen, Frede, købmand, Vestergade 20, Nørre 
Sundby.

Gerstrøm, I/S C. F., Auning.

Gervig, Hagbard, købmand, Thyborøn.

Gjeding-Thisted, Svend Arne, købmand, Herning 
Materialhandel, Bredgade 3, Herning.

Gjerding, Christen Gothard Wermer, købmand, 
Virum Kolonial- & Vinforretning, Virum Torv 4, 
Virum.

Gjødvad, Anders Christensen, købmand, Hvissinge- 
vejens Købmandsforretning, Hvissingevej 141, Hvis- 
singe pr. Glostrup.

Glæsel, Alf H., købmand, Bagsværd Hovedgade 136, 
Bagsværd.

Godiksen, Holger, købmand, Mørke Købmandshan
del, Mørke.

Goosmann, Carl, købmand, vinhandler, Hulgårdsvej 
5, Kbhvn. F.

Gottschalk, Hermann Theodor Frederik, købmand, 
Skallerup Købmandshandel, Skallerup pr. Vording
borg.
Gram, H elmuth Andreas, købmand, Nørregade 98, 
Esbjerg.

Gram, Peter Andersen, købmand, Lavgade 3, Ha
derslev.

Grau, Jørgen Andresen, købmand, Augustenborg.

Graversen, Axel Sønderby, købmand, Lillegade 4, 
Grenå.
Graversen, Thomas Christian, købmand, Østerbak- 
ken, Thisted.

Gravesen, Erik, købmand, Vind St.

Gravesen, F. Svaneborg, købmand, Flauenskjold.

Gravgaard, Frants, købmand, Tyrstrup Syd pr. 
Christiansfeld.

Green, Holger Rudolph, smørhandler, Holmegård 
Smør- & Osteudsalg, Ordrupvej 38, Charlottenlund.

Greiffenberg, Karl August, købmand, Hollands- 
haven’s Vin- & Kolonialhandel, Christian X’s Alle 
21, Kgs. Lyngby.

Grejsen, V inhardt, købmand, Fengers Alle 24, 
Bramminge.
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T2A Gress-Pedersen, Ludvig, købmand, GI. Kongevej 51, 
Kbhvn. V.

725 Griis, Niels Carl Kobberholt, købmand, fa. Her
mann Griis & Søn, Ulsted.

726 Grouleff, Frants, købmand, Ålholm Plads 8, Kbhvn. 
Vby.

727 Grün, Martin Bendix, købmand, Havedal 2, Ribe.

728 Grønborg, Ove, købmand, Strøybergsvej 22, Hasse
ris pr. Ålborg.

729 Grønbæk, Hans, grosserer, Ny Allegade 20, Haders
lev.

730 Grønbæk, Jacob Halgaard, købmand, Åløkke Alle 
40, Odense.

731 Grønlykke, Børge, købmand, Toftevej 18, Odense.

732 Grønne, Erik, købmand, skibshandler, fa. H. Fich’s 
Eftf., Marstal.

733 Gudumkjær, Asger Sigfred, købmand, Finsensgade
9, Esbjerg.

734 Gulbrandsen, Andersen & Co. A/S, Toldbod gade
10, Kbhvn. K.

735 Gundersen, Ejnar, købmand, Bregnerød Kro’s Køb
mandshandel, Bregnerød pr. Farum.

736 Gundersen, Harry, købmand, fa. H. P. Folkmann’s 
Eftf., Jyderup.

737 Gundersen, Poul, købmand, Vesterbro 117, Ålborg.

738 Gundersen, Viggo, købmand, Banegårdsvej 40, Ho
bro.

739 Gunnersen, Johannes, købmand, Asserballe pr. Au
gustenborg.

740 Gyldenvang, Helge, købmand, Langå pr. Rygård 
St.

741 Gøgsig, Svend Helmer Raoul, købmand, Nørregade, 
Sindal.

742 Haagensen, Karl Egon, forretningsfører, O. Haagen
sen & Søn À/S, Søndergade 10, Vejen.

743 Haagensen, Ole, direktør, O. Haagensen & Søn A/S, 
Søndergade 10, Vejen.

744 Haahr, Peter, købmand, Svane Materialhandel, 
Storegade 20, Varde.

745 Håndværksrådet, H. C. Andersens Boulevard 20, 
Kbhvn. V.

746 Hafnia, A/S Skinkekogeriet, Ingerslevsgade 116, 
Kbhvn. V.

747 Hagedorn, Rudolf William, købmand, Rygårds 
Alle 101, Hellerup.

748 Hagelund, Carl Johan, købmand, Vig Lyng pr. Vig.

749 Hagelund, Hans Viggo, købmand, Vellerup pr. 
Skibby.

750 Hagenbæk, Jørgen, forretningsfører, Importen A/S, 
Frisegade, Nykøbing F.

751 Haldrup, Gerlach, købmand, Haldrup Kolonial- 
Selvbetjening, Riisvang Alle 1—3, Århus.

752 Haldrup, Ove, købmand, Hammershusvej 42, Århus.

753 Halkier, Ove, købmand, Lollandsgade 35, Ålborg.

754 Halkjær, Karl, købmand, Hjerm.

755 Halkjær, Niels, købmand, Herborg.

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

Halkjær, Niels Mourits, købmand, Vind St.

Hall, Aksel Laurits Simon, købmand, Godthåbsvej 
201, Kbhvn. F.

Hallgren, Poul Johannes, købmand, fa. Riiber & 
Hallgren, Rønne Alle 25, Dragør.

Hamann, Vilhelm Emil, købmand, Horsensgade 16, 
Kbhvn. 0 .
Hammelev, Poul, købmand, Haraidsgade 1, Odense.

Handelshøjskole, Den jydske, Hans Brogesgade 2, 
Århus.
Handelshøjskolen i Kbhvn., Jul. Thomsens Plads 
10, Kbhvn. V.

Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i 
Danmark, H. C. Andersens Boulevard 43, Kbhvn. V.

Hangaard, Hans Jørgen, købmand, V. Jølby pr. 
Erslev, Mors.

Hansen, Aage, købmand, Valby Tingsted 1, Kbhvn. 
Vby.

Hansen, Aage Ludvig, købmand, Påby Købmands
handel, Påby pr. Kolding.

Hansen, Aage Werner, købmand, fa. Brdr. Werner 
Hansen, Folehaven 2, Kbhvn. Vby.

Hansen, Ahlmann, købmand, Lønstrup.

Hansen, Aksel, købmand, Svinninge pr. Nr. As- 
mindrup.
Hansen, Alfred Otto, direktør, A/S H. Jessen, 
Køgevej 56, Tåstrup.

Hansen, Alfred Ove, købmand, skibsprovianterings- 
handler, Bagenkop.

Hansen, Anders, købmand, »Købmandshuset«, Åle- 
kistevej 219, Vanløse.

Hansen, Anders Axel, købmand, Kolonialforretnin
gen »Menado«, Slotsgade 81, Nykøbing F.

Hansen, Anton, købmand, Hågerup Handelsetablis
sement, Hågerup St.

Hansen, Arne, købmand, Hostrupsvej 10, Odense.

Hansen, Arne, købmand, Nr. Asmindrup pr. Nr. 
Asmindrup St.

Hansen, Arne, købmand, Fjenneslev.

Hansen, Asger Willy, købmand, Gedser.

Hansen, Axel, købmand, Adelgade 20, Kalundborg.

Hansen, Axel, købmand, Vestervang 47, Kbhvn. Vby.

Hansen, Axel Bruun, købmand, Rudkøbing.

Hansen, Behrnd, købmand, fa. N. J. Hammerich’s 
Eftf., Torvet 47, Holbæk.

Hansen, Bendix, købmand, Fredensvej’s Kolonial
magasin, Fredensvej 42, Charlottenlund.

Hansen, Bernhard, købmand, borgmester, Marstal.

Hansen, Børge, købmand, Brøderup Købmandshan
del, Brøderup pr. Tappernøje.

Hansen, Carl, købmand, Skoleparkens Kolonia , 
Halbjørnsvej 2, Bagsværd.

Hansen, Carl, købmand, Snøde.

Hansen, Carl Edvard, købmand, Fjellerup pr. 
Tranehuse.
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789 Hansen, Carl Ejnar, købmand, Søndenbro.

790 Hansen, Carlo, depotindehaver, Carlsberg-Depotet, 
Stubbekøbing.

791 Hansen, Christian, købmand, Askov Købmands
handel, Askov pr. Bøgesø.

792 Hansen, Christian, købmand, Veksø Købmands
handel, Veksø.

793 Hansen, Christian Carl, købmand, Stormgade 23, 
Esbjerg.

794 Hansen, Christian Elias, købmand, Glyptotek- 
kvarterets Kolonialmagasin, Anker Heegårds Gade 2, 
Kbhvn. V.

795 Hansen, Clemen Marius, købmand, Nordby, Samsø.

796 Hansen, Curt Werner, købmand, fa. Brdr. Werner 
Hansen, Kirsebærhaven 59, Kbhvn. Vby.

797 Hansen, E. Lund, købmand, Åboulevard 41, Kbhvn.
V.

798 Hansen, Ejnar, købmand, Bredballe Strand pr. Vejle.

799 Hansen, Ejnar, købmand, Tørring Materialhandel, 
Tørring.

800 Hansen, Ejner, købmand, Herlufmagle.

801 Hansen, Erik, købmand, GI. Tørring pr. Tørring.

802 Hansen, Erling Olav, depotindehaver, Tuborg’s 
Depot, Skælskør.

803 Hansen, Esther, købmand, Sygehusvej 2, Rønne.

804 Hansen, Finn H enning, købmand, Algade 38, Ny
købing S.

805 Hansen, Finn V., købmand, Koloniallageret »Trane
haven«, Tranehavevej 1, Kbhvn. SV.

806 Hansen, Frede Skovbakke, købmand, Christian X ’s 
Alle 15, Kgs. Lyngby.

807 Hansen, Frede Theill, forretningsfører, fa. Carl 
Rasmussen, Gamby St.

808 Hansen, Georg, købmand, Skydebjerg pr. Arup.

809 Hansen, Georg Adolf, købmand, Niels Ebbesens 
Gade 24 A., Randers.

810 Hansen, Gerda Lund, købmand, fa. C. Hansen, 
Algade 103, Bogense.

811 Hansen, Gorm, købmand, Solgårdens Kolonial, Ourø- 
gade 38, Kbhvn. 0 .

812 Hansen, Gunnar Børge, købmand, Ordrupvej 141, 
Charlottenlund.

813 Hansen, Gunner, købmand, Brogade 2, Odense.

814 Hansen, Gunner Daniel, købmand, Fåborg.

815 Hansen, H. C., depotindehaver, Carlsberg-Depotet, 
Alleen 58, Kastrup.

816 Hansen, Hans, købmand, Mesinge.

817 Hansen, Hans, købmand, Mogenstrup Købmands
handel, Mogenstrup pr. Lov.

818 Hansen, Hans, købmand, Østerbro 74, Ålborg.

819 Hansen, Hans Aage, købmand, Irisvej 10, Odense.

820 Hansen, Hans Christian, købmand, fa. Chr. Hansen 
& Co., Hj. af Borgergade og Vendelbogade, Alborg.

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

H ansen, Hans Christian, købmand, Fodslette pr. 
Humble.

Hansen, Hans Christian, købmand, Røbro Køb
mandsforretning, Rø.

Hansen, Hans Egon, købmand, A/S Kolonialboden, 
Frederikssundsvej 37, Kbhvn. NV.

Hansen, Hans Jacob, købmand, Hovedgaden 10, 
Svinninge.

Hansen, Hans Juul, købmand, Bellinge St.

Hansen, Hans Jørgen, købmand, »Købmandsgår
den«, Brenderup.

Hansen, Hans Peder, købmand, Ringe pr. Skamby St.

Hansen, Hans Peder, købmand, Østergade 35, 
Grenå.

Hansen, Hans Peter, købmand, Sallerup pr. Lundby.

Hansen, Harald, købmand, Vejle pr. Allested.

Hansen, Harry Vangsaa, margarinefabrikant, Morsø 
Margarinefabrik, Nykøbing M.

Hansen, Helmer Grauslund, købmand, Hjorthede 
pr. Bjerringbro.

Hansen, Helmuth, købmand, Kolonialforretningen 
»Påskelykken«, Påskelykkevej 11, Odense.

Hansen, Henry, købmand, Sønderlandsgade 2, 
Holstebro.

Hansen, Holger, købmand, Hesselager.

H ansen, Hugo Ejner, købmand, Sortedam Dossering 
49, Kbhvn. 0 .

Hansen, I. P. Hemmer, chefredaktør, Dansk Handels
blad, Åbyhøj.

Hansen, Ib Helge Andreas, købmand, Nordhavns- 
gårdens Kolonial, Århusgade 107, Kbhvn. 0 . 

Hansen, J eff, købmand, Stationsvej, Tjæreborg.

Hansen, Jens, købmand, Nyhuse Købmandshandel, 
Hillerød.

Hansen, J ens Jul, købmand, Thyregod.

Hansen, Jens Mathias, købmand, Gredstedbro.

Hansen, Jens Møller, købmand, Gylling.

Hansen, Jens P., købmand, »Kolonialmagasinet«, 
Hillerødgade 28, Kbhvn. N.

Hansen, Jens Peder, købmand, Spedsbjerg pr. 
Holmstrup.

Hansen, Jens Peter, købmand, Hennet ved pr. Lin- 
delse.

Hansen, Jens Peter, købmand, Hovedgaden, Vejby.

Hansen, Johannes, fabrikant, grosserer, Kolding 
Salatfabrik, Blæsbjerggade 38 A., Kolding.

Hansen, Johannes, købmand, Vindingevej 22, Ny
borg.

Hansen, Johannes Børge, købmand, Tinggade 22, 
Ringsted.

Hansen, Johannes Olaf, købmand, Svendborgvej 2, 
Stenstrup St.

Hansen, J ohannes Severin, købmand, Darumvej 37, 
Esbjerg.
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853 Hansen, Jørgen Erland, købmand, fa. Peter Hansen, 
Slagslunde pr. Ølstykke.

854 Hansen, Jørgen Sloth, købmand, Anderup pr. 
Søhus.

855 Hansen, Kaj, købmand, Farum Hovedgade 34, Fa
rum.

856 Hansen, Kaj Eskild, købmand, F. F. Ulriks Gade 13, 
Kbhvn. 0 .

857 Hansen, Kaj Fogedgaard, købmand, Lejbølle.

858 Hansen, Kaj Oluf, købmand, Holmstrup pr. Jyderup.

859 Hansen, Karl, købmand, Verninge Købmandsgård, 
Verninge pr. Knarreborg.

860 Hansen, Karl Emil, købmand, Damhusvej’ 24, 
Odense.

861 Hansen, Keld, købmand, Ringstedgade 27, Næstved.

862 Hansen, Knud, købmand, Bredegade 56, Slagelse.

863 Hansen, Knud, købmand, fa. H. F. Hansen, Store- 
gade 47, Skærbæk.

864 Hansen, Knud, købmand, Kalundborgvej’ 39, 
Slagelse.

865 Hansen, Knud Helbech, købmand, Mørke.

866 Hansen, Knud Otto, købmand, Havnegade 11, 
Kerteminde.

867 Hansen, Kristian Lyhne, købmand, fa. G. Lyhne 
Hansen, Filskov.

868 Hansen, Laurentius Erasmi, købmand, Sofielunds- 
vej’ 9, Glostrup.

869 Hansen, Laurits, købmand, Lunghøj* pr. Gelsted.

870 Hansen, Lorens Henrik, købmand, fa. S. W. Peter
sen’s Eftf., Fjelstrup.

871 Hansen, Magnus, købmand, Mou.

872 Hansen, Margrethe, købmand, skibsprovianterings- 
handler, Borgbj’ergsvej’ 60, Kbhvn. SV.

873 Hansen, Marie, købmand, Havndrup pr. Pederstrup.

874 Hansen, Metha Kathrine, købmand, fa. Th. Han
sen, Storegade 147, Esbjerg.

875 Hansen, Niels Aage Lang, købmand, Valentin 
Jensens Vej 13, Kalundborg.

876 Hansen, Niels Peter, købmand, skibsprovianterings- 
handler, Augustenborg.

877 Hansen, Niels Thorvald, købmand, Staby pr. Ulf
borg.

878 Hansen, Norman, købmand, Holmegårdsvej 17, 
Hillerød.

879 Hansen, Olaf, købmand, Guldbergsgade 25, Kbhvn. 
N.

880 Hansen, Ole, købmand, fa. Marius Hansen, Løve
gade 44, Slagelse.

881 Hansen, Oluf, købmand, Solrød Strand.

882 Hansen, Orla Aksel, købmand, Kalvehave.

883 Hansen, Otto Willemoes, købmand, »Købmands
huset«, Løjtegårdsvej 77, Tårnby pr. Kastrup.

884 Hansen, Peder Oluf, købmand, Bemstorffsvej 158, 
Hellerup.

885 Hansen, Peter, forretningsbestyrer, Danske Køb
mænds Handels-Aktieselskab, Klinkbjerg 4, Åbenrå.

886 Hansen, Peter, købmand, Fynsvej 93, Kolding.

887 Hansen, Peter Jacobsen, købmand, Sølsted Varehus, 
Sølsted pr. Visby.

888 Hansen, Peter Viggo Gotfred, købmand, »Kolo
niallageret«, Landskronagade 69, Kbhvn. 0 .

889 Hansen, Poul, forretningsbestyrer, Tårbæk Køb
mandshandel, Tårbæk Strandvej, Klampenborg.

890 Hansen, Poul, købmand, Købmandsforretningen 
»Fuglesang«, Vissenbjerg pr. Bred.

891 Hansen, Poul, købmand, Nyborgvej 111, Svendborg.

892 Hansen, Poul, købmand, Set. Knuds Gade 46, Ring
sted.

893 Hansen, Poul Erik, købmand, Mern.

894 Hansen, Poul Snabe, købmand, Østergade 7, Lemvig.

895 Hansen, Poul Verner, købmand, Jens Juels Vej 1, 
Odense.

896 Hansen, Poul Vilhelm, købmand, Ryesgade 6, 
Ålborg.

897 Hansen, R ichard, mineralvandsfabrikant, Ringsted 
Mineralvandsfabrik, Ringsted.

898 Hansen, Sigurd, depotindehaver, Garlsberg-Depotet, 
Fredericia.

899 Hansen, Sigurd, købmand, Hesselbjerg pr. Humble.

900 Hansen, Sigvald, købmand, Bleggårdsgade 14, Vejle.

901 Hansen, Svend, købmand, Dokkedal.

902 Hansen, Svend, købmand, Orte Købmandsgård, 
Orte pr. Bred.

903 Hansen, Svend, købmand, Svend Hansen’s Køb
mandshandel, Tappernøje.

904 Hansen, Svend Aage, købmand, F. F. Ulriks Gade 
21, Kbhvn. 0 .

905 Hansen, Svend Aage, købmand, Møllergade 106, 
Svendborg.

906 Hansen, Svend Aage, købmand, skibsprovianterings- 
handler, fa. M. Gylling’s Skibsproviantering, Kolby 
Kås, Samsø.

907 Hansen, Svend Aage, købmand, Svanninge pr. 
Millinge.

908 Hansen, Svend Holger, brygger, Horslunde Bryggeri 
& Mineralvandsfabrik, Horslunde.

909 Hansen, Svend Kristian, købmand, Nyborgvej 85, 
Odense.

910 Hansen, Svend Olav, disponent, fa. Jens Hansen, 
Herringe pr. Rudme.

911 Hansen, Svend Ove Laurits Læssøe, grosserer, køb
mand, fa. H. I. Hansen & Søn, Ordrupvej 53 A., 
Charlottenlund.

912 Hansen, Søren, købmand, Nørremøllevej 61, Viborg.

913 Hansen, Søren Karsten, købmand, Vestergade 45, 
Struer.

914 Hansen, Tage Bernhard, købmand, SchefTmann’s 
Kolonialforretning, Vestergade 86, Odense.

915 Hansen, V. Aksel, købmand, Ellested Købmands
forretning, Ellested St.
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916 Hansen, Vagn, købmand, Mårsø pr. Mårsø St.

917 Hansen, Vagn, købmand, Skyttemarksvej 50, Næstved.

918 Hansen, Verner, købmand, Vesterport Købmands
forretning, Vestergade 25, Sakskøbing.

919 Hansen, Vigel Christian, købmand, Tårnborgvej 
12, Korsør.

920 Hansen, Viggo, købmand, Bernstorffsminde pr. Håge • 
rup St.

921 Hansen, Walter S., købmand, Hønkys pr. Rødekro.

922 Hansen, Willy, købmand, Ganløse pr. Måløv.

923 H ansen, Willy, købmand, Københavnsvej 66, Køge.

924 Harrestrup, Johannes, købmand, Struervej 16, 
Holstebro.

925 Hartmann, Kynde, købmand, Stepping.

926 Hartset, Svenn Børge, købmand, Vendersgade 18, 
Kbhvn. K.

927 Hasdahl, Frithiof, købmand, Hyltebjerg Alle 1, 
Vanløse.

928 Haslund, Harald, købmand, Samsøgade 25, Ålborg.

929 Haslund, Thorvald Nielsen, købmand, Willemoes- 
gade 2, Århus.

930 Hasselgårdens Kolonial, Ålekistevej 59, Vanløse.

931 Hauerslev, Axel, købmand, Sjællandsgade 68, 
Ålborg.

932 Haugaard, Svend, købmand, Refsvindinge.

933 Hauge-Rasmussen, Henry, forretningsfører, Sthyr & 
Kjær A/S, Jernbanegade 11, Sønderborg.

934 Haugsted, Hans Egon, købmand, Dalbyover.

935 Have, Gunnar, købmand, Hornum.

936 Hedegaard, Elias, købmand, Skave pr. Holstebro.

937 Heegaard, Axel Sigurd Poulsen, købmand, Strand
vejen 114, Hellerup.

938 Heinrichs, Ernst, købmand, Gedser.

939 Heintzelmann, Ib, købmand, fa. M. Peetz’s Eftf., 
Peter Bangs Vej 77, Kbhvn. F.

940 Helbo, Jens Andreas, købmand, Set. Olsgade 5, 
Roskilde.

941 Helgestrup, Christian Frederik, købmand, Lave
skov pr. Nivå.

942 Hellerup Bank A/S, Strandvejen 159, Hellerup.

943 Heltborg, Aage Mulvad, købmand, Hans Broges 
Gade 14, Århus.

944 Hemmingsen, Børge, depotindehaver, Nykøbing F. 
Bryghus’ Depot, Maribo.

945 Hemstra, Poul, købmand, Enghavevej 152, Kbhvn. 
SV.

946 Henker, Otto, købmand, Reventlowsvej 36, Odense.

947 Hennings & Co., fA. Chr., Dronningensgade 3, 
Odense.

948 Henningsen, Karl, købmand, Løjt Kirkeby.

949 Henriksen, Bent Møller, købmand, Storegade 16, 
Bramminge.

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972 :

973

974 :

975

976

977 :

978

979

980 :

Henriksen, Erik Henry Maxel, købmand, Astrup- 
vej 27, Odense.

Henriksen, Kaj, købmand, Tørring Kirke pr. Lemvig.

Henriksen, Marius Severin, købmand, Nyvej 28, 
Randers.

Henriksen, Tage Jacob, købmand, Borgmester- 
vangen 12, Kbhvn. N.

Henriksen, T homas Christian, købmand, Carit 
Etlars Gade 10, Vejgård pr. Ålborg.

Henriksen, Wilkens, depotindehaver, Tuborgs Bryg- 
gerier’s og Kongens Bryghus’ Depot, Ringsted.

Hermansen, Alfred Christian, købmand, Nr. 
Sejerslev pr. Højer.

Hermansen, Johan Frederik, købmand, Søvej 84, 
Nykøbing F.

Hertz, Gudrun, købmand, Rådhusstrædes Kaffe
handel, Rådhusstræde 10, Kbhvn. K.

Hess-Nielsen, Carl Wilhelm, købmand, Blegdams
vej 74, Kbhvn. 0 .

Hestbech, Bjarne Haldur, købmand, Skanderborg- 
gade 27, Randers.

H ildebrandt, Gunnar, købmand, Havnegade 105, 
Esbjerg.

H ildebrandt, J ørgen Frederik, købmand, Algade 
32, Hårby.

H ilmer, Eske T homsen, købmand, Mørke.

H indsgaul Butiksmontører A/S, Læderstræde 7—9, 
Kbhvn. K.

H inge, Bent Studsgaard, købmand, Faurholt pr. 
Ikast.

H intze, Christian Adolf, købmand, Dybensgade 2, 
Kbhvn. K.

Hjardemaal-Jensen, Christen Oluf, købmand, St. 
Set. Mikkels Gade 19, Viborg.

Hjeresen, Fritz, købmand, Palnatokevej 2, Odense.

Hjerrild, Gerner Niels Lyngby, købmand, Seden 
St.

Hjorth, Olav, købmand, Fåborgvej 49, Fruens Bøge.

Hjørngaard, Niels Jensen, købmand, Sønderlands- 
gade 25, Holstebro.

Hoffritz, Lars Ernst Emil, købmand, Lyngå pr. 
Hadsten.

Hofman, Erik Vendelbo, købmand, Helgolandsgade 
66, Ålborg.

Hoki A/S, Købmændenes Indkøbscentral, Horsens.

Holdt, Viggo, købmand, Hyllinge Købmandsgård, 
Hyllinge.

Holgersen, H olger, købmand, Skallebølle pr. 
Tommerup.

Hollesen, Erling, købmand, Koldingbjerg 26, Kol
ding.

Hollesen, Svend Aage, købmand, Christianslunds- 
vej, Nyborg.

H olm, Ib Alberg, købmand, Vendersgade 26, Fre
dericia.

H olm, Jens, købmand, Nordborg.
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981 H olm, Preben, købmand, Højstrupvej 20, Bolbro, 
Odense.

982 Holm, Svend Christen, fabrikant, grosserer, Gammel
havn, Åbenrå.

983 Holm, Vigo, depotindehaver, Carlsberg-Depotet, 
Rønne.

984 Holm-Larsen, Tage, købmand, Ramløse pr. Helsinge.

985 Holmby, Carl Ejner, købmand, Lindholmsvej 60, 
Nørre Sundby.

986 Holme, Axel Christian, købmand, Hobro.

987 Holmegaard, Mogens V., købmand,»Vareimporten«, 
Reventlowsvej 53, Odense.

988 Holst, Anders Frederiksen, købmand, A. Holst’s 
Kolonial, Bagsværd Hovedgade 1—5, Bagsværd.

989 H olst, Hakon, købmand, Holtet pr. Gandrup.

990 Holst, Mogens, købmand, fa. Marinus Holst, Nørre 
Voldgade 78, Nyborg.

991 H olstebroe, H ilmer Olaf, købmand, Steenstrups 
Alle 7, Kbhvn. V.

992 Hommel, Agnete, grosserer, købmand, fa. Waldemar 
Hommel, Lavendelstræde 5—7, Kbhvn. K.

993 Honoré, Erik, købmand, Johs. Jensens Alle 4, Fre
dericia.

994 Horsens Mineralvandsfabriker A/S, Horsens.

995 Hougaard, Harry Bagger, købmand, Nørrebro- 
gade 67, Randers.

996 H ulsbæk, Knud, købmand, Rødeled pr. Stege.

997 Hunding, Erling, købmand, Bramslykkevej 16, 
Kbhvn. Vby.

998 Hupfeld, Heinrich Leopold Victor, købmand, 
skibsprovianteringshandler, Rørdalsvej 38, Ålborg.

999 Husted, Arne Vesterby, købmand, Sjællandsgade 
113, Herning.

1000 Husted, Peder, købmand, Spangsberggade 7, Es
bjerg.

1001 Hvam, Jens Christian, købmand, Hvams Købmands
handel, Korup pr. Hadsund.

1002 Hvidegaard, Poul Herluf, direktør, A/S Slagelse 
Bryghus, Slagelse.

1003 H vidtfeldt, H enrik, købmand, H. J. Hvidtfeldt’s 
Købmandshandel, Oure St.

1004 Hvidovre Kommunebibliotek, Hvidovrevej 280, 
Kbhvn. Vby.

1005 Hvims, Thomas, købmand, Storegade 13—15, Had
sund.

1006 Hymøller, J ørgen, købmand, Lændemark pr. 
Bylderup-Bov.

1007 Hærsø, Verner, købmand, Østergade 18, Odense.

1008 H øgh, Axel, købmand, Voerså.

1009 H øholt, R ichard Gotfred, købmand, Langgade 
37, Ålborg.

10 10 Høj, Aksel, købmand, Kongelundsvej 296, Tårnby 
pr. Kastrup.

1011 Højbjerre, Jens R ichard, købmand, Hadsundvej 
157, Ålborg.

1012 H øjland, Mogens, købmand, Dybekær 1, Gørlev.

1013 H ørby, Madvig, købmand, Søvej 70, Nykøbing F.

1014 H ørdum, Axel, købmand, Niels Ebbesens Vej, 
Neder Hornbæk pr. Randers.

1015 H ørskov, Johanne Emma, købmand, Øresundsvej 62, 
Kbhvn. S.

1016 H øyberg, Jørgen Frederik, direktør, grosserer, 
Høyberg’s Kaffebrænderi, Rebslagervej 14, Kbhvn. 
NV.

1017 Ibfelt, Torben, købmand, Falkoner Alle 5, Kbhvn. F.

1018 Ibsen junr., Even, direktør, Egernvej 8, Kbhvn. F.

1019 I ldsvad, Svend Christian, købmand, Snejbjerg pr. 
Herning.

1020 I lleborg, Anders Madsen Bækby, skibshandler, 
Vesterhavsgade 77, Esbjerg.

1021 Ingerslev, Arthur M., købmand, grosserer, Sdr. 
Fasanvej 18, Kbhvn. F.

1022 Ingvartsen, Knud, købmand, Stationsvej 35, Nørre 
Sundby.

1023 Ingversen, Arne Bøgelund, købmand, Kilens Ko
lonial, Fredensgade 21 B., Silkeborg.

1024 Ipsen, Albert Cornelius, købmand, Kildevældsgade 
29, Kbhvn. 0 .

1025 Isaksen, Poul, købmand, Furreby pr. Løkken.

1026 Israelsen, Mads Johannes, købmand, Østergade 52, 
Herning.

1027 Iversen, Aage Holger, købmand, fa. Gottfred 
Gottfredsen’s Eftf., Sønderportsgade 5, Ribe.

1028 Iversen, Carl Anker, købmand, Rebekkavej 36, 
Hellerup.

1029 Iversen, Ejnar, mineralvandsfabrikant, A/S Fabriken 
»Kosmos«, Esbjerg.

1030 Iversen, Hans Jørgen, købmand, Grødde pr. Ikast.

1031 Iversen, Jørgen Dahl, købmand, fa. Th. Iversen, 
Maugstrup pr. Simmersted.

1032 I versen, Knud Kastrup, købmand, Middelfart.

1033 Iversen, Knud Valdemar, købmand, Sørvad.

1034 Iversen, Niels, købmand, Tårs.

1035 Iversen, Valdemar, depotindehaver, Carlsberg-De
potet, Odense.

1036 Iversen, Viktor Gunnar, købmand, Høstvej 13, 
Charlottenlund.

1037 Iversen & Larsen A/S, Fiolstræde 36, Kbhvn. K.

1038 I Wersen, Thomas Bucka, købmand, Oksbøl pr. 
Nordborg.

1039 Jacobsen, Adolf, købmand, Mern.

1040 Jacobsen, Andreas, direktør, A/S N. M. Breum, 
Grenå.

1041 Jacobsen, Arnold, købmand, Ungarnsgade 35, 
Kbhvn. S.

1042 Jacobsen, Axel, købmand, Frederiksborgvej 46, 
Kbhvn. NV.

1043 Jacobsen, Børge, købmand, skibsprovianteringshand
ler, Strandvejens Købmandshandel & Skibsprovian
tering, Frederiksværk.
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1044 Jacobsen, Carl Børge, købmand, Kolonialforretnin
gen »Jaco«, Vestergade 1, Århus.

1045 Jacobsen, Christian, købmand, Vardevej 6, Skern.

1046 Jacobsen, Christian Lind, købmand, Museumsgade 
27, Herning.

1047 Jacobsen, Edvard Reinholdt, købmand, Torve
gade 116, Esbjerg.

1048 Jacobsen, Ewald Søgaard, købmand, skibsprovian
teringshandler, Tordenskjoldsgade 15, Frederikshavn.

1049 Jacobsen, Georg Bakke, købmand, »Købmands
gården«, Mern.

1050 Jacobsen, Gerner, købmand, Strandvejen 213, 
Skodsborg.

1051 Jacobsen, Hans Jørgen, købmand, Allegade 23, 
Horsens.

1052 Jacobsen, Hans P., købmand, Hjordkær, Sønder
jylland.

1053 Jacobsen, Herluf, købmand, Hørve.

1054 Jacobsen, H erm., grosserer, fa. Jacobsen & Saabye’s 
Eftf., Nyhavn 43, Kbhvn. K.

1055 Jacobsen, Jørgen Søgaard, købmand, »Bakkegården«, 
Frederikshavn.

1056 Jacobsen, Kaj Hans, købmand, Korsgade 12, 
Kbhvn. N.

1057 Jacobsen, Kjeld Lindstrøm, købmand, Centra- 
Kolonial, Kastet vej 102, Ålborg.

1058 Jacobsen, Knud Vest, købmand, Chr. Winthers Vej 
48, Åbyhøj.

1059 J acobsen, Kr., købmand, Chr. Wærums Gade 12, 
Århus.

1060 Jacobsen, Kristian Peter, købmand, Øster Hassing 
pr. Gandrup.

1061 Jacobsen, Niels, direktør, Johan & Axel Hornbech 
A/S, Hadsund.

1062 Jacobsen, Paul, købmand, Kongevejen 5, Hørsholm.

1063 Jacobsen, Peter, depotindehaver, Tuborg’s Depot, 
Sønderborg.

1064 Jacobsen, Svend Leo, købmand, Skibby.

1065 Jacobsen, Svend Peter Ludvig, købmand, Frøslev 
pr. Padborg.

1066 Jacobsen, Vagn Borring, købmand, St. Blichers 
Gade 21 A., Herning.

1067 Jacobsen, Valdemar Neergaard, købmand, Store- 
gade 7, Sorø.

1068 Jacobsen, Viggo, købmand, Nørregade 46, Haderslev.

1069 Jakobsen, Aksel, købmand, Frifelt.

1070 Jakobsen, Arno, købmand, Læssøegade 150, Odense.

1071 Jakobsen, Einar, købmand, Mejlskov Købmands
forretning, Mejlskov St.

1072 Jakobsen, Frederik, købmand, Fårevejle.

1073 Jakobsen, Leif Johannes, købmand, GI. Landevej 
111, Herning.

1074 Jakobsen, Viggo, købmand, Haderup pr. Skive.

1075 Jansen, August Leo, købmand, fa. L. Terkelsen’s 
__ Eftf., Rudkøbing.

1076 Jansen, Edvin Egon, købmand, Rudkøbing.

1077 Jansen, Folmer, købmand, Boulevarden 33, Ålborg

1078 Jantzen, Eyvind, civilingeniør, Rungsted Kyst.

1079 Jappe, Johannes Evald, købmand, Gørløse Køb
mandshandel, Gørløse.

1080 Jensen, A. Toft, købmand, Håndværkerhaven 15, 
Kbhvn. NV.

1081 Jensen, Aage, købmand, Illerhuse Købmandshandel, 
I lierhuse pr. Ans.

1082 Jensen, Aage, købmand, Kastrupvej 324, Kastrup.

1083 Jensen, Aage, købmand, Keldby Købmandsforret
ning, Keldby pr. Stege.

1084 J ensen, Aage, købmand, Silkeborgvej 229, Åbyhøj.

1085 Jensen, Aage, købmand, Skellebjerg.

1086 Jensen, Aage Haugaard, købmand, Vesterport, Fre
derikshavn.

1087 Jensen, Aage Mads, grosserer, Smalleslippe 5, Ribe.

1088 Jensen, Adolph R ichard, købmand, Løsning.

1089 Jensen, Aksel, købmand, Båring pr. Asperup.

1090 Jensen, Aksel Johannes, købmand, Mads Hansens 
Vej, Odense.

1091 J ensen, Akton, købmand, Ejlskov pr. Nymark St.

1092 Jensen, Alfred Marius, købmand, GI. Kirkevej 34, 
Herning.

1093 Jensen, Alfred Villy, købmand, Assenbølle pr. 
Bred.

1094 J ensen, Anders Isager, købmand, Storegade 27, 
Tarm.

1095 Jensen, Anders Jessen, købmand, Alminde.

1096 Jensen, Andreas, købmand, Frøslevvej 17, Padborg.

1097 Jensen, Andreas Christian, købmand, Bajstrup pr. 
Tinglev.

1098 Jensen, Anker, grosserer, Islandsgade 55, Esbjerg.

1099 Jensen, Anna Berg, købmand, fa. J. V. Berg Jensen, 
Hovedgaden 35, Høng.

1100 Jensen, Anton Grønborg, købmand, N. Ebbesens 
Gade 20, Ålborg.

1101 Jensen, Arne Gjerlov, købmand, fa. Carl Jensen’s 
Eftf., Nyrup.

1102 Jensen, Arne Søren, købmand, Nordkap 14, Hol
stebro.

1103 Jensen, Arne Werner, købmand, Borups Alle 201, 
Kbhvn. NV.

1104 Jensen, Arno Edgar, købmand, Arno’s Kolonial, 
Holmbladsgade 18, Kbhvn. S.

1105 J ensen, Axel, direktør, Carl Jensen & Søn A/S, 
Vesterbro 2, Nykøbing S.

1106 Jensen, Axel, købmand, fa. J. A. Jensen, Bredgade 
18, Ringkøbing.

1107 Jensen, Axel, købmand, Thorsø.

1108 Jensen, Axel Emil, købmand, »Frugt- & Kolonial
lageret«, Hvidovrevej 91, Kbhvn. Vby.

Dansk Købmandsstand. 70 1097



1109 Jensen, Bent, købmand, Hørsholm Koloniallager, 
Torvet, Hørsholm.

1110 J ensen, Bernhard, købmand, Bækmarksbro.

1111 Jensen, Bernhard, købmand, »Kolonial-Lageret«, 
Algade 57, Holbæk.

1112 Jensen, Boje, købmand, Danmarksgade 27 A., Struer.

1113 Jensen, Børge, købmand, Istedgade 27, Ålborg.

1114 Jensen, Børge, købmand, Nykøbingvej, Rørvig.

1115 Jensen, Børge, købmand, 6’ Juli Vej 105, Fredericia.

1116 J ensen, Børge Just, købmand, Ny Munkegade 84, 
Århus.

1117 J ensen, Børge Marlo, købmand, fa. Sophus Jensen, 
Adelgade 87, Bogense.

1118 Jensen, Carl, købmand, GI. Ejby pr. Ejby St.

1119 Jensen, Carl, købmand, Kirke Værløse pr. Værløse.

1120 Jensen, Carl, købmand, Toftagervej 27, Brønshøj.

1121 J ensen, Carl Aage, købmand, Østergade 16, Ring
købing.

1122 Jensen, Carl Anker, købmand, Østergade 8, Her
ning.

1123 Jensen, Carl Christian, købmand, Anderup pr. 
Søhus St.

1124 Jensen, Carlo Andreas, ægeksportør, Hadsund Æg- 
export, Hadsund.

1125 Jensen, Chr. K astberg, købmand, Stationsvej, 
Tjæreborg.

1126 Jensen, Christen, depotindehaver, Carlsberg-Depo- 
tet, Banegårdsvej 7, Glostrup.

1127 Jensen, Christen, købmand, Islevbrovej 21, Brønshøj.

1128 Jensen, Christen, købmand, Set. Laurentii Vej 48, 
Skagen.

1129 Jensen, Christian, købmand, Tulstrup pr. Ikast.

1130 Jensen, Christian Peder, købmand, »Koloniallage
ret«, Hovedvejen 105, Glostrup.

1131 Jensen, Edvard, købmand, fa. K. B. Møller’s Eftf., 
Prangervej 40, Fredericia.

1132 Jensen, Edvard Martin, købmand, Højslev St.

1133 Jensen, Eiler Møller, købmand, Lomborg pr. 
Ramme.

1134 Jensen, Einar Johannes, købmand, Kolonialforret
ningen »Viadukten«, Rønne.

1135 Jensen, Ejnar K irstein, købmand, Godthåbsgade 49, 
Nørre Sundby.

1136 Jensen, Ejvind Jacob, købmand, Kolonialforretningen 
»Merkur«, Kastruplundsgade 21, Kastrup.

1137 Jensen, Else, købmand, fa. Albert Jensen, Hasle.

1138 Jensen, Engelbrecht, købmand, Vejlevej 14, Grind
sted.

1139 Jensen, Erik, købmand, Enighedsvej 31, Charlotten- 
lund.

1140 Jensen, Erik, købmand, Hygum pr. Jelling.

1141 Jensen, Erik Bjergegaard, købmand, »Købmands
gården«, Assens.

1142 Jensen, Erik Møller, købmand, Amagerbrogade 
250, Kbhvn. S.

1143 Jensen, Ernst, købmand, depotindehaver, Carlsberg- 
Depotet, Nykøbing S.

1144 Jensen, Frede Wilhelm, købmand, Østergade 59, 
Rudkøbing.

1145 Jensen, Gunnar, købmand, Nørrebrogade 43, Es
bjerg.

1146 Jensen, Hagbart Daa, købmand, Fynsgade 7, 
Grindsted.

1147 Jensen, Hans, købmand, Nordenhuse pr. Nyborg.

1148 Jensen, Hans Aage Wiemann, købmand, Poul Møl
lers Vej 8, Odense.

1149 Jensen, Hans Christian, fabrikant, Margarinefabri
ken »Vestfyen«, Glamsbjerg.

1150 Jensen, Hans Helge, købmand, Nr. Søby Købmands
forretning, Nr. Søby.

1151 Jensen, Hans Jørgen, købmand, Blenstrup.

1152 Jensen, Hans Møller, købmand, Engboulevarden 
10, Kristrup pr. Randers.

1153 Jensen, Hans Vilhelm Bjørn, købmand, Slippen 3, 
Dragør.

1154 Jensen, Harald Ejvind, købmand, Keldbylille Køb
mandsforretning, Keldbylille pr. Stege.

1155 Jensen, Harald Emil, købmand, Zinnsgade 1, 
Kbhvn. 0 .

1156 Jensen, Harry Johannes Christian, købmand 
Dronningensgade 11, Nørre Sundby.

1157 Jensen, Helge H ildebrandt, købmand, Kongevej 
98, Viby, Jylland.

1158 Jensen, Henning Bjarne, købmand, Gurrevejens 
Købmandshandel, Gurrevejen 60, Helsingør.

1159 Jensen, Henry, købmand, I/S Fritz Nielsen, Bred
gade 1, Karise.

1160 Jensen, H enry, købmand, Lillevorde pr. Gudum- 
holm.

1161 Jensen, Henry Holger, købmand, Kolonialforret
ningen »Cuba«, Kastanie Alle 16, Herning.

1162 Jensen, Henry Kærsgaard, købmand, Frank Ry
gårds Vej 4, Lindholm pr. Nørre Sundby.

1163 Jensen, Henry Ougaard, købmand, Borgerdiget 47, 
Roskilde.

1164 Jensen, Hermann, købmand, Helligkorsvej 32, 
Roskilde.

1165 Jensen, Hjalmar, købmand, Nytorv 1, Slagelse.

1166 Jensen, Holger, købmand, Højby.

1167 Jensen, Holger, købmand, Fru Inges Vej 17, Sorø.

1168 Jensen, Holger Frederik, købmand, Snogegårdsvej 
36, Gentofte.

1169 Jensen, Holger Leon, købmand, GI. Sulsted pr. 
Sulsted St.

1170 Jensen, H ørup, direktør, Århus Papirforretning A/S, 
Frederiksgade 32—36, Århus.

1171 J ensen, Ingemann, købmand, Østparkens Kolonial, 
Sjællandsgade 18, Ålborg.
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1172 Jensen, Iver Bertelsen, købmand, Kær Hestehave 
pr. Sønderborg.

1173 Jensen’s Eftf., fa. J. P., Niels Juels Gade 3, Es
bjerg.

1174 Jensen, Jens Aage, købmand, »Købmandshuset«, 
Godthåbsvej 22, Herning.

1175 Jensen, Jens Christian, købmand, Færøgades Kolo
nial, Færøgade 61, Ålborg.

1176 Jensen, Jens Christian, købmand, Jegerup pr. Vojens. .

1177 Jensen, Jens Christian, købmand, Storegade 75, 
Holsted St.

1178 Jensen, Jens Christian Skovgaard, købmand, 
Spurvegårdens Kolonial, Spurvegården 5, Kbhvn.Vby.

1179 Jensen, Jens Einar, købmand, Danmarksgade 21, 
Holstebro.

1180 Jensen, Jens Finderup Bagger, købmand, Bredgade 
84, Skern.

1181 Jensen, Jens Mathias, købmand, Hvidovrevej 88 A., 
Kbhvn. Vby.

1182 Jensen, Jens Ove Peter, købmand, fa. Joh. Ilium’s 
Eftf., Strandvejen 309 B., Charlottenlund.

1183 Jensen, Jens Paul, købmand, Koloniallageret »Ren
ten«, Rentemestervej 90, Kbhvn. NV.

1184 Jensen, Jens R iis, købmand, I/S Andersen & Riis 
Jensen, Riis pr. Jelling.

1185 Jensen, Jens Vestergaard, købmand, Finsensgade 
29, Esbjerg.

1186 Jensen, Jens Vestergaard, købmand, Ilskov.

1187 Jensen, Johan H enrik, købmand, Østergade 57, 
Hjørring.

1188 Jensen, Johan Peder Bendix Christian, købmand, 
Vrist St.

1189 Jensen, Johannes, købmand, Borgergade 32, Silke
borg.

1190 J ensen, Johannes, købmand, Hesnæs Købmands
forretning, Hesnæs pr. Stubbekøbing.

1191 Jensen, Johannes, købmand, Nakke pr. Nykøbing S.
1192 Jensen, Johannes Just, købmand, Irenevej 19, 

Odense.

1193 Jensen, Johannes Kjær, købmand, Søndergade 30, 
Struer.

1194 Jensen, Johannes Verner, købmand, H. C. Ander
sens Vej 63, Åbyhøj.

1195 Jensen, Josef, købmand, depotindehaver, Tuborg’s 
Depot, Dalbygade 1, Kolding.

1196 Jensen, Julius, købmand, Brejning.

1197 Jensen, J ørgen, købmand, Asnæs.
1198 Jensen, Jørgen Christian, købmand, skibsproviante

ringshandler, Hvide Sande pr. Ringkøbing.

1199 Jensen, Jørgen Kjær, købmand, fa. Johan Kjær.& 
Co., H. C. Ørsteds Vej 39 C., Kbhvn. V.

1200 Jensen, Jørgen Preben, købmand, Lundby.

1201 Jensen, Kai Moritz Lindekilde, købmand, Karen 
Brahes Vej 38, Odense.

1202 Jensen, Kaj, købmand, Kyndby pr. Krogstrup.

1203 Jensen, Kaj, købmand, Sorøvej 27, Slagelse.

1204 J ensen, Kaj Brehm, købmand, Bredegade 15, Slagelse.

1205 Jensen, Kaj Børge Fregerslev, købmand, Skander- 
borgvej 121, Århus.

1206 Jensen, Kaj Erik, købmand, Odensevej 114, Middel
fart.

1207 Jensen, Kaj Jonstrup, købmand, fa. Carl Jensen, 
Søndergade 6, Hjørring.

1208 Jensen, Kaj Moritz Helge, købmand, Baggesens- 
gade 4, Kbhvn. N.

1209 Jensen, Karl Christian Skov, købmand, Rolf 
Krakes Vej, Bolbro, Odense.

1210 Jensen, Karl Godtfred, købmand, Skibby.

1211 Jensen, Karl Reinhold, købmand, Fensmark pr. 
Holme Olstrup.

1212 Jensen, Karsten, købmand, Bevtoft.

1213 Jensen, Keld, købmand, Set. Jørgensbjerg, Kalund
borg.

1214 Jensen, Knud, købmand, Fruegade 24, Slagelse.

1215 Jensen, Knud, købmand, Lindevej 27, Præstø.

1216 Jensen, Knud Brender, købmand, Ask pr. Malling.

1217 Jensen, Knud Ejner, købmand, Åløkkevej 31, 
Kbhvn. F.

1218 Jensen, Knud Rosendal, købmand, Roskildevej 311, 
Kbhvn. Vby.

1219 Jensen, Konrad, købmand, Stormgade 30, Esbjerg.

1220 Jensen, Kresten Refslund, købmand, Østerbros 
Materialhandel, Rosenvængets Alle 3, Kbhvn. 0 .

1221 Jensen, Kristen Brændgaard, købmand, Sønder- 
landsgade 28, Holstebro.

1222 Jensen, Kristian Brender, købmand, Terpvej 4, Viby, 
Jylland.

1223 Jensen, Kristian Simon Grønlund, købmand, Ly
dum pr. Tistrup.

1224 Jensen, Kurt G., købmand, Søborg Hovedgade 84, 
Søborg.

1225 Jensen, Lars Holger, købmand, Obelsvej 9, Korsør.

1226 Jensen, Lars Peter, købmand, fa. Chr. Buhi, Heil- 
skovsgade 1, Vejgård pr. Ålborg.

1227 Jensen, Lars Peter, købmand, Fredensvej 37, Char- 
lottenlund.

1228 Jensen, Laurids, købmand, Storegade 199, Esbjerg.

1229 Jensen, Laurits, købmand, Sandved.

1230 Jensen, Lauritz Alfred, købmand, Ny Osted pr. 
Roskilde.

1231 Jensen, Lauritz Riff, købmand, fa. Sofus Jensen, 
Jagtvej 21, Kbhvn. N.

1232 Jensen, Magnus Christian, købmand, Gundstrup pr. 
Otterup.

1233 Jensen, Malte Elstrøm, købmand, Søndergade 13, 
Ejstrupholm.

1234 Jensen, Marinus, købmand, Tranbjerg St.

1235 Jensen, Marius Christian, købmand, Søborg Køb
mandshandel, Søborg pr. Firhøj.

1236 Jensen,’Martin, købmand, Bredgade 32, Hammerum.
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1237 Jensen, Martin, købmand, Thorup pr. Dronning
lund.

1238 Jensen, Michael, købmand, Stationsvej 22, Glostrup.

1239 Jensen, Niels, købmand, Stadil pr. Tim.

1240 Jensen, Niels Birch, købmand, Fjord vængets Kolo
nialhandel, Thiesens Alle 20, Korsør.

1241 Jensen, Niels Erik, købmand, Nr. Felding.

1242 Jensen, Niels Erik Oluf, købmand, Køng pr. 
Lundby.

1243 Jensen, Niels Hedegaard, købmand, Vinderød pr. 
Frederiksværk.

1244 Jensen, Niels Peter, købmand, Bøvlingbjerg.

1245 Jensen, Niels Peter, købmand, Fyensgade 26, Alborg.

1246 Jensen, Niels Peter Mygdal, købmand, Løgum- 
gård pr. Løgumkloster.

1247 Jensen, Nina Nyegård, forlagsdirektør Schioldanns- 
vej 28, Charlottenlund.

1248 Jensen, Oluf, købmand, fa. Charles Stærmose, Høje 
pr. Stenstrup St.

1249 Jensen, Orla Majland, købmand, Middelfartvej 55, 
Odense.

1250 Jensen, Osvald Kjærsgaard, købmand, Frederiks 
Plads, Randers.

1251 Jensen, Otilie Augusta, købmand, fa. Marius Jensen, 
Rebekkavej 24, Hellerup.

1252 Jensen, Otto Marius, købmand, Vejrbæk pr. Diana- 
lund.

1253 Jensen, Ove, købmand, Broager.

1254 Jensen, Ove, købmand, »Hjørnebutikken«, Hans 
Tausens Gade 2, Slagelse.

1255 Jensen, Peder Sand, købmand, Brudager pr. Vejstrup.

1256 Jensen, Peter, købmand, Flakkebjerg.

1257 Jensen, Peter, købmand, Fole.

1258 Jensen, Poul, købmand, fa. Jens O. Jensen, Havre
holm pr. Hornbæk.

1259 Jensen, Poul, købmand, skibsprovianteringshandler, 
fa. J. P. Petersen’s Eftf., Havnevej 14, Skagen.

1260 Jensen, Poul Johannes Hagelund, købmand, Rorup 
pr. Lejre.

1261 Jensen, Preben, købmand, »Købmandsgården«, Tikøb.

1262 Jensen, Preben Harris, købmand, Hørup pr. Jelling.

1263 Jensen, Rasmus,, købmand, Styding pr. Hammelev.

1264 Jensen, Regner Nygaard, depotindehaver, Harboe’s 
Depot, Slagelse.

1265 Jensen, Richard, købmand, Udsholt Købmands
handel, Udsholt pr. Græsted.

1266 Jensen, Robert, direktør, A/S Ibsen & Sønner, 
Nørre Åby.

1267 Jensen, Sigurd Brinckmeyer, købmand, BernstorfTs- 
vej 82, Hellerup.

1268 Jensen, Sigvald, købmand, Holbækvej 137, Jyderup.

1269 Jensen, Svend, forretningsfører, Brdr. Braun A/S, 
Alborg Afdeling, Ved Stranden 5, Ålborg.

1270 Jensen, Svend, købmand, Bispensgade 69, Hjørring.

1271 Jensen, Svend Aage, depotindehaver, Carlsberg- 
Depotet, Vig.

1272 Jensen, Svend Aage, købmand, Osted Købmands
handel, Osted pr. Roskilde.

1273 Jensen, Svend Aage, købmand, Ringbanens Kolo
niallager, Valby Langgade 185, Kbhvn. Vby.

1274 J ensen, Svend Aage, købmand, Trøjborgvej 60, 
Århus.

1275 Jensen, Svend Aage Rosendahl, købmand, Rød- 
ovrevej 183, Vanløse.

1276 Jensen, Svend Aage Søren Emanuel, købmand, 
Saltofte pr. Assens.

1277 Jensen, Svend Boye, købmand, Greve Strand.

1278 Jensen, Svend Erik, forretningsfører, fa. C. Jensen’s 
Enke, Skern.

1279 Jensen, Svend Erik, købmand, Kolonialforretningen 
»Det grønne Hjørne«, Absalonsgade 3, Ålborg.

1280 Jensen, Svend Helmer, købmand, Holmbladsgade 
22, Kbhvn. S.

1281 Jensen, Tage, købmand, fa. Jens Jensen, »Saxildhus«, 
Nygårdsvej 2, Esbjerg.

1282 Jensen, Tage, købmand, Fajstrup pr. Mundelstrup.

1283 Jensen, Tage, købmand, Fasanvej 18, Grenå.

1284 J ensen, Tage, købmand, Niløse pr. Dianalund.

1285 Jensen, Theodor, grosserer, fa. Ferd. Andersen & 
Co., Nytorv 5, Kbhvn. K.

1286 Jensen, Thomas, købmand, Viskinge pr. Værslev.

1287 Jensen, Thorkild, købmand, fa. Ferd. Jensen’s 
Sønner, Herrestrup pr. Grevinge.

1288 Jensen, Thorkild Boni, købmand, Kræmmergade 8, 
Varde.

1289 Jensen, T hyge Theilman, købmand, Nørregade 77, 
Esbjerg.

1290 Jensen, Valdemar, købmand, Borgbjergsvej 13, 
Kbhvn. SV.

1291 J ensen, Valdemar, købmand, Christiansgade 17, 
Ålborg.

1292 Jensen, Verner Ahlmann, købmand, skibsproviante
ringshandler, fa. Gotfred Petersen, Dyrehavevej 9, 
Nyborg.

1293 Jensen, Verner Just, købmand, Ringen’s Kolonial
forretning, Esbjerg.

1294 Jensen, Viggo, købmand, Kirke Sonnerup pr. Kirke 
Såby.

1295 Jensen, Viggo Andreas, købmand, Helmerhus Køb
mandsforretning, Klemmensker.

1296 Jensen, Viggo Gustav, købmand, Hj. af Rolfsgade 
og Kronprinsensgade, Esbjerg.

1297 Jensen, Villy, disponent, Central-Lageret, Vester
gade 92, Svendborg.

1298 Jensen, Walter, købmand, fa. Morten Andersen’s 
Eftf., Strandvejen 393, Vedbæk.

1299 Jensen, Willy, købmand, Nørregade 7, Grindsted.

1300 Jensen-Skovgaard, Henry, købmand, fa. Henry 
Skovgaard, Solbjerg pr. Århus.
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1301 Jeppesen, Adolf Mose, købmand, Lemvig.

1302 Jeppesen, Carl Frimodt, købmand, Jordbrovej 14, 
Arhus.

1303 Jeppesen, H., købmand, Godthåbsvej 177, Kbhvn. F.

1304 Jeppesen, Hans Peder, købmand, Lemvig.

1305 Jeppesen, Helge, købmand, Nørrebro’s Kolonial
lager, Nykøbing F.

1306 Jeppesen, K. P., købmand, Langegade 50, Kerte
minde.

1307 Jeppesen, Poul Johannes, købmand, Bangsebro 
Købmandshandel, Bangsebro pr. Tingsted.

1308 Jepsen, Frode, købmand, Tørringhuse pr. Lemvig.

1309 Jepsen, J. A., købmand, Vigerslewej 8, Kbhvn.Vby.

1310 Jepsen, Jens, købmand, Nørregade 17, Varde.

1311 Jepsen, Jens Kristian, købmand, Kastet vej 113, 
Alborg.

1312 Jepsen, J eppe Peder, købmand, Nørregade 25, 
Bramminge.

1313 Jepsen, Nis Peter, købmand, Bolderslev.

1314 Jespersen, Ely Marius, købmand, Assing pr. Kibæk.

1315 Jespersen, Svend Aage, forretningsfører, Ghr. Kjær- 
gaard A/S, Esbjerg.

1316 Jessen, Arthur, købmand, St. Pottergade 12, Åbenrå.

1317 Jessen, Georg Joachim, købmand, Trappen pr. Grå
sten.

1318 Jessen, Jens Rødgaard, købmand, Teglværksgade 18, 
Esbjerg.

1319 Jessen, Knud, købmand, fa. Oluf Thielst, Storegade 
81, Haderslev.

1320 Jessen, Peter, købmand, Sdr. Omme.

1321 Jochumsen, Svend Orla, købmand, Amstrup pr. 
Falling.

1322 Johannesen, Harry Lauge, købmand, Købmands
forretningen »Lauge«, Borum pr. Mundelstrup.

1323 Johannesen, Søren Hvid, købmand, Kolonialforret
ningen »Købmanden«, Niels Ebbesens Plads 6, Ar
hus.

1324 Johannessen, Børge Ellemann, forretningsbestyrer, 
fa. N. H. Nielsen, H. G. Ørsteds Gade 6, Esbjerg.

1325 Johannessen, Poul, købmand, Ordrupvej 60, Ghar- 
lottenlund.

1326 Johannsen, Christian, købmand, Blans pr. Avnbøl.

1327 Johannsen, Ingwer Karsten, købmand, Højer Køb
mandshandel, Skolegade 8, Højer.

1328 Johansen, Alex, købmand, Slangerup.

1329 Johansen, Anders Møller, købmand, »Købmands
gården«, Østergade 28, Struer.

1330 Johansen, Carl Christian, købmand, Seest pr. 
Kolding.

1331 Johansen, Carl Ejvind, købmand, kaptajn af re
serven, Købmandsforretningen »Sønderlund«, Hellig- 
korsvej 66, Roskilde.

1332 Johansen, Ghr. Møller, slagtermester, Lunde St., 
Jylland.

1333 Johansen, Christian, købmand, fa. Brdr. Johansen, 
Vamdrup.

1334 Johansen, Egon Bølling, købmand, Valby Langgade 
136, Kbhvn. Vby.

1335 Johansen, Einar, købmand, Uggerhalne.

1336 Johansen, Ejnar Møller, købmand, Holmevej 102, 
Saralyst pr. Højbjerg.

1337 Johansen, Ejvind, forretningsfører, A/S Allested Han
delshus, Allested.

1338 Johansen, Hans Peter, direktør, Tønder Kafferisteri 
A/S, Vidågade 27, Tønder.

1339 Johansen, Henry, købmand, Langholt St.

1340 Johansen, Jens Meier, forlagsdirektør, Tnmnevangen 
7, Gharlottenlund.

1341 Johansen, Johan Christian, købmand, Teisensvej 3, 
Nørre Sundby.

1342 Johansen, Johannes Peter, købmand, sogneråds
formand, Nr. Ørslev pr. Egebjerg.

1343 Johansen, J ørgen A. D., købmand, Slotsgade 9, 
Nyborg.

1344 Johansen, Olaf, købmand, Mørkøv.

1345 Johansen, Peter, købmand, Hammelev.

1346 Johansen, Ole Meier, skoleelev, Emdruphuse 12, 
Kbhvn. 0 .

1347 Johansen, Svend Erik, købmand, von Hattens Stræde 
20, Randers.

1348 Johansen, Viggo Glud, grosserer, Slotsgade 35, 
Alborg.

1349 Johansson, Carl R ikard Valdemar T horvald, 
købmand, Elmegades Koloniallager, Elmegade 27, 
Kbhvn. N.

1350 Johansson, Johannes Elof, købmand, Nørregade 
40, Glamsbjerg.

1351 Johnsen, Christian, købmand, fa. K. Christensen, 
Ganløse pr. Måløv.

1352 Johnsen, Emil, kaffebrænder, Esbjerg Kaffebrænderi, 
Rolfsgade 11, Esbjerg.

1353 Johnsen, Hjalmar, købmand, Troldhede.

1354 Johnsen, Lars Christian, købmand, Simmelkær pr. 
Sunds.

1355 Johnsen, Niels Andersen, købmand, Søndergade 18, 
Åbenrå.

1356 Johnsen, Valdemar, købmand, Trørødvej 59, Trørød 
pr. Vedbæk.

1357 Johnson, Jørgen Christensen, købmand, grosserer, 
Frederikssundsvej 281, Brønshøj.

1358 Josefsen, Johan Børge, købmand, Sporemagervej 
16, Kbhvn. NV.

1359 Juhl, Christian S., købmand, Præstegårdsvej 20, 
Vojens.

1360 Juhl, Jørgen, depotindehaver, Garlsberg-Depotet, 
Vojens.

1361 Junker, Hans Erik, købmand, fa. A. M. Tange’s 
Eftf., Sommersted.

1362 Just, Jens Aage, købmand, Darumvej 112, Esbjerg.
1363 Just, Karoline Margrethe, købmand, Darumvej 

72, Esbjerg.
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1364 Justesen, Axel Vilhelm, købmand, Sæby pr. Høng.

1365 Justesen, fa. Brdr., Vestergade 18, Kbhvn. K.

1366 Justesen, Henning, købmand, Hj. af Istedgade og 
Dannebrogsgade, Ålborg.

1367 Justesen, Niels Munkholm, købmand, Godthåbsvej 
62, Kbhvn. F.

1368 Justesen, Poul Just, forretningsfører, Justesen’s ke
miske Fabriker, Vestergrave 19, Randers.

1369 Justesen, Søren Michael, købmand, Ålborgvej 2, 
Hadsund.

1370 Justesen, Verner Just, købmand, Vestergrave 14, 
Randers.

1371 Juul, Poul Hansen, købmand, Snøde.

1372 Jæger, Alfred, købmand, Hovedgaden 42, Høng.

1373 Jæger, H elge J ohannes, købmand, Strandby Alle 
30, Kbhvn. Vby.

1374 Jøland, Anker Gundertoft, købmand, Oxford Alle 
45, Kbhvn. S.

1375 Jønsson, Svend Aage, købmand, Bjolderupvej 18, 
Kolding.

1376 Jørgensen, A. B., købmand, Rødovrevej 75, Vanløse.

1377 Jørgensen, Alfred, købmand, Frederiks Alle 38, 
Århus.

1378 Jørgensen, Axel, købmand, Veflinge St.

1379 J ørgensen, Bo Stener, købmand, fa. Einar Iversen’s 
Eftf., Torvestræde 2, Næstved.

1380 Jørgensen, C. V., købmand, fa. N. Jørgensen & Søn, 
Grund tvigsvej 16, Kbhvn. F.

1381 Jørgensen, Carl Conrad, købmand, Tørringe pr. 
Brobyværk.

1382 Jørgensen, Christian Peter, købmand, Åsen 5, 
Neksø.

1383 J ørgensen, Edvard Carl Nicolai, materialist, 
Kerteminde Materialhandel, Langegade 20, Kerte
minde.

1384 Jørgensen, Egon, købmand, Ejegods Kolonial, Hos
pitalsvej 2, Nykøbing F.

1385 Jørgensen, Einar, købmand, Steins Plads 8, Kbhvn. 
Vby.

1386 Jørgensen, Einar Helge, købmand, »Engdal«, 
Nørre Åby.

1387 Jørgensen, Ejnar, købmand, skibshandler, Hobro.

1388 Jørgensen, Ejnar, købmand, skibsprovianterings
handler, Hårbølle Bro pr. Askeby.

1389 Jørgensen, Ejnar, købmand, Sønderbro 10, Ålborg.

1390 Jørgensen, Erik, grosserer, Kong Georgs Vej 51, 
Kbhvn. F.

1391 Jørgensen, Erik, købmand, Jernbanegade 5, Ølgod.

1392 Jørgensen, Erna Marie, købmand, Elmegade 18, 
Kbhvn. N.

1393 Jørgensen, Gunnar, brygger, Bryggeriet »Thor« A/S, 
Maribo.

1394 Jørgensen, Gunnar, købmand, Kong Georgs Vej 9, 
Odense.

1395 Jørgensen, Gunnar, købmand, Rødegårdsvej 161, 
Odense.

1396 Jørgensen, Hans, købmand, Aller pr. Christiansfeld.

1397 Jørgensen, Hans Jørgen, købmand, Felsted.

1398 Jørgensen, Hans Peter, købmand, Brændstrup pr. 
Rødding.

1399 Jørgensen, Hans Peter Brandt, købmand, skibs
provianteringshandler, Storegade 6, Stege.

1400 Jørgensen, Harry Toftegaard, købmand, Revent- 
lowsvej 13, Odense.

1401 J ørgensen, Helge Bonne, købmand, Billesgade 17 D., 
Odense.

1402 Jørgensen, Helge Folmer, grosserer, Tuborg’s 
Depot, Korsør.

1403 Jørgensen, Henning, købmand, Rutsker Kolonial
handel, Rutsker pr. Hasle.

1404 J ørgensen, Henry Rasmus, depotindehaver, Tuborg’s 
Depot, Holte.

1405 Jørgensen, Herluf Aarup, købmand, Aarup’s Ko
lonial, Jyllandsgade 5, Randers.

1406 Jørgensen, H ugo Vilhelm, købmand, Brogade 19, 
Køge.

1407 Jørgensen, Ingolf, købmand, Vandmøllestræde 6, 
Nykøbing F.

1408 J ørgensen, Iver Alfred, købmand, Fortunvej 52, 
Charlottenlund.

1409 J ørgensen, Jakob, købmand, Frederikssundsvej 58 C., 
Kbhvn. NV.

1410 Jørgensen, Jens Ingvor, købmand, Humlum St.

1411 Jørgensen, Johannes, købmand, Gummerup Køb
mandsforretning, Gummerup pr. Glamsbjerg.

1412 J ørgensen, Johannes, købmand, Ryttervangens Ko
lonial, Infanterivej 44, Randers.

1413 Jørgensen, Johannes Julius Willy, depotindehaver, 
Carlsberg-Depotet, Skælskør.

1414 Jørgensen, Julius Erik, grosserer, fa. Henriques & 
Zøylner’s Eftf., Nyhavn 63, Kbhvn. K.

1415 Jørgensen, Juul Arngaard, direktør, A/S Vamdrup 
Korn- & Foderstofforretning, Vamdrup.

1416 Jørgensen, Jørgen Nicolaj, købmand, Ringgårdens 
Købmandshandel, Nylandsvej 21, Silkeborg.

1417 J ørgensen, Kaj Aage, købmand, Hadsundvej 98, 
Ålborg.

1418 J ørgensen, Knud, købmand, fa. L. Jørgensen & Søn, 
St. Merløse.

1419 J ørgensen, Knud, købmand, Ølgod.

1420 J ørgensen, Knud Thorkild, købmand, Helligkors
vej 10, Roskilde.

1421 Jørgensen, Kristian, købmand, Munke Bjergby.

1422 J ørgensen, Laurits Peder, materialist, Reberbans- 
gade 20, Ålborg.

1423 J ørgensen, Max, depotindehaver, Carlsberg-Depotet, 
Helsingør.

1424 Jørgensen, Niels Henry, købmand, Marslev St.

1425 Jørgensen, Olav Carl Christian, købmand, Ør
bæk St.

1426 Jørgensen, Ole Peder, købmand, Gods banevej 13, 
Glostrup.
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1427 Jørgensen, Oluf Christian, købmand, Dreslette pr. 
Flemløse.

1428 Jørgensen, Ove, købmand, Østergade 45, Rønne.

1429 J ørgensen, Ove Jacob, købmand, A/S Edvard 
Larsson, Stenløse, Sjælland.

1430 Jørgensen, Paul Verner, købmand, Emdrupvej 10, 
Kbhvn. 0 .

1431 J ørgensen, Peder Bech, købmand, Dejbjerg.

1432 Jørgensen, Peter Mørch, købmand, Fruens Bøge.

1433 Jørgensen, Poul, købmand, Fårevejle.

1434 Jørgensen, Poul, købmand, Klamp St.

1435 Jørgensen, Poul, købmand, Nyelandsvej 44, Kbhvn.

1436 Jørgensen, Poul, købmand, Sdr. Kirkeby pr. Ege
bjerg.

1437 Jørgensen, Poul Christian Weber, købmand, 
Veflinge St.

1438 Jørgensen, Richard, købmand, Vester Alle 23, 
Randers.

1439 Jørgensen, Richard F., købmand, Storegade 19, 
Augustenborg.

1440 Jørgensen, Robert Øhlenschlæger, købmand, 
Skyttehusgade 17, Vejle.

1441 J ørgensen, Stig Magnus, købmand, Sdr. Nærå pr. 
Årslev.

1442 Jørgensen, Svend Aage, købmand, Kolonialforret
ningen »Farina«, Jembanevej 5, Kgs. Lyngby.

1443 Jørgensen, Svend Erling, købmand, Jersie Strands 
Købmandshandel, Jersie Strand.

1444 Jørgensen, Tage Osvald, købmand, Holmegårdens 
Kolonialforretning, Vognmandsvej 26, Nyborg.

1445 Jørgensen, Ulf Meinert, direktør, The-Propaganda- 
kontoret (Section Scandinavia), Christian IX ’s Gade 
1, Kbhvn. K.

1446 Jørgensen, Vagn Frede Bagger, købmand, Otterup.

1447 Jørgensen, Vagner, købmand, fa. Jørgensen & Vig, 
Set. Bendts Gade 6, Ringsted.

1448 Jørgensen, Valdemar, købmand, H. C. Ørsteds Vej 
31, Kbhvn. V.

1449 Jørgensen, Villy Møller, købmand, Vestre Kon
tantforretning, Nørre Alle 37, Silkeborg.

1450 Jørstad, Edvard Andreas, købmand, Knudshoved vej 
98, Nyborg.

1451 Kaae, Aage, depotindehaver, Tuborg’s Depot, Hel
singør.

1452 Kaalund, Peter Helge, købmand, Svebølle.

1453 Kaare, Poul R ichardt, købmand, Hjadstrup pr. 
Kappendrup.

1454 Kaatmann, Hans Frederik, købmand, Grønnevej 1, 
Åbenrå.

1455 Kaiser, Erik Viggo, købmand, Kaiser’s Kolonial, 
Teglværksgade 1, Århus.

1456 Kallestrup, Niels Christian, købmand, Peder 
Skrams Gade 7, Ålborg.

1457 Kamper, Peter, købmand, Jernbanegade 37, Sønder
borg.

1458 Karlsen, Johannes Haarby, købmand, Spedalsø 
Torv 2, Horsens.

1459 Karstensen, Jørgen, købmand, Nybøl.

1460 Karup, Gunnar Ludvig, købmand, »Kolonial-Mes- 
sen«, Sønderlandsgade 38, Holstebro.

1461 Kaspersen, Arne, købmand, disponent, »Tobakshu
set«, Rødvig.

1462 K ier, Karen Louise, købmand, fa. Viggo Andersen, 
Skibbrogade 20, Kalundborg.

1463 K iilerich, Ib, købmand, Trekantens Kolonial, Hen
rik Lunds Vej 29, Skive.

1464 Kinch, Jan, prokurist, Ejby Købmandsgård A/S, 
Ejby.

1465 K irchheiner, Georg Sigfred Løvenbalch, køb
mand, Terosevej 2, Kastrup.

1466 K irkeby, Erik, købmand, Hj. af Sjællandsgade og 
Frodesgade, Esbjerg.

1467 Kirkegaard, Jacob Vig, købmand, Kolonialforret
ningen »Baldur«, Baldursgade 29, Esbjerg.

1468 Kirketerp-Møller, Otto, købmand, Grenå.

1469 Kjeldsen, Søren, købmand, Gårdsholt pr. Flauen- 
skjold.

1470 Kjær, Christian Aage, købmand, Kærvej 32, Søn
derborg.

1471 Kjær, Einer, købmand, Frederiksborgvej 47, Ros
kilde.

1472 Kjær, Marius Christian, købmand, Nybøl.

1473 Kjær, Martin, købmand, Allegade 43, Horsens.

1474 Kjær, Niels Peter, købmand, Assendløse Købmands
handel, Assendløse pr. Viby, Sjælland.

1475 Kjær, Svend, købmand, Brødregade 4, Randers.

1476 Kjær, Svend, købmand, Gøhlmannsvej 52, Kolding.

1477 Kjær, Willy, købmand, Øster Lindet.

1478 Kjær-Madsen, Karl Rikard, købmand, Strandvejen 
34, Hellerup.

1479 Kjærgaard, Leo Harbo, købmand, Hjerting pr. Es
bjerg.

1480 Kjærgaard, R ikard, købmand, Lindholmsvej 104, 
Nørre Sundby.

1481 Kjøbenhavns Handelsbank, A/S, Laksegade 5, 
Kbhvn. K.

1482 Kjøbsted, Jens Nielsen, købmand, Hadsundvej 73, 
Randers.

1483 Klahsen, Paul, købmand, skibsprovianteringshand
ler, Skibbrogade 19, Haderslev.

1484 K lausen, Dan R iis, købmand, Estersvej 25, Hellerup.

1485 K lindt, Johannes Jensen, købmand, Bredebro.

1486 Klint, Svend, købmand, Tibirke Købmandshandel, 
Tibirke pr. Tisvildeleje.

1487 K litgaard, N iels Bondrup, købmand, Ulsted St.

1488 K living, Børge, købmand, Nørregade 47, Køge.

1489 K loster, Alfred Frants, købmand, Ørsbjerg pr. 
Årup.
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1490 Klüver, Magnus Carl, købmand, Odensevej 34, 
Middelfart.

1491 Knudsen, Aage, købmand, Flemløse Brændsel-, Fo
derstof- & Kolonialforretning, Flemløse.

1492 Knudsen, Alfred Winther, købmand, Sletten pr. 
Humlebæk.

1493 Knudsen, Anders, købmand, Haderup Købmands
handel, Haderup pr. Skive.

1494 Knudsen, Axel, købmand, Hjortespring pr. Herlev.

1495 Knudsen, Birger, købmand, Kyndbyværkets Køb
mandshandel, Kyndbyværket pr. Krogstrup.

1496 Knudsen, Børge Arnhof, købmand, Voldby pr. 
Hammel.

1497 Knudsen, Carl Aage, købmand, Horreby Købmands
handel, Horreby pr. Karleby.

1498 Knudsen, Erik T hygesen, grosserer, A/S Margarine 
Compagniet M.G.s Oplag, Alborg.

1499 Knudsen, Erland, disponent, fa. Kristian Knudsen, 
Hessum pr. Otterup.

1500 Knudsen, Ernst Stenberg, købmand, skibsprovian
teringshandler, V. Strandgade 35, Ringkøbing.

1501 Knudsen, Hans Jørgen, depotindehaver, Garlsberg- 
Depotet, Knarreborgvej 17-19, Tårnby pr. Kastrup.

1502 Knudsen, Herman Kjær, købmand, Kappendrup pr. 
Langeskov.

1503 Knudsen, Holger, købmand, Bradsted pr. Suldrup.

1504 Knudsen, Jens Peter, købmand, Søndergade 12, 
Hadsten.

1505 Knudsen, J ørgen Friis, købmand, Stationsvej 1, 
Fakse Ladeplads.

1506 Knudsen, Jørgen M., købmand, Callesensgade 18, 
Åbenrå.

1507 Knudsen, Kai, direktør, A/S Alfred Knudsen, Ringe.

1508 Knudsen, Knud R iis, købmand, Kolonialforretningen 
»Hjørnet«, Nørre Alle 21, Kbhvn. N.

1509 Knudsen, Knud Terkild Strandbygaard, købmand, 
Storegade 2, Ølgod.

1510 Knudsen, Laurids Erik, købmand, Assensgade 24, 
Århus.

1511 Knudsen, N. J., redaktionssekretær, Gyldenløvesgade 
20, Odense.

1512 Knudsen, Niels Julius, købmand, Nordenskov.

1513 Knudsen, Ole, købmand, Føllenslev.

1514 Knudsen, Osvald, købmand, fa. Petersen & Knudsen, 
Padborg.

1515 Knudsen, Paul H übertz, købmand, fa. J. Hübertz 
Knudsen, C. F. Richs Vej 90, Kbhvn. F.

1516 Knudsen, Rehardt, købmand, sognefoged, Stigs 
Bjergby pr. Mørkøv.

1517 Knudsen, Svend Marius, købmand, Skyums Gård, 
Hadsund.

1518 Koblegaard, Holger Herbert, købmand, Tisvilde 
pr. Tisvildeleje.

1519 Koch, Niels, købmand, grosserer, Holmbladsgade 78, 
Kbhvn. S.

1520 Koch, Viggo Vilhelm, købmand, fa. Ellen Koch, Em- 
drupvej 42, Kbhvn. 0 .

1521 Kock, Jørgen, købmand, Parkgade 28, Sønderborg.

1522 Kofoed, Aage, købmand, Rønne.

1523 Kofoed, Kaj Wegener, købmand, Rådhusvej 14, 
Ballerup.

1524 Koldboro, Nieldorf Ladefoged, købmand, Frede- 
riksborggade 14, Frederikssund.

1525 Kolding Købmandsskole, Kolding.

1526 Kolmos, Jens Peter, købmand, depotindehaver, Tu
borg’s Depot, Nordborg.

1527 Kolmos, Peter Hansen, købmand, Nordborg.

1528 Kongstad, Carl, købmand, Søndergade 90, Glams
bjerg.

1529 Kornerup, Kaj Anders Jørgen, købmand, Brogårds
vej 24, Gentofte.

1530 Kornerup-Madsen, J ørgen, købmand, Korsgårdens 
Kolonial, Sophus Bauditz’ Vej 20, Charlottenlund.

1531 Korsholt, Christian, købmand, Søndergade 57, 
Frederikshavn.

1532 Koustrup, Gert, købmand, Vesterbrogade 104, 
Kbhvn. V.

1533 Krabsen, Christian, købmand, Bøsbrovej 7, Randers.

1534 Kragh, Hans Jacob, købmand, Ringkøbingvej 82, 
Holstebro.

1535 Kragh, Karl Emil, købmand, Otterup.

1536 Kraghede, Lars, købmand, Nørreports Kolonialhan
del, Fredericia.

1537 Kragskov, Viggo, købmand, St. Billes Gade 17, Ål
borg.

1538 Kristensen, Aage Verner, købmand, Jyllandsgade 
16B., Struer.

1539 Kristensen, Gunnar Snejbjerg, købmand, »Axelhus«, 
Struer.

1540 Kristensen, Hans Bramsen, købmand, Tofterup.

1541 Kristensen, Harry Guldbæk, købmand, Nørre 
Sundby.

1542 Kristensen, Henning, købmand, Udsholt Strand pr. 
Græsted.

1543 Kristensen, Jakob, købmand, »Den gamle Købmands
gård«, Torvet, Ærøskøbing.

1544 Kristensen, Niels Elvard, købmand, Vibevej 15, 
Næstved.

1545 Kristensen, Svend, købmand, Starup pr. Tofterup.

1546 Kristensen, Svend Axel, købmand, Købmandsfor
retningen »Hjørnet«, Sofielundsvej 81, Glostrup.

1547 Kristensen-Elsøe, Kristian, fabrikant, A/S»Hygæa«, 
Kristensen-Elsøe’s Farve- & Lakfabriker, Ålborg.

1548 Kristensen-Elsøe, Svend, fabrikant, A/S »Hygæa«, 
Kristensen-Elsøe’s Farve- & Lakfabriker, Ålborg.

1549 Kristiansen, Rudolf, købmand, Rude Købmands
handel, Rude.

1550 Kristiansen, Svend Erhardt, forretningsbestyrer, fa. 
N. Knudsen, Nordenskov.

1551 Kristiansen, Verner Neergaard, købmand, Nybo 
Kontantforretning, Nylandsvej 55, Silkeborg.
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1552 Kristiansen, Viggo Andreas, købmand, Sømark Køb
mandsforretning, Sømark pr. Borre.

1553 Krogh, Chresten, købmand, Hesselager Købmands
handel, Hesselager.

1554 Krogh, Claus, købmand, Øster Lindet.

1555 Krogh, Knud, købmand, Ryesgade 30, Alborg.

1556 Kronborg, Alfred Kold, købmand, Karup.

1557 Kruse, Harry, distriktschef, B. P. Olie-Kompagniet 
A/S, Alborg Distrikt, Ålborg.

1558 Krøjgaard, Lars Birk, købmand, Silkeborgvej 39, 
Herning.

1559 Krøyer, Finn, købmand, fa. Th. Krøyer, Hovedvejen 
63, Glostrup.

1560 Kubiak, Albin, købmand, Kolonialforretningen 
»Tjalken«, Strandvejen 333, Hornbæk.

1561 Kunz, Bruno, købmand, Holm pr. Nordborg.

1562 Kure, Axel Andersen, direktør, E. Sonne-Hansen 
A/S, Neksø.

1563 Kusk, Jens Kristian Nielsen, købmand, Tåmborgvej 
1A., Korsør.

1564 Kvorning, Haakon, grosserer, fa. Brdr. Kvoming, 
Trafikhavnen, Esbjerg.

1565 Kvorning, Holger, købmand, skibshandler, fa. J. J. 
Sehested’s Eftf., Strandbygade 40, Esbjerg.

1566 Kvorning, Niels Christian, grosserer, fa. Brdr. Kvor
ning, Trafikhavnen, Esbjerg.

1567 Kühlborn, H einrich Christian, købmand, Svane 
Materialhandel, Sdr. Ringgade 29, Århus.

1568 Kühn, R ichard Albert, købmand, Kühn’s Kolonial, 
Frankrigsgade 17, Kbhvn. S.

1569 København’s Købmandsforening, Ægirsgade 57, 
Kbhvn. N.

1570 Københavns Stadsarkiv, Rådhuset, Kbhvn. V.

1571 Købmandsbanken i København, A/S, GI. Torv 4, 
Kbhvn. K.

1572 »Købmandshuset«, Finsensvej 132, Kbhvn. F.

1573 Købmandshuset »Granbo«, Merløsevej 2, Brønshøj.

1574 Købmandsskolens Bibliotek, Jul. Thomsens Plads 1, 
Kbhvn. V.

1575 Købmandsstandens Oplysningsbureau A/S, GI. Mønt 
2-4, Kbhvn. K.

1576 Købmands- og Håndværkerbanken, A/S, Store Torv 
12, Arhus.

1577 Kødindustriens Fabrikantsammenslutning, Skel- 
bækgade 38, Kbhvn. V.

1578 Kølbæk, Knud, købmand, Hospitalsgade 1, Give.

1579 Ladekjær, Harald, købmand, Fynsvej 48, Kolding.

1580 Lambertsen, Carl Christian, disponent, fa. Jacob 
Hansen, Jels.

1581 Landsarkivet, Jagtvej 10, Kbhvn. N.

1582 Landsperg, Tage H øyrup, grosserer, Degnemose 
Alle 4-6, Brønshøj.

1583 Lang-Jensen, Ejnar, købmand, Brandholms Alle 37, 
Vanløse.

1584 Lange, Thor, købmand, Kolonialforretningen »Thor«, 
Sallingvej 61, Kbhvn. F.

1585 Langergaard, Peter, direktør, Valsemøllen A/S, Es
bjerg.

1586 Langgaard, Robert, købmand, Mølletoften 1, Hor
sens.

1587 Langæble, Svend, købmand, Svindinge, Fyn.

1588 Lardal, Poul Henning, købmand, Lardal’s Kolonial, 
Ordrup Jagtvej 109, Charlottenlund.

1589 Larsen, Aage, købmand, Barfredsvej 2, Frederiks
havn.

1590 Larsen, Aage, købmand, Ivar Huitfeldts Gade 1, Al
borg.

1591 Larsen, Aksel, købmand, Bellinge St.

1592 Larsen, Aksel, købmand, Vesterbrogade 8, Nørre 
Sundby.

1593 Larsen, Aksel Richard, købmand, Frederiksgade 19, 
Odense.

1594 Larsen, Anton Arnold, købmand, Tyge Brahes Vej 
22, Alborg.

1595 Larsen, Arne Houmann, købmand, »Sukkerhuset«, 
Rådhusstræde 3, Kbhvn. K.

1596 Larsen, Arne Wessel, købmand, direktør, A/S B. 
Bennetzen, Slagelse.

1597 Larsen, Arthur, købmand, Jelling.

1598 Larsen, Bent H ugo, købmand, Østergade 37, Nørre 
Sundby.

1599 Larsen, Børge, købmand, Urbansgade 3, Ålborg.

1600 Larsen, Carlo Overgaard, købmand, Elmegade 21, 
Kbhvn. N.

1601 Larsen, Christian, købmand, Østbirk.

1602 Larsen, Christian Overgaard, købmand, St. Snøde.

1603 Larsen, Egon Vagn, købmand, Saunte.

1604 Larsen, Einar, købmand, Aboulevard 29, Kbhvn. V.

1605 Larsen, Elise, købmand, Købmandsforretningen »D et 
skæve Hjørne«, Busemarke pr. Borre.

1606 Larsen, Erik, købmand, Fælled vej 59, Roskilde.

1607 Larsen, Erik Breuerbach, købmand, Breuerbach’s 
Kolonial, Bredegade 7, Alborg.

1608 Larsen, Erland Blaabjerg, købmand, Hornshøj pr. 
Holstebro.

1609 Larsen, Eskild Evald, købmand, grosserer, Korsgade 
8, Kbhvn. N.

1610 Larsen, G. E., købmand, Algade 26, Korsør.

1611 Larsen, Gunnar, købmand, Kolonialforretningen 
»Stovesberg«, Hjallesevej 94, Odense.

1612 Larsen, Gunnar, købmand, Torbenhuse Kolonial, 
Rødovrevej 404, Vanløse.

1613 Larsen, Hans Laurits, købmand, Arhusgade 84, 
Kbhvn. 0 .

1614 Larsen, Hans William, købmand, Nr. Jæmløse pr. 
Regstrup.

1615 Larsen, Harald, købmand, Markedsgade 5, Nykø
bing F.

1105



1616 Larsen, Harry Munkehøj, købmand, Tamsborgvej 
19, Hillerød.

1617 Larsen, Henry, købmand, Philip Schous Vej 21, 
Kbhvn. F.

1618 Larsen, Henry Gerner, købmand, Kongevejen 61, 
Sorgenfri, Kgs. Lyngby.

1619 Larsen, Holger, købmand, »Kolonialhuset«, Jern
banegade 13, Alborg.

1620 Larsen, Holger Christian, købmand, Sevel pr. Vin- 
derup.

1621 Larsen, Holger Dam, købmand, Rekkende pr. Al- 
lerslev.

1622 Larsen, Jens Møller, købmand, skibsprovianterings- 
handler, Thorsminde pr. Ulfborg.

1623 Larsen, Jens Peter Emil, købmand, Brødregade 15, 
Randers.

1624 Larsen, Johannes, købmand, Albjerg pr. Oure St.

1625 Larsen, Johannes, købmand, Middelfartvej 137, 
Bolbro, Odense.

1626 Larsen, Johannes Skovgaard, købmand, Østrup pr. 
Otterup.

1627 Larsen, Johannes Valdemar, købmand, Ejbygade 
23, Odense.

1628 Larsen, Jørgen, købmand, Knabstrup.

1629 Larsen, Kaj, købmand, Bøgelunde Købmandshandel, 
Bøgelunde pr. Sdr. Bjerge.

1630 Larsen, Kaj, købmand, Gedservej 123, Nykøbing F.

1631 Larsen, Kaj Thor, købmand, Gedesby Købmands
handel, Gedesby pr. Gedser.

1632 Larsen, Knud, købmand, fa. Jensen & Larsen, Dok- 
kedal.

1633 Larsen, Knud, købmand, Nr. Herlev pr. Brødeskov.

1634 Larsen, Knud, købmand, Priorgade 1, Sorø.

1635 Larsen, Knud Børge, købmand, Ulrikkenborg Alle 
32, Kgs. Lyngby.

1636 Larsen, Knud Sonne, købmand, Borgmester Nielsens 
Vej 60, Rønne.

1637 Larsen, Kristian Anker, købmand, Skanderborggade 
16, Randers.

1638 Larsen, Kurt, købmand, Snejbjerg pr. Herning.

1639 Larsen, Mie, Sønderlundvej 1, Herlev.

1640 Larsen, Nicolai, købmand, Stengade 66, Helsingør.

1641 Larsen, Niels Børge, købmand, Damhusvej 40, 
Odense.

1642 Larsen, Noberth Hartvig, købmand, »Købmands
gården«, Vålse pr. Nr. Alslev.

1643 Larsen, Osvald, direktør, K. DM. p.p., Tilsynet m. 
Handelsskoleundervisningen, Holbergsgade 3, Kbhvn. 
K.

1644 Larsen, Peder Sofus, købmand, Aldershvilevej 112, 
Bagsværd.

1645 Larsen, Peter, købmand, Østergade, Helsinge.

1646 Larsen, Peter Hansen, købmand, Høgevej 1, Frede
ricia.

1647 Larsen, Peter T hormod, købmand, Stensby pr. 
Skamby.

1648 Larsen, Poul, købmand, fa. L. P. Larsen, Bjerggade 
9, Helsingør.

1649 Larsen, Poul Dam, depotindehaver, Garlsberg-De- 
potet, Ringsted.

1650 Larsen, Poul Herman Kroll, købmand, Hedehu
sene.

1651 Larsen, Sigrid Juliane, købmand, Holmbladsgade 
54, Kbhvn. S.

1652 Larsen, Svend Aage, købmand, Allesø Handelshus, 
Allesø pr. Beidringe.

1653 Larsen, Svend Eivind, købmand, Skellerup pr. Ul
lerslev.

1654 Larsen, Svend Erik, købmand, Faistersgade 26, Ål
borg.

1655 Larsen, Svend Ove, købmand, Christian X ’s Vej 171, 
Holme pr. Viby, Jylland.

1656 Larsen, Sverre Obel, købmand, Stae pr. Vester Has
sing.

1657 Larsen, Tage Holm, købmand, Kirke Helsinge pr. 
Gørlev.

1658 Larsen, Thorkild, købmand, Skrillinge pr. Middel
fart.

1659 Larsen, Viggo, købmand, Gørløse.

1660 Larsen, Viggo, købmand, Set. Jørgensbjerg 19, Ka
lundborg.

1661 Lassen, Allan Orvar Fritiof, købmand, Jagtvej 121, 
Kbhvn. N.

1662 Lassen, Jens Albert, købmand, Hesseløgade 31, 
Kbhvn. 0 .

1663 Lassen, Jeppe, købmand, Storegade 12, Haderslev.

1664 Lassen, Rasmus, købmand, Enighedslund, Ålborg.

1665 Lassen, Vagn, købmand, Hjordkær, Sønderjylland.

1666 Laugesen, Harry, forretningsfører, A/S H.O.K.I., 
Kolonial en gros, Esbjerg.

1667 Laugesen, Jens, grosserer, Kolding Import Gompagni, 
Haderslevvej 85, Kolding.

1668 Lauridsen, Alf Georg, købmand, Skovpark Kolonial, 
Skovparken 13, Odder.

1669 Lauridsen, Byrial Osvald, købmand, BO-Kolonial, 
Brendstrupvej 86, Århus.

1670 Lauridsen, Jens Christian Martinsen, købmand, V. 
Tim pr. Tim St.

1671 Lauridsen, Laurids Kamp, købmand, Vinding pr. 
S ør vad.

1672 Lauridsen, Mads Martinsen, købmand, Ømhøj.

1673 Lauridsen, Niels, købmand, Lem pr. Lem St.

1674 Lauridsen, R ichardt, købmand, Nybro Mølle pr. 
Herning.

1675 Lauritzen, Jørgen, købmand, Bregninge.

1676 Laursen, Carlo Ditlev, købmand, fa. Laursen & 
Søn, Carlshøjvej 47, Kgs. Lyngby.

1677 Laursen, Christian Bruun, købmand, Kolonialfor
retningen »Svea«, Vodroffsvej 22, Kbhvn. V.

1678 Laursen, Gunnar, købmand, Vebbestrup pr. Doense.

1679 Laursen, Holger, købmand, Visborg.

1106



1680 Laursen, Johannes Ingemann, købmand, Nørregade 
53, Holstebro.

1681 Laursen, Leo Weiss, købmand, Nørregade, Hjørring.

1682 Laursen, Peter, købmand, Gjerning pr. Bjerringbro.

1683 Lausten, Niels Oksen, købmand, Broballe pr. Nord- 
) borg.

1684 Lausten, Peter Georg Alfred, købmand, skibspro
vianteringshandler, fa. Johs. Jacobsen’s Eftf., Gråsten.

1685 Laustsen, Laurits Ove Lundgaard, købmand, GI. 
Kirkevej 10B., Herning.

1686 Leerbeck, Preben Adolf, grosserer, Classensgade 13, 
Kbhvn. 0 .

1687 Leffers, Martin, købmand, skibsprovianteringshand
ler, Fjordgade 2, Nykøbing M.

1688 Legaard, Jens Thøger, købmand, A/S Købmands
gården i Kastrup, Alleen 29, Kastrup.

1689 Legarth, Hans-Erik Hugger, købmand, fa. P. 
Schaar’s Eftf., Bøssemagergade 2, Hellebæk.

1690 Lehrmann, Poul, købmand, Skårup.

1691 Lemming, Jørgen, redaktør, Rungsted Kyst.

1692 Lemming, Lars Aage, forretningsbestyrer, Kolonial
lageret »Vargo«, Holmbladsgade 105, Kbhvn. S.

1693 Lensfelt, Axel, fabrikant, Mineralvandsfabriken 
»Krystal«, Godthåbsvej 239, Kbhvn. F.

1694 Leth, Eigil, købmand, Nybrovej 193, Kgs. Lyngby.

1695 Levin, Oscar Ellis, grosserer, fa. Oscar E. Levin & 
Co., Vesterbrogade 92, Kbhvn. V.

1696 Lichtinger A/S, Aage, Jagtvej 169, Kbhvn. 0 .

1697 Lie, Margrethe, købmand, fa. Mads Lie, Skalborg 
St.

1698 Lilbæk, Hakon, købmand, Godthåbsvej 53, Kbhvn. 
F.

1699 Lindahl, Erik, købmand, fa. Carlo Lindahl, Strand
vejen 228, Skotterup pr. Snekkersten.

1700 Lindeskov, Bertram, depotindehaver, Carlsberg-De- 
potet, Korsør.

1701 Lindeskov, Hilmer Oluf, købmand, Strandvejen 174, 
Snekkersten.

1702 Lindgaard, Finn, købmand, Lindholm Koloniallager, 
Lindholm pr. Nørre Sundby.

1703 Lindgaard, Martin, købmand, Truust pr. Fårvang.

1704 Lindgaard, Robert, købmand, Sdr. Vinge pr. Ul
strup.

1705 Lindhard, Magnus Anton, købmand, LI. Thorup pr. 
Ulstrup.

1706 Lindhardt, Rudolf Christian, købmand, Lejerbo’s 
Købmand, Vestergade 41, Holstebro.

1707 Linneberg, Jens Oluf, købmand, Storegade 17, Lem
vig.

1708 Linnebjerg, Jens, købmand, Tværgade 15, Ikast.

1709 Linnet, Lorens Christian, købmand, Møgeltønder.

1710 Lintner, Erik, direktør, Bryggeriet »Vestfyen«, As
sens.

1711 Ljungberg, Emmy, købmand, Jernbane Alle 7B., Van
løse.

1712 Lohse, Lorents, købmand, Marstal.

1713 Lorenzen, Asmus, købmand, Rends.

1714 Lorenzen, Friedrich Christian, købmand, skibspro
vianteringshandler, Mommark.

1715 Lorenzen, Hans Peter, købmand, Roskildevej 76, 
Kbhvn. Vby.

1716 Lorenzen, Lorenz, købmand, Ketting.

1717 Lorenzen, Mathias, grosserer, Sønderborg Kaffe
risteri, Kastanie Alle 17, Sønderborg.

1718 Lorenzen, Svend Aage Hjort, købmand, Nørre
gade 20, Ringsted.

1719 Ludvigsen, Marius Peter, købmand, Gudsø pr. 
Taulov.

1720 Ludvigsen, Peter Nissen, købmand, sognefoged, Over 
Jerstal.

1721 Ludvigsen, Viggo, købmand, fa. Peter Ludvigsen, 
Mølleplads, Haderslev.

1722 Lunau, Poul, købmand, Ejlersvej 34, Næstved.

1 723 Lund, Andreas Nielsen, købmand, Jægersborg Alle 
41, Charlottenlund.

1724 Lund, fa. Brdr., Silkeborgvej 319, Abyhøj.

1725 Lund, Ernst, købmand, Frydsvej 21, Kolding.

1726 Lund, Hans Bendt, købmand, Nakke pr. Sandager.

1727 Lund, Hans Peter, købmand, LI. Nustrup pr. St. 
Nustrup.

1728 Lund, Holger, forretningsfører, Skandinavisk Kaffe- 
& Kakao Kompagni A/S, Sønderborg.

1729 Lund, J. A., købmand, fa. Andr. Madvig’s Eftf., 
Lille Torv, Rønne.

1730 Lund, Johannes, købmand, Østermarie.

1731 Lund, Louis, købmand, Lund’s Vin & Kolonial, Clas
sensgade 38, Kbhvn. 0 .

1732 Lund, Nis Nissen, købmand, sognefoged, Lintrup.

1733 Lund, Peter Thorø, købmand, Døstrup, Sønderjyl
land.

1734 Lund, Volmer, købmand, Amaliegade 26, Horsens.

1735 Lundberg, Edmund Carl Emil, købmand, Lundtofte- 
vej 48, Kgs. Lyngby.

1736 Lundby, Kaj, grosserer, fa. Hans Lundby, Nr. Far- 
imagsgade 38, Kbhvn. K.

1737 Lunde, Niels H usted, købmand, Storegade 108, Es
bjerg.

1 738 Lundholm, Lars, købmand, C. D. Brøndum’s Kolo
nialhandel, Skagen.

1739 Lundsgaard, Kristen, købmand, Gudme Handelshus, 
Gudme St.

1740 L undø, Jørgen, redaktør, løjtnant, Ved Østerbjerg 4, 
Brøndbyvester pr. Glostrup.

1741 Luytkis, Knud Waldemar, købmand, Vesterbro 57, 
Ålborg.

1742 Lyck, Svend Aage, grosserer, fa. J. Vandenhertz, 
Møllegade 6, Åbenrå.

1743 Lydiksen, Hans, købmand, Errested pr. Haderslev.
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1744

1745

1746

1747

1748

1749

1750

1751

1752

1753

1754

1755

1756

1757

1758

1759

1760

1761

1762

1763

1764

1765

1766

1767

1768

1769

1770

1771

1772

1773

1774

1775

Lyhne, Aage, købmand, Gormsgade 83, Esbjerg.

Lyhne, Harald, købmand, fa. Chr. Lyhne, Bredgade 
30, Herning.

Lykkeberg, Poul, fiskekonservesfabrikant, Tegl
gårdsstræde 5, Kbhvn. K.

Lyngby Bibliotek, Lyngby.

Lyngbye’s Eftf., fa. Chr., Knabrostræde 3, Kbhvn. 
K.

Lynggaard, Søren Thuesen, købmand, Borgergade 
16, Vejen.

Lysgaard, Anders Sigfred, købmand, Østergade 22, 
Hjørring.

Lysholm, Hans, købmand, Jernbanegade 34, Fredens
borg.

Lytting, Jørgen, direktør, Dansk Principalforening, 
Nørregade 13, Kbhvn. K.

Lübbert, Carl, købmand, Kærshøjvej 34, Silkeborg.

Løbner, Jens, købmand, Tyrstrup Syd pr. Christians
feld.

Løj, Knud Børge Hansen, købmand, Nr. Kirkeby pr. 
Nr. Alslev.

Løngaa, Robert, købmand, Prins Valdemars Alle 9, 
Allerød.

Løvbjerg, Christian, købmand, Thorsvang, Horsens.

Løvig, Albert, købmand, fa. Ribe-Christensen & Co., 
Søndergade 42, Frederikshavn.

Maahn, Emil, købmand, Signalvejens Frugt- & Kolo
nialforretning, Ålborg.

Mackeprang, Aage Christian, købmand, Kolonial
lageret »Warna«, Nørrebrogade 223, Kbhvn. N. 

Madegaard, Arne, købmand, Solvej 20, Nykøbing F. 

Madsen, Aage, agent, Fjordgade 23, Ålborg. 

Madsen, Aage, købmand, Give.

Madsen, Aksel Emil, grosserer, fa. Aage Waarst’s 
Eftf., Randers.

Madsen, Alfred, købmand, Sdr. Vedby Købmands
handel, Sdr. Vedby pr. Nykøbing F.

Madsen, Anders Bernstorf, købmand, Stautrup pr. 
Stautrup St.

Madsen, Andreas, bryggeriejer, Bryggeriet »Godt
håb«, Godthåbsvej 4-6, Silkeborg.

Madsen, Bernhard, købmand, Ingerslevs Boulevard 
21, Århus.

Madsen, Carl Anton, købmand, Holmehus pr. Hel
singør.

Madsen, Carl Otto, købmand, Kolonialforretningen 
»Købmanden«, Løjtegårdsvej 7, Kastrup.

Madsen, Carl Valdemar, købmand, Allingåbro. 

Madsen, Chr., købmand, Over Tandslet.

Madsen, Christian, købmand, Martin Vahls Vej 21, 
Århus.

Madsen, Christian Peter, direktør, Johs. Møller A/S, 
Helgolandsgade 1-3, Sønderborg.

Madsen, Eckardt, købmand, Gormsgade 25, Vejle.

1776 Madsen, Einar, købmand, Lyngbyvej 293, Hellerup.

1777 Madsen, Ejnar, købmand, Kjølsen pr. Løgstrup.

1778 Madsen, Ejnar Martinus Brix, købmand, Jernbane
gade 3, Herning.

1779 Madsen, Erik, købmand, fa. L. Laursen’s Eftf., Bor
ris.

1780 Madsen, Hans Kristian, købmand, fa. Frederik An
dersen’s Eftf., Veksø.

1781 Madsen, Heinrich Elias, købmand, Danmarksgade 
17, Esbjerg.

1782 Madsen, Hother, købmand, Mariagervej 92, Ran
ders.

1783 Madsen, Jens H øj, købmand, Nøddebo Købmands
handel, Nøddebo pr. Fredensborg.

1784 Madsen, Johanne Kirstine, købmand, Kolonial-, 
Vin- & Kaffelageret »Efka«, Danmarksgade 20, Es
bjerg.

1785 Madsen, Johannes, købmand, Nr. Vedby Købmands
handel, Nr. Vedby pr. Nr. Alslev.

1786 Madsen, Jørgen Frants Lucas, købmand, Assens.

1787 Madsen, Knud, købmand, skibshandler, Havnegade 
30, Lemvig.

1788 Madsen, Marinus, købmand, Vestre Ringgade 80, 
Århus.

1789 Madsen, Marius, købmand, Forchhammersvej 15, 
Kbhvn. V.

1790 Madsen, Martin, købmand, Skibby.

1791 Madsen, Niels Christian, købmand, Østre Kirkevej 
41, Herning.

1792 Madsen, Niels Peder, købmand, Bonnet.

1793 Madsen, Niels Peter, købmand, Kolonialimporten 
»Blidah«, Strandvejen 221, Hellerup.

1794 Madsen, Orla, købmand, Dagmarsgade 2, Ringsted.

1795 Madsen, Peter, distriktschef, B.P. Olie-Kompagniet 
A/S, Esbjerg Distrikt, Esbjerg.

1796 Madsen, Poul, købmand, Odensevej 112, Hjallese.

1797 Madsen, Poul Lehrmann, købmand, Pedersgade 29, 
Køge.

1798 Madsen, Robert, købmand, Stationsvej 1, Esper- 
gærde.

1799 Madsen, Rudolf Einer, grosserer, fa. Rud. Madsen, 
Kastelsvej 27, Kbhvn. 0 .

1800 Madsen, Svend, købmand, Bøsbrovej 3, Randers.

1801 Madsen, Svend Aage, købmand, Smedelundsgade 5, 
Holbæk.

1802 Madsen, Svend Erik, købmand, Askov pr. Vejen.

1803 Madsen, Viggo Jørgen, købmand, Søndergade 21, 
Vejen.

1804 Madsen, Willy R ichard Møhring, købmand, Hjer
ting.

1805 Maigaard, Niels, købmand, Fousing pr. Struer.

1806 Maltesen, Christian Eriksen, købmand, Århusvej 
34, Randers.

1807 Malthe-Bruun, A., købmand, Ålekistevej 122, Van
løse.
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1808

1809

1810

1811

1812

1813

1814

1815

1816

1817

1818

1819

1820

1821

1822

1823

1824

1825

1826

1827

1828

1829

1830

1831

1832

1833

1834

1835

1836

1837

1838

1839

1840

1841

Manstrup, Christen, købmand, Fyensgade 8, Ålborg.

Margarine-Compagniet M. C. A/S, Otto Mønsteds 
Plads 9, Kbhvn. V.

Margarine-Compagniet M. C. A/S, Otto Mønsteds 
Plads 9, Kbhvn. V.

Margarine-Compagniet M. C. A/S, Otto Mønsteds 
Plads 9, Kbhvn. V.

Mark, Jens Christian, købmand, Mark’s Kolonial, 
Luthersvej 20-22, Fredericia.

Markvarsen, Kai Aage, købmand, Middelfartvej 
124, Odense.

Martensen, Andreas, købmand, Over Tandslet.

Mathiasen, Jens Venø, købmand, Sønderport, Her
ning.
Mathiasen, Max Børge, købmand, Ejstrup.

Mathiesen, Hans H elge, købmand, Fuglebjerg.

Matthiesen, Johannes, købmand, Storegade 71, Ha
derslev.

Matthissen, Axel, købmand, fa. Emil Matthissen & 
Søn, Algade 12, Roskilde.

Matthissen & Co., fa. G., Amerikavej 20, Kbhvn. V.

Matzen, Marinus, købmand, Stenderup.

Mauritsen, Alfred, købmand, Hjerting pr. Rød
ding.

May, Adolf Werner, depotindehaver, Carlsberg- 
Depotet, Gråsten.

Maypole Dairy Co. A/S, Stoltenbergsgade 9, 
Kbhvn. V.
Medova Tea A/S, Christians Brygge 9, Kbhvn. K.

Meelsen, N. Christian P., købmand, Nygade 10, 
Nykøbing M.

Mehl, Hans Bernhard, købmand, Sdr. Bramdrup pr. 
Haderslev.

Meineche, Svend Aage, købmand, Søndergade 23, 
Lynæs pr. Hundested.

Meinertz, Adolf, købmand, Nordby, Fanø.

Mejlby, Gerluf, købmand, Unsgårdsgade 13, 
Odense.

Meldgaard, Jens Peder, købmand, Hasselager.

Meldgaard, Rikard, købmand, Havnen 1, Horsens.

Meldgaard, Sigfred, købmand, Sdr. Bork.

Meldgaard, Thomas, købmand, Brædstrup.

Ment, Aage, købmand, Frederiksborgvej 54, Kbhvn. 
NV.
»Merkur« A/S, Kaffebrænderiet, Hermodsgade 24, 
Kbhvn. N.

Meyer, Marius Albert, købmand, Carstensgade 26, 
Tønder.

Meyn, Hans Erik, Vesterbrogade 5, Gilleleje.

Michaelsen, Carlo Meldgaard, købmand, Villavej 
19A., Ikast.

Michaelsen, Claus, købmand, Skovby pr. Åbenrå.

Michaelsen, Viggo, købmand, R., Granslev pr. Laur- 
bjerg.

1842 Michelsen, Erik, købmand, Landemærket 39, Kbhvn. 
K.

1843 Middelbo, Erik, købmand, Lollandsgade 69, Århus.

1844 Mikkelsen, E. H. C. O., postmester, borgerrepræsen
tant, Vennemindevej 28, Kbhvn. 0 .

1845 M ikkelsen, Flemming Norheim, forretningsfører, Es
bjerg Kafferisteri, Esbjerg.

1846 M ikkelsen, Jens Marthinus, købmand, Storegade 
69, Holsted St.

1847 M ikkelsen, Kaj Michael, købmand, forretningsbe
styrer, fa. M. Mikkelsen, Hovedgaden 2, St. Merløse.

1848 M ikkelsen, Konrad, købmand, Kærsholm pr. Gu- 
dumholm.

1849 Mikkelsen, Niels Mikael Aage, købmand, Ikast.

1850 M ikkelsen, Peter Koed, købmand, Sdr. Havnegade 
8, Kolding.

1851 Mikkelsen, Steen Trærup, købmand, Skanderborg- 
vej 11, Århus.

1852 Mikkelsen, Svend, købmand, Præstøvej 45, Næstved.

1853 Mikkelsen, Svend Aage, købmand, Århusvej 53, 
Grenå.

1854 M ikkelsen, Søren Holst, købmand, Silkeborgvej 341, 
Åbyhøj.

1855 Milling, Georg Verner, købmand, Fåborg.

1856 Moesgaard, Andreas, købmand, grosserer, R., 
Strandpromenaden 39, Kbhvn. 0 .

1857 Moesgaard, Bertel, købmand, Algade 19, Nykøbing

1858 Mogensen, Axel Christian Julius, købmand, Tejn.

1859 Mogensen, Carl Koch, købmand, GI. Strandvej 124, 
Humlebæk.

1860 Mogensen, H olger Christian Theodor, købmand, 
Saltgade 7, Ribe.

1861 Mogensen, Johannes, købmand, Overgades Køb
mandshandel, Ebeltoft.

1862 Mogensen, Kai, købmand, Helligkorsvej 6, Roskilde.

1863 Mogensen, Niels Frederik, købmand, I/S N. Mo
gensen & Søn, Vejgård pr. Ålborg.

1864 Mollerup, Andreas, købmand, skibsprovianterings
handler, Thyborøn.

1865 Mollerup, Ole Laursen, købmand, Harboøre.

1866 Moos, Hans Peter, købmand, Mølby 17, Sønder
borg.

1867 Mortensen, Adolf Severin, købmand, Hjørringvej 
73 A., Nørre Uttrup pr. Nørre Sundby.

1868 Mortensen, Ankjær, købmand, Hennedalsvej 2A., 
Rørdal pr. Ålborg.

1869 Mortensen, Anton, købmand, Rødding.

1870 Mortensen, Bernhard Lund, købmand, Tjørring.

1871 Mortensen, Egon Johannes, købmand, Kastrup Ko
loniallager, Saltværksvej 23 A., Kastrup.

1872 Mortensen, Erik Willy, købmand, Vanløse Alle 64, 
Vanløse.

1873 Mortensen, Gert, købmand, Skodborg.
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1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890

1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900

1901

1902

1903

1904

Mortensen, Gunnar Ingemann, købmand, Uggerslev 
St.

Mortensen, Hans Wilhelm, købmand, Vestre Lande
vej 2, Varde.

Mortensen, Harald, købmand, Løkkegade 13, Ål
borg.

Mortensen, Henry Emil, købmand, Bredgades Kolo
nialforretning, Grenå.

Mortensen, Johannes Max Sonne, købmand, Grøn
negade 20, Herning.

Mortensen, Kjeld, købmand, Set. Hans Gade 7, 
Ålborg.

Mortensen, Knud, købmand, Torvegade 37, Es
bjerg.

Mortensen, N. P. Hougaard, købmand, Skolegade 
23, Hjørring.

Mortensen, Niels Juel, købmand, Giudsted pr. 
Hampen.

Mortensen, Poul, købmand, Søndergade 27, Eskil- 
strup, Falster.

Mortensen, Roger, købmand, Hammershusvej 43, 
Århus.

Mortensen, Sigurd, købmand, Nibe.

Mortensen, Vilhelm Hoff, købmand, Hadsundvej 
29, Ålborg.

Mouridsen, Henry, købmand, Nygårdsvej 29, Es
bjerg.

Mowitz, Ib Wesley, købmand, Stengade 9, Helsingør.

Mulbjerg, Anders, købmand, Storegade 47, Varde.

Mulvad, Christian Møller, købmand, Jerne pr. Es
bjerg.

Munch, Ejnar J., købmand, Hostrups Have 58, 
Kbhvn. V.

Munch, Hans, købmand, fa. Hans V. Munch, Neksø.

Munch, Ludvig, depotindehaver, Tuborg’s Depot, 
Rønne.

Munk, Rudolf, købmand, Hyltebjerg Alle 69, Van
løse.

Munk-Jensen, Edvard, grosserer, Rømersgade 3, 
Kbhvn. K.

Munkøe, Johannes, købmand, Vindeby Kolonialfor
retning, Vindeby pr. Svendborg.

Mygh, Orla Emil, købmand, Østergade 27, Herning. 

Myhre, Andreas, købmand, Oure St.

Münchow, H., købmand, vinhandler, Nørrebrogade 
61, Kbhvn. N.

Møgelhøj, Jørgen Axel, købmand, Tuborgvej 62, 
Hellerup.

Mølgaard, Knud Vinther, købmand, Kolonialfor
retningen »Beka«, Damhustorvet 11, Kbhvn. Vby.

Møller, Aksel Jensen, købmand, fa. Carl G. Bertel- 
sen’s Eftf., Sdr. Ringgade 15, Århus.

Møller, Arne, skibshandler, fa. Møller & Vendelbo, 
Vesterhavsgade 93, Esbjerg.

Møller, Arne Norup, købmand, Østergade 21, Had
sund.

1905 Møller, Eyvind Kolstrup, købmand, Lillegade 47, 
Grenå.

1906 Møller, Georg, købmand, »Købmandsgården«, Her
lev Hovedgade 121, Herlev.

1907 Møller, Hans Jørgen Kaj Charly, købmand, Lin
devangens Kolonialforretning, Kongevej 198, Virum.

1908 Møller, Harald, købmand, Farsø.

1909 Møller, Harald Christian, købmand, Nørrebro’s 
Kolonial, Nørrebrogade 24, Horsens.

1910 Møller, Harry Ejner, købmand, Stillebæk pr. Vef- 
linge.

1911 Møller, Herluf Wisby, købmand, Ikast.

1912 Møller, Iver Petersen, købmand, A/S Skanderborg 
Jern & Stål, Skanderborg.

1913 Møller, Jens, købmand, Lyngby pr. St. Brøndum.

1914 Møller, Kay, købmand, Banevej 3, Frdbg. pr. Sorø.

1915 Møller, Keld Gullev, købmand, fa. W. O. Larsen’s 
Eftf., Holmbladsgade 97, Kbhvn. S.

1916 Møller, Kjeld, købmand, fa. Kjeld Møller & Co., 
Østergade 36, Middelfart.

1917 Møller, Magnus, købmand, skibsprovianterings- 
handler, Set. Laurentii Vej 118, Skagen.

1918 Møller, Marius, købmand, Fjelsted pr. Harndrup.

1919 Møller & Sønner I/S, fa. N., Åbenråvej, Rødekro.

1920 Møller, Niels, købmand, Karsemose Købmandsgård, 
Karsemose pr. Frederiksværk.

1921 Møller, Niels Kristensen, købmand, Set. Peders 
Plads 14, Slagelse.

1922 Møller, Niels Ole, købmand, Skolevejens Kolonial
handel, Skolevej 3, Tåstrup.

1923 Møller, Peter, købmand, Hejsager.

1924 Møller, R ichard, købmand, Askeby Købmandsfor
retning, Askeby.

1925 Møller, Viggo, købmand, Koloniallageret »Broen«, 
Lyshøjgårdsvej 51, Kbhvn. Vby.

1926 Møller, William, købmand, Skovsbo Strand pr. 
Svendborg.

1927 Mølsted, Jens Kølbæk, købmand, Isenvad pr. Ikast.

1928 Mønsteds Kursus, Handelsundervisning, Asgårdsvej 
7, Kbhvn. V.

1929 Mørch, Eivind Børge, købmand, Polensgade 35, 
Kbhvn. S.

1930 Nannsen, Fritjof, købmand, Søborg Hovedgade 83, 
Søborg.

1931 National Kasseapparater, Vimmelskaftet 38, 
Kbhvn. K.

1932 Nebel, Henry Andreas, købmand, Amagerbrogade 
219, Kbhvn. S.

1933 Nedergaard, Tage Nielsen, købmand, Ringgade 
190, Sønderborg.

1934 Neergaard, Knud, købmand, fa. A. Mikkelsen’s Eftf., 
Ærtevej 16, Brønshøj.

1935 Nellemann, Evald, forretningsfører, fa. R. Nelle- 
mann, Hesselager.
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1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

Nepper, Richard, købmand, Banegårds Plads, År
hus.

Neumann, Marcus J., købmand, Sdr. Vilstrup.

Nielsen, Aage, købmand, fa. N. Rasmussen’s Eftf., 
Bygaden 16, LI. Værløse pr. Værløse.

Nielsen, Aage, købmand, Flensborgvej 5, Silkeborg. 

Nielsen, Aage, købmand, Marslev pr. Marslev St.

Nielsen, Aage Marius, købmand, Nyenstad Køb
mandsforretning, Nyborg.

Nielsen, Aage Peter, købmand, Onsbjerg, Samsø.

Nielsen, Aage Peter Hjorth, købmand, Nordhavns 
Kolonial, Strandboulevarden 62 B., Kbhvn. 0 .

Nielsen, Aage R ing, købmand, Emilievej 12, Frede
rikshavn.

Nielsen, Aage Thorup, købmand, Vorup Kolonial
lager, Vorup Boulevard 15, Randers.

Nielsen, Aksel, købmand, fa. M. Willadsen’s Eftf., 
Nyhavnsgade 18, Ålborg.

Nielsen, Alfred Bjerre, købmand, Vejrup St.

Nielsen, Anders Holmegaard, købmand, Gasværks
vej 31, Glostrup.

Nielsen, Anders Nordentoft, købmand, Hjerting- 
vej 2, Varde.

Nielsen, Arne, købmand, Hee Købmandshandel, 
Hee.

Nielsen, Arne Henry, købmand, Hovedgaden 12, 
Hørsholm.

Nielsen, Arne Juhl, forretningsbestyrer, fa. E. Niel
sen, Bredgade 2, Kolind.

Nielsen, Arne Stampe, købmand, fa. S. D. Nielsen’s 
Eftf., Tarm.

Nielsen, Arnold, købmand, Fengersvej 34, Odense.

Nielsen, Arnold, købmand, Stensby Købmandshan
del, Stensby pr. Stensved.

Nielsen, Asger Ove, købmand, Yrsavej 1, Næstved.

Nielsen, August, købmand, Bovrup.

Nielsen, August Thomas, købmand, Skøjtevej 7, Ka
strup.

Nielsen, Axel Frederik, købmand, Algade 35, Ros
kilde.

Nielsen, Bent, købmand, Falen 11, Odense.

Nielsen, Bent Brøndum, købmand, fa. Ole Nielsen, 
Østergade 63, Hjørring.

Nielsen, Bent Einer, købmand, Skolevængets Kolo
nial A/S, Mørkhøjvej 65, Brønshøj.

Nielsen, Bernhard, købmand, Nørrebrogade 60, 
Boldesager, Esbjerg.

Nielsen, Bruno, købmand, Perlegade 90, Sønderborg.

Nielsen, Børge, købmand, Købmandsforretningen 
»Købmand«, Nygårdsvej 2A., Ballerup.

Nielsen, Børge, disponent, fa. Fr. Hagelund’s Køb
mandshandel, Jyderup pr. Vig.

Nielsen, Børge Vagn, købmand, Skævinge Køb
mandshandel, Skævinge.

1968 Nielsen, Carl, købmand, Fårdrup Købmandshandel, 
Fårdrup pr. Flakkebjerg St.

1969 Nielsen, Carl Ernst, købmand, Vangedevej 114, 
Gentofte.

1970 Nielsen, Christen Damgaard, købmand, Barrit St.

1971 Nielsen, Christian Dandanell, købmand, skibspro
vianteringshandler, Havnsø pr. Føllenslev.

1972 Nielsen, Christian Præstholm, købmand, Tørring- 
huse pr. Lemvig.

1973 Nielsen, Christian Skaaning, købmand, Nyvangsvej 
28, Randers.

1974 Nielsen, Egon Adelhardt, mineralvandsfabrikant, 
Mineralvandsfabriken »Frem«, Hundegade 31, Ribe.

1975 Nielsen, Egon Holst, købmand, fa. Holger Nielsen, 
Regstrup St.

1976 Nielsen, Egon Valdemar, købmand, Sorøvej, Sla
gelse.

1977 Nielsen, Eigil Laurent, købmand, Rådmandsgade 
25, Kbhvn. N.

1978 Nielsen, Einar, købmand, Hasle.

1979 Nielsen, Einar, købmand, »Købmandsgården«, Nå- 
rup.

1980 Nielsen, Einar, købmand, »Købmandshuset«, Karls
lunde Strand pr. Greve Strand.

1981 Nielsen, Einer, købmand, fa. Harald Christensen’s 
Eftf., Årup.

1982 Nielsen, Einer, købmand, Græsted.

1983 Nielsen, Ejner H eegaard, købmand, Tved pr. Svend
borg.

1984 Nielsen, Ejner Vilhelm, købmand, Absalonsgade 13, 
Ålborg.

1985 Nielsen, Elisabeth, købmand, fa. H. G. Hansen’s 
Eftf., Godthåbsvej 20A., Kbhvn. F.

1986 Nielsen, Emanuel Grønbæk, købmand, GI. Landevej 
163, Herning.

1987 Nielsen, Erik, købmand, Helsingørgade 15, Hillerød.

1988 Nielsen, Erik Christian, købmand, Ullerslev.

1989 Nielsen, Erling Strange, brygger, Bryggeriet »Thor- 
dal«, Skive.

1990 Nielsen, Ernst Egholm, købmand, Gartnervangens 
Kolonial, Gartnervangen 18, Rønne.

1991 Nielsen, Ernst R ichard, købmand, Roerslev Køb
mandsgård, Roerslev pr. Kappendrup St.

1992 Nielsen, Esther, købmand, fa. Sv. Nielsen, Set. Ni
kolaj Vej 1, Kbhvn. V.

1993 Nielsen, Folmer Tofte, købmand, Ørsted pr. Rør- 
mosehus.

1994 Nielsen, Frede, grosserer, Slagterboderne 7-9, Kød
byen, Kbhvn. V.

1995 Nielsen, Georg, købmand, Søren Christensen’s Eftf. 
I/S, Storegade 14, Sorø.

1996 Nielsen, Gunnar, købmand, Nørregade 108, Vejen.

1997 Nielsen, Gunnar Bjørn, købmand, Karleby.

1998 Nielsen, H. E., købmand, Snarup pr. Kværndrup St.

1999 Nielsen, H. Johannsen, købmand, Madrid, Espana.
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2000 Nielsen, Hans, købmand, Ammendrup pr. Allerslev.

2001 Nielsen, Hans, købmand, Emdrupvej 87, Kbhvn. 0 .

2002 Nielsen, Hans, købmand, Galdbjerg pr. Gudme.

2003 Nielsen, Hans, købmand, Tomved pr. Jyderup.

2004 Nielsen, Hans Christian, købmand, Uggerslev St.

2005 N ielsen, Hans Hollen, købmand, Ørsteds Plads 3, 
Ålborg.

2006 Nielsen, Hans Peter, købmand, H. Chr. Nielsen’s 
Købmandshandel, Venslev pr. Skibby.

2007 Nielsen, Hans Peter, skibshandler, Havnegade 73, 
Esbjerg.

2008 Nielsen, Hans Poul, købmand, Bellahøj Kolonial, 
Borups Alle 242, Kbhvn. NV.

2009 Nielsen, Hans Preben Falkenberg, købmand, »Køb
mandsgården«, Nærumvej 83, Nærum.

2010 Nielsen, Harald, skibshandler, Esbjerg Skibshandel, 
Nyhavnsgade 17, Esbjerg.

2011 Nielsen, Harald Christian, købmand, Saralyst Køb
mandsforretning, Saralyst pr. Højbjerg.

2012 Nielsen, Harald Johannes Friis, købmand, Virum- 
vej 88, Virum.

2013 Nielsen, Harry, købmand, GI. Strandvej, Nivå.

2014 Nielsen, Harry Frode Pontoppidan, købmand, Ve
stergade 9, Ikast.

2015 NiELSEN, Harry Johannes, købmand, Svanedamsgade 
1, Nyborg.

2016 Nielsen, Helge, købmand, Korsør Købmandsgård, 
Algade 6, Korsør.

2017 Nielsen, Helmer Hein, købmand, Ebberup St.

2018 Nielsen, Henning Juul, købmand, Østergade 6, Had
sund.

2019 Nielsen, Henning Raahauge, købmand, Korsgade 
16, Nyborg.

2020 Nielsen, Hermann, købmand, Dronningmølle Køb
mandshandel, Dronningmølle.

2021 Nielsen, Hermod, købmand, Abildøre pr. Bråde.

2022 Nielsen, Holger, købmand, Klovby Købmandshan
del, Klovby pr. Forsinge.

2023 Nielsen, H olger, købmand, »Koloniallageret«, Ryes- 
gade 90, Kbhvn. 0 .

2024 Nielsen, Holger, købmand, Wilkensvej 18, Kbhvn. F.

2025 Nielsen, Ivart Schmidt, købmand, Frederiksgade 24, 
Odense.

2026 Nielsen, Jacob Hans, købmand, Rindsholm.

2027 Nielsen, Jens, købmand, Ejsing pr. Vinderup.

2028 Nielsen, Jens, købmand, fa. Aksel Nielsen’s Eftf., 
Børsen 12, Hjørring.

2029 Nielsen, J ens Kristian, købmand, Kalundborgvej 
209, Holbæk.

2030 Nielsen, J ens Olup, købmand, GI. Kirkevej 35 A., 
Herning.

2031 Nielsen, Johan Hartvig, købmand, Hj. af Smedegade 
og Grønnegade, Herning.

2032 Nielsen, Johanne, købmand, fa. Marius Nielsen, 
Holme pr. Borre.

2033 N ielsen, Johannes, depotindehaver, Tuborg’s Depot, 
Stenlille.

2034 Nielsen, Johannes, købmand, fa. Kock’s Eftf., 
Humble St.

2035 Nielsen, Johannes, købmand, Frdbg. Materialhandel, 
Smallegade 30, Kbhvn. F.

2036 Nielsen, Johannes, købmand, Frueled, Nykøbing M.

2037 Nielsen, Johannes, købmand, Østergade 20, Vojens.

2038 Nielsen, Johannes, købmand, Østergade 20, Vojens.

2039 Nielsen, Jørgen Jessen, købmand, Skolevej 16, Hede
husene.

2040 Nielsen, Jørgen Pinholt, materialist, købmand, Ma
terialhandelen »Materialisten«, Torvegade 10, Fåborg.

2041 N ielsen, Kai, købmand, Øresundsvej 82, Kbhvn. S.

2042 Nielsen, Kaj, direktør, Esbjerg Farve- & Lakfabrik 
A/S, Esbjerg.

2043 Nielsen, Kaj Arnold Grøn, købmand, Ole Klokkers 
Vej 14, Tårnby pr. Kastrup.

2044 Nielsen, Kaj Smedegaard, købmand, Sjællandsgade 
103, Århus.

2045 Nielsen, Karl F., købmand, Allegade 9, Haderslev.

2046 Nielsen, Kjeld, købmand, Lundeborg pr. Svendborg.

2047 Nielsen, Knud, købmand, Brandsby pr. Humble.

2048 Ni elsen, Knud, købmand, Tingsted Købmandshandel, 
Tingsted.

2049 Nielsen, Knud Aage, depotindehaver, I/S Faxe Bryg- 
geri’s Depot, Holbæk.

2050 Nielsen, Knud Emil, købmand, Kirkepladsen, Rønne.

2051 Nielsen, Lars Kurt, købmand, Ermelundsvej 103, 
Jægersborg pr. Gentofte.

2052 Nielsen, Laur. A., købmand, Sofiedal pr. Fårhus.

2053 Nielsen, Laurids Hykkelbjerg, købmand, »Kolonial- 
Centralen«, Nørregade 114, Køge.

2054 Nielsen, Laurids Jens, købmand, Viskinge pr. S ve
bølle.

2055 Nielsen, Leo, købmand, Åløse Købmandshandel, 
Åløse pr. Østermarie.

2056 Nielsen, Leo, købmand, Langelandsgade 13, Ålborg.

2057 Nielsen, Leo, købmand, Strandby Kirkevej 143, Es
bjerg.

2058 Nielsen, Leonhard Sonnich, købmand, Ryesgade 6, 
Kbhvn. 0 .

2059 Nielsen, Ludvig, købmand, Boeslunde Købmandshan
del, Boeslunde.

2060 Nielsen, Magnus, købmand, Exnergade 49, Esbjerg.

2061 Nielsen, Martin Emil, købmand, Nørre Alle 1, Thi
sted.

2062 Nielsen, Mathilde Bang, købmand, Bang’s Kolonial, 
Blegdamsvej 88, Kbhvn. 0 .

2063 Nielsen & Søn, fa. N., Vorgod pr. Herning.

2064 Nielsen, Niels, købmand, Gandrup St.

2065 Nielsen, Niels, købmand, Rågeleje pr. Vejby.
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2066 Nielsen, Niels Anton, købmand, Østergade 18, 
Nørre Sundby.

2067 Nielsen, Niels Erik, købmand, fa. Jens Fredborg’s 
Eftf., Barfredsvej 80, Frederikshavn.

2068 Nielsen, Niels Peder, købmand, Flemløse.

2069 Nielsen, Niels Peter, købmand, Vestergade 47, Thi
sted.

2070 Nielsen, Niels Poul, købmand, fa. Poul Nielsen & 
Søn, Lyngbyvej 233, Hellerup.

2071 N ielsen, Niels Thorvald, købmand, Nørrebrogade 
37, Randers.

2072 N ielsen, Nis, købmand, forretningsfører, Landsfor
eningen »Dansk Arbejde« (»Arbejdsbørsen«), Mejl- 
gade 8, Århus.

2073 Nielsen, Ole, depotindehaver, Tuborg’s og Kongens 
Bryghus’ Depot, Ørstedgade 17, Vejle.

2074 Nielsen, Ole Gunner, købmand, Brøndby Parkvej 4, 
Brøndbyøster pr. Glostrup.

2075 Nielsen, Otto, købmand, Borgergade 67, Silkeborg.

2076 Nielsen, Otto Johannes, købmand, fa. Spøhr’s Eftf., 
Tommerup.

2077 Nielsen, Ove Møller, købmand, Thuresensgade 14, 
Odense.

2078 Nielsen, Peder, købmand, Faldsled pr. Stensgård.

2079 Nielsen, Peter Ludvig, købmand, Nørregade 49, 
Vejen,

2080 Nielsen, Peter Sylvest, købmand, Tisvilde pr. Tis- 
vildeleje.

2081 Nielsen, Poul, depotindehaver, Carlsberg-Depotet, 
Køng pr. Lundby.

2082 Nielsen, Poul Anker, købmand, Asnæs.

2083 Nielsen, Poul Jørgen, købmand, fa. R. J. Nielsen, 
Vindbyholt pr. Fakse.

2084 Nielsen, Poul Lindorf, købmand, Nyrup pr. Ka
lundborg.

2085 Nielsen, Poul Peter, købmand, Vestergade 17, Saks
købing.

2086 Nielsen, Povl, købmand, Guldborgvej 1, Rørbæk, 
Sakskøbing.

2087 Nielsen, Povl, købmand, Hvidovrevej 112, Kbhvn. 
Vby.

2088 Nielsen, Preben, købmand, Niverød Købmandshan
del, Niverød pr. Nivå.

2089 Nielsen, Robert Augustinus, købmand, Hj. af Her
luf Trolles Gade og Willemoesgade, Ålborg.

2090 Nielsen, Samuel Kirkegaard, købmand, Ikast.

2091 Nielsen, Stanley Richard, købmand, Buddinge Ho
vedgade 229, Søborg.

2092 Nielsen, Svend, købmand, Trunderup pr. Hårby.

2093 Nielsen, Svend Aage, købmand, Kornvænget 68, Bal
lerup.

2094 Nielsen, Svend Aage Elgaard, købmand, Bøjden 
Købmandsforretning, Bøjden pr. Horne, Fyn.

2095 N ielsen, Svend Aage Kronborg, købmand, Strand
parksvej 24, Hellerup.

2096 Nielsen, Søren, købmand, fa. O. P. Nielsen’s Eftf.; 
Thorkildstrup pr. Kirke Såby.

2097 Nielsen, Tage Evald, depotindehaver, Havndal.

2098 Nielsen, Tage Henrik Schøtler, købmand, Store- 
gade 18, Grenå.

2099 Nielsen, T homas, købmand, Fovslet pr. Kolding.

2100 Nielsen, Vagn Dalgaard, købmand, Bethaniagade 
19, Herning.

2101 Nielsen, Valdemar, købmand, Nordre Strandvej 122, 
Risskov.

2102 Nielsen, Victor, købmand, Morud Købmandsfor
retning, Morud St.

2103 Nielsen, Viggo, købmand, Ny Krogstrup pr. Krog
strup.

2104 Nielsen, Viggo, købmand, skibsprovianteringshand
ler, Sjællandsgade 4, Esbjerg.

2105 Nielsen, Viggo, købmand, S vanholmsgade 2, Vejle.

2106 Nielsen, Wilhelm, depotindehaver, Stjernen’s Depot, 
Holbæk.

2107 Nielsen, William, købmand, Fynsgade 43, Esbjerg.

2108 Niendahl, Viggo Villemoes, købmand, Strandvej 11, 
Svendborg.

2109 Nipper, Erik Jensen, købmand, Uggerby pr. Hjør
ring.

2110 Nis-Hanssen, Ole M., købmand, Bentzonsvej 22, 
Kbhvn. F.

2111 Nissen, Antoni, købmand, Høruphav pr. Kirke Hø
rup.

2112 Nissen, Hans, grosserer, fa. Brødr. Nissen, Esbjerg.

2113 Nissen, Hans, købmand, sognefoged, Bredgade 15, 
Vildbjerg.

2114 Nissen, N. Jørgen, købmand, Fole.

2115 Nissen, Nis, købmand, Sønderbro 31, Haderslev.

2116 Nordentoft, Henry, købmand, fa. S. Krogh Nielsen, 
Thisted Materialhandel, Vestergade 16, Thisted.

2117 Nordholt,Arne Knakkergaard, direktør, Nordholt’s 
Margarinefabrik A/S, Varde.

2118 Nordisk Handels-Hus A/S, Fridtjof Nansens Plads 
8-10, Kbhvn. 0 .

2119 Nordisk Konditorivareforretning A/S, Stolten- 
bergsgade 3, Kbhvn. V.

2120 Norlyk, Mads Knudsen, grosserer, fa. Norlyk & Ve- 
stergaard, Låsbygade 81, Kolding.

2121 Norsk Hydros Salgskontor for Danmark A/S, Axel- 
borg, Kbhvn. V.

2122 Norup, Jens Peder Kristensen, købmand, Borbjerg 
pr. Holstebro.

2123 Nygaard, Adam, laugssekretær, cand. jur., Køben
havns Vognmandslaug, Havnegade 17, Kbhvn. K.

2124 Nygaard, Harry Elvin, købmand, fa. N. A. Bro’s 
Eftf., Skolegade 7, Holstebro.

2125 Nygaard, Helmuth, købmand, Nygaard’s Kolonial
handel, Danmarksgade 48, Frederikshavn.

2126 Nygaard, Peder Kristian, købmand, Ringparken’s 
Købmand, Ringparken 13, Holstebro.

Dansk Købmandsstand. 71 1113



2127 Nykøbing F. Bryghus A/S, Nykøbing F.

2128 Nymand, Frede, købmand, Dagnæs pr. Horsens.

2129 Nørby, Aage, disponent, fa. Jens Nørby, Storegade 
27, Asnæs.

2130 Nørby, Hans Carl Bagger, købmand, Nørregade 36, 
Esbjerg.

2131 Nørgaard, Aage, købmand, Hadsundvej 43, Ran
ders.

2132 Nørgaard, Christian, købmand, Danmarksgade 62, 
Ålborg.

2133 Nørgaard, Jens, købmand, Gjødstrup.

2134 Nørgaard, Jens Østergaard Lauritzen, købmand, 
Købmandsforretningen »Centrum«, Sjørslev pr. Ny
købing M.

2135 Nørgaard, Karl, købmand, Torvet 4, Ribe.

2136 Nørgaard, Knud, købmand, Østergade 2, Maribo.

2137 Nørmark, Søren, købmand, Fælledvej 15, Fredericia.

2138 Nørmølle, Martin, direktør, A/S Havnemøllen, Ål
borg.

2139 Obel, Jens Emil, købmand, Hovedgaden 16, Hvalsø.

2140 O dense H ørkram & Dybfrost, Klostervej 23, 
Odense.

2141 Odgaard, Arent Bak, købmand, Hesselbjerg pr. 
Nykøbing M.

2142 Offenbach, Poul J ohan, købmand, Gemersgade 45, 
Kbhvn. K.

2143 Ohlsen, Henrik, grosserer, Vestergade 38—42, Ha
derslev.

2144 Okholm, Jens, købmand, Set. Mortens Gade 13, 
Næstved.

2145 Okholm, Svend, købmand, Valby Langgade 114, 
Kbhvn. Vby.

2146 Okslund, Peter, købmand, Udbyhøjvej 89, Randers.

2147 Olesen, Alfred, købmand, fa. Ferslev & Olesen, 
Arnum.

2148 Olesen, Erik, købmand, Lyngbygade 19, Silkeborg.

2149 Olesen, Erik Bernhard, forretningsbestyrer, fa. 
L. P. Olesen, Vodskov.

2150 Olesen, Gunner, købmand, »Valbyhus«, Valbyvej 1, 
Slagelse.

2151 Olesen, Hans, købmand, Helgolandsgade 21, Hol
stebro.

2152 Olesen, Hans Christian, købmand, Kovej 6, Højer.

2153 Olesen, Hans Erik, købmand, Haderslewej 139, 
Kolding.

2154 Olesen, J., forretningsbestyrer, Jernbanegade 9, 
Brovst.

2155 Olesen, John, købmand, Billum Købmandshandel, 
Billum.

2156 Olesen, Jørgen, købmand, Randersgade 2, Kbhvn. 0 .

2157 Olesen, K nud Christian, købmand, Skave pr. Hol
stebro.

2158 Olesen, Laurits, forretningsfører, C. W. Obel A/S, 
Esbjerg Oplag, Esbjerg.

2159 Olesen, P., købmand, Toftlund.

2160 Olesen, Peter, købmand, Ladegård pr. Arden.

2161 Olesen, Sigvald, købmand, Storegade, Sorø.

2162 Olesen, Thorkild, købmand, Elmevej 4, Jyderup.

2163 Olesen, Thorvald, købmand, Søgade, Brædstrup.

2164 Olesen, Valdemar, købmand, Søndergade 1, Glams
bjerg.

2165 Olivarius & Christensen’s Eftf., A/S., Nyhavn 43, 
Kbhvn. K.

2166 Olsen, Aage, købmand, Gudbjerg, Sydfyn.

2167 Olsen, Anders, købmand, fa. Morten Andersen, 
Hørsholm vej 14, Rungsted Kyst.

2168 Olsen, Anders Martin Oluf, købmand, »Købmands
gården«, Solrød Strand.

2169 Olsen, Anton Kristian, købmand, Koloniallageret i 
Bogensegade, Bogensegade 11, Kbhvn. 0 .

2170 Olsen, Carl Christian, købmand, Kirkebjerg pr. 
Roskilde.

2171 Olsen, Carl Johan, købmand, frugthandler, Kolo
nialforretningen »Gyldenlund«, Jensløvsvej 4—6, 
Charlottenlund.

2172 Olsen, Charles, købmand, Grønningens Købmands
handel, Grønningen 14, Køge.

2173 Olsen, Einar, købmand, »Kolonialimporten«, Hol- 
bækvej 2—4, Jyderup.

2174 Olsen, Erhard Henning, købmand, Tostenæs pr. 
Askeby.

2175 Olsen, Ernst Kjerrumgaard, købmand, fa. Vald. 
Jacobsen’s Eftf., Frdbg. Alle 45, Kbhvn. V.

2176 Olsen, Eugen, landsretssagfører, generalkonsul, R. 
DM. p. p., Ole Olsens Alle 7, Hellerup.

2177 Olsen, Frede, købmand, disponent, Marie Olsen’s 
Købmandshandel, Jyderup Lyng pr. Vig.

2178 Olsen, Gunnar, købmand, depotindehaver, Tuborg’s 
Depot, Præstø.

2179 Olsen, Gunner, købmand, Købkesvej 26, Odense.

2180 Olsen, Hans, købmand, Højbo Kolonial & Isen
kram, Karlslunde Strand pr. Greve Strand.

2181 Olsen, Hans Jørgen, købmand, Lumsås.

2182 Olsen, H elge, købmand, Svenstrup, Jylland.

2183 Olsen, Henning, købmand, Fuglebjerg Material
handel, Fuglebjerg.

2184 Olsen, Holger Niemann, købmand, Peter Bangs 
Vej 91, Kbhvn. F.

2185 Olsen, J ens Peter, købmand, fa. C. D. Petersen’s 
Eftf., Hovedgaden 42, Svinninge.

2186 Olsen, Johannes, købmand, Skibbinge Hestehave pr. 
Præstø.

2187 Olsen, Johannes, købmand, Strandvejens Købmands
handel, Rågeleje pr. Vejby.

2188 Olsen, Jørgen Leif, købmand, Koster Købmands
forretning, Koster pr. Stege.

2189 Olsen, Kai, købmand, Lyngbyvej 241, Hellerup.

2190 Olsen, Karen Helga, købmand, fa. C. W. Olsen, 
Blågårdsgade 22, Kbhvn. N.
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2191 Olsen, Laurits, købmand, Mågevejens Købmands
handel, Hundige Strandvej 111, Hundige Strand.

2192 Olsen, Leo Albert, købmand, »Købmandshuset«, 
Violinvej 33, Herlev.

2193 Olsen, Martin Christian, købmand, Tietgensgade 
70, Kbhvn. V.

2194 Olsen, Ole Børge, købmand, »Købmandsgården«, 
Mads Holms Vej 36, Helsingør.

2195 Olsen, Oluf Frede, købmand, Rosted Købmands
handel, Rosted pr. Slagelse.

2196 Olsen, Peder, købmand, Jyllandsgade 18, Randers.

2197 Olsen, Poul, købmand, fa. O. H. Olsen & Søn, Skee 
pr. St. Merløse.

2198 Olsen, Poul E., direktør, »Borgernes Hus«, Rosen
borggade 1, Kbhvn. K.

2199 Olsen, Preben, købmand, Hj. af Torvegade og 
Borgergade, Esbjerg.

2200 Olsen, Sigurd Viktor, købmand, Århusvej 25, 
Odder.

2201 Olsen, Svend Aage, købmand, fa. J. Olsen, Åkirkeby.

2202 Olsen, Svend Aage, købmand, Lov.

2203 Olsen, Svend Aage, købmand, Roskildevej 268, 
Kbhvn. Vby.

2204 Olsen, Thorkild, købmand, Østergades Melhandel, 
Maribo.

2205 Olsen, Verner, købmand, Neckelmannsgade 26, 
Nykøbing F.

2206 Olsen, Villy Jens Carl, købmand, Kochsgade 180, 
Odense.

2207 Olsen, Willy, købmand, Tornemark pr. Sandved.

2208 Olsen, Willy Falck, købmand, Blågårdsgade 35, 
Kbhvn. N.

2209 Olsen, Zacharias, direktør, A/S Ålborg Margarine- 
fabrik og Nutrient A/S Marcipanfabrik, Ålborg.

2210 Olufsen, Werner, vinhandler, Det franske Vinlager, 
Tordenskjoldsgade 14, Kbhvn. K.

2211 Orla-Jensen, Sigurd, købmand, St. Magleby Køb
mandshandel, Møllegade, St. Magleby.

2212 Ostermann-Petersen, Helge, depotindehaver, Tu
borg’s Depot, Sorø.

2213 Ota A/S, Islands Brygge 39, Kbhvn. S.

2214 Overgaard, Christian Hartlev, købmand, Brænd- 
kærgade 5, Kolding.

2215 Overgaard, Erling, købmand, Tousparkens Kolo
nialforretning, Tousvej 61, Åbyhøj.

2216 Overgaard, Otto Johannes, købmand, Møllegade 
5, Herning.

2217 Ovesen, Hans, købmand, Rønninge pr. Langeskov.

2218 Oxlund, Søren, købmand, Dalgade, Egtved.

2219 Paarup, Hans Børge, købmand, fa. N. P. Paarup, 
Grindsted.

2220 Paaske, Børge Hansen, købmand, Magtenbølle pr. 
Skalbjerg.

2221 Pallesen, Gunnar, købmand, Studsgård.

2222 Pallesen, Holger, købmand, Vestergade 9, Grind
sted.

2223 Pallisgaard, Niels Christian, købmand, Mølmarks
vej 76, Svendborg.

2224 Pape, Duva Holck, købmand, Kongevejen 28, Ring
købing.

2225 Parkhøi, Leif Brorfell, købmand, Parkhøi’s Kolo
niallager, Lyngbyvej 29, Kbhvn. 0 .

2226 Paulsen, Andreas Christensen, købmand, Østerbros 
Købmandshandel, Østerbro 60, Slagelse.

2227 Paulsen, Eli, materialist, Assens Materialhandel, 
Assens.

2228 Paulsen & Co., fa. L., Frederiksgade 19, Kbhvn. K.

2229 Paulsen, Ingvardt Christensen, købmand, Gåskær
gade 1, Haderslev.

2230 Pedersen, Aage Emanuel Sønderborg, købmand, 
Skivevej 61, Holstebro.

2231 Pedersen, Aage Oktavius, købmand, Kålundsvej 5, 
Odense.

2232 Pedersen, Aksel, købmand, »Solgården«, Præste- 
stræde, Næstved.

2233 Pedersen, Alfred, købmand, Maglegårds Alle 106, 
Søborg.

2234 Pedersen, Alfred, mineralvandsfabrikant, Holbæk 
Mineralvandsfabrik & Mosteri, Holbæk.

2235 Pedersen, Alfred, købmand, Nr. Hostrup pr. Røde
kro.

2236 Pedersen, Andreas, købmand, Nr. Broby.

2237 Pedersen, Arne, købmand, Nordrup Købmands
handel, Nordrup pr. Farendløse.

2238 Pedersen, Bent, købmand, Fredericiagade 9, Ålborg.

2239 Pedersen, Børge Hougaard, købmand, Nøjsomheds- 
vej 22, Kbhvn. 0 .

2240 Pedersen, Carl, købmand, Holsted.

2241 Pedersen, Carl T hornhøj, købmand, fa. Johs. Pe
dersen & Søn, Svendborgvej 7—9, Stenstrup St.

2242 Pedersen, Christian Holmegaard, købmand, sogne
foged, Vrå.

2243 Pedersen, Christian Stjernholm, købmand, Ager- 
feld pr. Sørvad.

2244 Pedersen, Ejner Juhl, depotindehaver, Carlsberg- 
Depotet, Broholms Alle 2, Charlottenlund.

2245 Pedersen, Ejvind Gunnar, købmand, E. P. Selvbe
tjening, Gormsgade 158, Esbjerg.

2246 Pedersen, Erik, købmand, Lundevej 20, Svendborg.

2247 Pedersen, Erik, købmand, Roskildevej 329, Kbhvn. 
Vby.

2248 Pedersen, Erik Hedegaard, købmand, Teglgårdsvej 
62, Middelfart.

2249 Pedersen, Erling Lauostrup, købmand, Frederiks- 
sundsvej 259 G., Brønshøj.

2250 Pedersen, Ernst, købmand, Kalundborgvej 205, 
Holbæk.

2251 Pedersen, Ernst Holmriis, købmand, Thorsager.

2252 Pedersen, Fritz Holger, købmand, Kåstrup Køb
mandshandel, Kåstrup pr. Kalundborg.
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2253 Pedersen, Georg, købmand, fa. Anthon Pedersen, 
Hals.

2254 Pedersen, Georg H edeager, købmand, Toldbod
gade 18, Silkeborg.

2255 Pedersen, Halfdan Peter, grosserer, Bredgade 20, 
Lemvig.

2256 Pedersen, Hans Lygum, købmand, Rebelsig pr. 
Vejrup.

2257 Pedersen, Hans Peter, købmand, fa. S. von Meyeren, 
Algade 51, Roskilde.

2258 Pedersen, Harry Verner, købmand, Henning 
Smiths Vej 22, Alborg.

2259 Pedersen, Helge Faaborg, disponent, fa. Holger 
Pedersen, Sandager pr. Fjellerup St.

2260 Pedersen, Henrik Rahbek, købmand, Bredgade 47, 
Bording.

2261 Pedersen, H enry Christian, forretningsbestyrer, 
GI. Holte Købmandshandel, GI. Holte pr. Holte.

2262 Pedersen, Henry Otto, kolonial- og skibshandler, 
stevedore, Brogade 8, Nørre Sundby.

2263 Pedersen, Henry Peter, købmand, Jernbanegade 1, 
Ikast.

2264 Pedersen, H ilmar, købmand, Hjortensgade 15, 
Århus.

2265 Pedersen, Holger Friis, købmand, fa. K. Ingv. 
Nielsen, Søndergade 51, Varde.

2266 Pedersen, Holger Gerning, købmand, Østergades 
Kolonial, Østergade 17, Hammel.

2267 Pedersen, Holger Hejlskov, købmand, Havnevejen 
153, Grenå.

2268 Pedersen, Inger, købmand, fa. Johs. Pedersen’s 
Eftf., Fåborg.

2269 Pedersen, Jens Jørgen, købmand, Brøndsodde pr. 
Vejle.

2270 Pedersen, Jens Otto Winther, købmand, Fabriks- 
vej 66, Horsens.

2271 Pedersen, Jens Peder, købmand, Gåsebæksvej 20, 
Kbhvn. Vby.

2272 Pedersen, Jens Stjernholm, købmand, Stjernholm’s 
Kolonial, Katrinebjergvej 102, Arhus.

2273 Pedersen, Johan Christian, købmand, Sjællands
gade 37, Esbjerg.

2274 Pedersen, Johannes Momme, købmand, Nørregade 
32, Varde.

2275 Pedersen, Julius Viktor, købmand, A/S Carlsro 
Købmandshandel, Lucernestien 43—45, Vanløse.

2276 Pedersen, Jørgen, købmand, Bredebro.

2277 Pedersen, Jørgen Alfred, fabrikant, grosserer, fa. 
Cbr. V. Mende & Co., Kronprinsensgade 9, Kbhvn. K.

2278 Pedersen, Jørgen Olaf, købmand, Holtet pr. Gan- 
drup.

2279 Pedersen, Kaj Halfdan Breining, købmand, 
Åkirkeby.

2280 Pedersen, Kaj Stjernholm, købmand, Stjernholm’s 
Kolonial, Vardevej 7, Vejle.

2281 Pedersen, Karl Foldberg, købmand, Holsteinsgade 
31, Kbhvn. 0 .

2282 Pedersen Knud, statsaut. varemægler, fa. Jørgen M 
Børresen & T. Broe, Rådhuspladsen 45, Kbhvn. V

2283 Pedersen, Knud, købmand, Gjeding pr. Mundelstrup.

2284 Pedersen, Knud Aage, direktør, Knuth V. Marcus- 
sen’s Eftf. A/S, Svingelsvej 6, Nakskov.

2285 Pedersen, Knud Arne, købmand, Kærmindevej 1, 
Glostrup.

2286 Pedersen, Kristian, købmand, Ndr. Fasanvej 147— 
49, Kbhvn. F.

2287 Pedersen, Leo, købmand, Nørregade 4, Skanderborg.

2288 Pedersen & Søn, fa. M., Torvet 20, Ringkøbing.

2289 Pedersen, Mach Theodor, købmand, Borgergade 3, 
Grindsted.

2290 Pedersen, Marefeldt, købmand, Ikast.

2291 Pedersen, Marinus Lange, købmand, Vendsyssel- 
gade 2, Ålborg.

2292 Pedersen, Marius, købmand, Codan vej 1, Køge.

2293 Pedersen, Max Pauli, købmand, Foulum pr. Ørum 
Sdl.

2294 Pedersen, Niels Aage, købmand, Østerport, Varde.

2295 Pedersen, Niels Lauge, købmand, Oldenborggade 
46, Fredericia.

2296 Pedersen, Olaf Godtkjær, købmand, fa. Ejn. Wam
men, Batterivej 2, Herlev.

2297 Pedersen, Oluf, købmand, Udbyhøjvej 98, Randers.

2298 Pedersen, Oskar I ngemann, købmand, Kayerøds- 
gade 16, Ålborg.

2299 Pedersen, Osvald, købmand, Kolonial-Børsen, Gå- 
bensevej 61, Nykøbing F.

2300 Pedersen, Otto Laurits, købmand, Kolonialforret
ningen »Købmanden«, Odensevej 44, Bogense.

2301 Pedersen, Peder Christian, købmand, Sig.

2302 Pedersen, Peder Schødt, købmand, fabrikant, Hal
dum pr. Hinnerup.

2303 Pedersen, Peter, købmand, Set. Laurentii Vej 69, 
Skagen.

2304 Pedersen, Peter Helmer, forretningsbestyrer, Kruså- 
gade 4, Kbhvn. V.

2305 Pedersen, Peter William, købmand, Søndergårdens 
Kolonial- & Vinforsyning, Middelgrundsvej 7, 
Kbhvn. S.

2306 Pedersen, Poul, købmand, Hadsundvej 6, Randers.

2307 Pedersen, Poul, købmand, Nørresøgade 2, Maribo.

2308 Pedersen, Poul, købmand, Trekronergade 42, Kbhvn. 
Vby.

2309 Pedersen, Poul Georg, købmand, Nedergade 22, 
Odense.

2310 Pedersen, Poul R ichard, købmand, »Købmands
huset«, Tisvilde pr. Tisvildeleje.

2311 Pedersen, Preben, forretningsbestyrer, fa. Th. Kal- 
dahl, Overlund pr. Viborg.

2312 Pedersen, Richard, købmand, Østergade 17, Ikast.

2313 Pedersen, Sonne, forretningsfører, A. W. Kirkebye 
A/S, Jyllandsgade 12, Alborg.
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2314

2315

2316

2317

2318

2319

2320

2321

2322

2323

2324

2325

2326

2327

2328

2329

2330

2331

2332

2333

2334

2335

2336

2337

2338

2339

2340

2341

2342

2343

2344

2345

Pedersen, Stig, købmand, fa. Brdr. S. & V. Pedersen, 
Herfølge.

Pedersen, Svend Aage Strange, købmand, »Køb
mandshuset«, Lyngbyvej 327, Gentofte.

Pedersen, Søren Einar Borger, købmand, Jorløse 
pr. Svebølle.

Pedersen, Thomas Frydendahl, købmand, skibs
provianteringshandler, Hvide Sande pr. Ringkøbing.

Pedersen, Thomas Stjernholm, købmand, Stjern- 
holm’s Kolonial, Tordenskjoldsgade 72, Århus. 

Pedersen, V. E., købmand, Jørgensgård 1, Åbenrå.

Pedersen, Valdemar, direktør, R., A/S Valdemar 
Pedersen, Helsinge.

Pedersen, Valther K irk, købmand, fa. Dømler’s 
Eftf., Set. Hans Gade 15, Ringsted.

Pedersen, Vilhelm, købmand, Løgumkloster. 

Pedersen, Villy, købmand, Aså.

Pedersen, Villy, købmand, Tørring.

Peetz, Aage, købmand, Østergade 38, Roskilde.

Pens, F., grosserer, Dalgas Boulevard 161, Kbhvn. F.

Perregaard, H enrik Oscar, købmand, Perregaard’s 
Kolonial, Strandmarksvej 1, Hvidovre, Kbhvn. Vby.

Petersen, Aage Christian, købmand, Thuresens- 
gade 33, Odense.

Petersen, Aage Overgaard, købmand, Dørup pr. 
Skanderborg.

Petersen, Ad., forretningsfører, fa. G. W. Obel A/S, 
Haderslev Oplag, Storegade 97, Haderslev.

Petersen, Adolf, vinhandler, Hj. af Torvet-Lavgade, 
Haderslev.

Petersen, Aksel, købmand, Vestbirk.

Petersen, Aksel Wilken, købmand, Gelsted pr. 
Herlufmagle.

Petersen, Anker, købmand, Dalgas Boulevard 7, 
Kbhvn. F.

Petersen, Axel, købmand, Dalmose.

Petersen, Axel Rydahl, direktør, Julius Kyster’s 
Efterfølgere A/S, Amaliegade 18, Århus.

Petersen, Børge, købmand, Købmandsforretningen 
»Populær«, Grønsundsvej 10, Nykøbing F.

Petersen, Børge Constantin, købmand, fa. F. M. 
Petersen, Kinkelgade 4, St. Magleby.

Petersen, Cai Axel Christian, købmand, fa. H. 
Jans’ Eftf., Havnen, Dragør.

Petersen, Chas E., købmand, Ryesgade 5, Århus.

Petersen, A/S Chr., Set. Hans Gade 43—45, Ring
sted.

Petersen, Christian, købmand, Agtrup Købmands
handel, Agtrup pr. Sdr. Bjært.

Petersen, Christian, købmand, Dybbølgade 11 A., 
Sønderborg.

Petersen, Christian, købmand, Hjelm pr. Stege.

Petersen, Egil Reimers, købmand, Præstø Material
handel, Ådelgade 60, Præstø.

2346 Petersen, Ejlif, disponent, fa. Chr. Petersen’s Enke, 
Højby, Sjælland.

2347 Petersen, Erik, købmand, Agtrupvej 99, Kolding.

2348 Petersen, Erik Magnus, købmand, Brogårdsvej 4, 
Gentofte.

2349 Petersen, Ernst, købmand, Østre Alle 36, Nykø
bing F.

2350 Petersen, Ernst Holger, købmand, fa. P. Strøier 
Christensen’s Eftf., Grenå.

2351 Petersen, Ernst Willy Bendix, købmand, B. P. 
Kolonialmagasinet, Vangedevej 80, Gentofte.

2352 Petersen, Frederik, købmand, Nørregade 53, Køge.

2353 Petersen, Geert Jacob, købmand, fa. Wilh. Westh’s 
Eftf., Amager Landevej 49, Kastrup.

2354 Petersen, Gerda Føns, købmand, Føns Petersen’s 
Købmandsforretning, Kædeby.

2355 Petersen, Gunnar Skov, købmand, Gudbjerg, Syd
fyn.

2356 Petersen, Hans, købmand, Munkegård Købmands
handel pr. Kvistgård.

2357 Petersen, Hans, købmand, Søndergade 5, Åbenrå.

2358 Petersen, Hans H., købmand, Nygade 55, Åbenrå.

2359 Petersen, Hans Marius, købmand, Jersore pr. 
Bogense.

2360 Petersen, Hans Ove, depotindehaver, Tuborg’s 
Depot, Odense.

2361 Petersen, Harald, købmand, Vindeballe Kro & 
Købmandsforretning, Vindeballe pr. Tranderup, Ærø.

2362 Petersen, Harry, købmand, Nørregade 43, Holste
bro.

2363 Petersen, Harry Bendix, købmand, Kongevej 19, 
Holte.

2364 Petersen, Harry Holm, købmand, Farstrup Han
delshus, Farstrup St.

2365 Petersen, H erbert, købmand, Hjallesevej 85, Odense.

2366 Petersen, Holger Frederik, købmand, Terkelsbøl 
pr. Tinglev.

2367 Petersen, Hugo Niels Andreas Steiniche, købmand, 
Englandsgade 45, Esbjerg.

2368 Petersen, Jens, købmand, Jyllandsgade 8, Vildbjerg.

2369 Petersen, Jens, købmand, Rødding.

2370 Petersen, Jens Harry, købmand, fa. Brøns Hansen’s 
Eftf., Holmegårdsvej 80, Fensmark pr. Holme Olstrup.

2371 Petersen, Jens Møller, købmand, Mosbjerg pr. 
Tolne.

2372 Petersen, Johan Aage, købmand, Bispensgade 12, 
Ålborg.

2373 Petersen, Johannes, købmand, Lyngerup pr. Krog
strup.

2374 Petersen, Johannes, købmand, Mimersgade 112—14, 
Kbhvn. N.

2375 Petersen, Johannes M., købmand, Forst Alle 79, 
Åbenrå.

2376 Petersen, Johannes Nathanael, købmand. Skov
bakkevej 9, Frederiksværk.
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2377 Petersen, Johannes W., forretningsfører, fa. Johs. 
Petersen, Hesselager.

2378 Petersen, Jørgen, købmand, C. Lauritzen’s Køb
mandshandel & Bageri, Ulkebøl pr. Sønderborg.

2379 Petersen, Jørgen Vejlegaard, købmand, Klint pr. 
Nykøbing S.

2380 Petersen, Kaj Anton, købmand, St. Byhavevej 39, 
Svendborg.

2381 Petersen, Karsten Brøchner, købmand, Kaus- 
lunde.

2382 Petersen, K lara, købmand, Hvidovrevej 61, Kbhvn. 
Vby.

2383 Petersen, K nud, købmand, Holmbladsgade 50, 
Kbhvn. S.

2384 Petersen, Knud H enning, købmand, Allegården, 
Københavnsvej 19, Hillerød.

2385 Petersen, Knud Osvald, købmand, skibshandler, 
Strandgade 30, Grenå Havn.

2386 Petersen, Knud Valdemar, købmand, Takstgræn
sens Colonial- & Vinhandel I/S, Strandvejen 145, 
Hellerup.

2387 Petersen, Mathias, købmand, Seggelund pr. Chri
stiansfeld.

2388 Petersen, Niels, købmand, Horbelev.

2389 Petersen, Niels Christian, købmand, Haderslevvej 
37, Kolding.

2390 Petersen, Niels Peter, skibsprovianteringshandler, 
Klintholm Havn’s Skibsproviantering, Klintholm 
Havn pr. Borre.

2391 Petersen, Oda, købmand, fa. Kn. Petersen, Ålsgårde.

2392 Petersen, Oskar Gunnar Borg, købmand, Energi
vej 17, Randers.

2393 Petersen, Ove Georg, depotindehaver, I/S Faxe 
Bryggeri’s Depot, Dalmose.

2394 Petersen, Paul Anker, købmand, Ryesgade 54, 
Kbhvn. 0 .

2395 Petersen, Peter, købmand, Darumvej 56, Esbjerg.

2396 Petersen, Peter, købmand, Hoptrup.

2397 Petersen, Poul, grosserer, fa. Emanuel Petersen, 
Brolæggerstræde 6, Kbhvn. K.

2398 Petersen, Povl Nordskov, købmand, fa. A. M. Sø- 
rensen’s Eftf., Vesterbrogade 116, Kbhvn. V.

2399 Petersen, Rita Agnes, købmand, Marstalsgade 29, 
Kbhvn. 0 .

2400 Petersen, Simon, købmand, Gedser.

2401 Petersen, Valdemar, købmand, fa. Frits Lebahn’s 
Eftf., Holbergsgade 19, Kbhvn. K.

2402 Petersen, Viggo, købmand, Hejse pr. Fredericia.

2403 Petersen, Viggo, købmand, Hovedgaden, Knabstrup.

2404 Petersen, Viggo Bay, købmand, Todbjerg pr. 
Hjortshøj.

2405 Petersen, Villy, købmand, Gammelmosevej 187, 
Lyngby.

2406 Petersen, Waage, købmand, Møllegade 100, Skan
derborg.

2407 Petersen, Werner, købmand, A/S Aug. Müller’s 
Eftf., Storegade 24, Tønder.

2408 Petersen, Werner L ütken, skotøjshandler, fa. 
»Zenta Fodtøj«, Valby Langgade 67, Kbhvn. Vby.

2409 Pihl, August Peter, købmand, Svenskebyens Køb
mandshandel, Neksø.

2410 Piil, Niels, købmand, Østergade 32, Hadsund.

2411 Pileoaard, Otto, købmand, Rudkøbing.

2412 de Place, Arendt, købmand, Vestergade 3, Hinnerup.

2413 Plauborg, Verner, grosserer, Kirkegade 18, Esbjerg.

2414 Ploug, Axel Robert Holger, købmand, Vesterbro’s 
Materialhandel, Vesterbro 15, Odense.

2415 Pommerencke, Carl, materialist, Nyborg Material
handel, Korsgade 9, Nyborg.

2416 Porsborg, Jens, købmand, St. Brøndum.

2417 Posander, Poul, købmand, Gartnergade 6, Kbhvn. N.

2418 Poulsen, Anders, købmand, Thistedvej 97, Lind
holm pr. Nørre Sundby.

2419 Poulsen, Anna Katrine, købmand, Sillerslev Køb
mandsforretning, Sillerslev pr. 0 . Assels.

2420 Poulsen, August, købmand, Husumvej 83, Brønshøj.

2421 Poulsen, Axel, grosserer, Nybrogade 6, Kbhvn. K.

2422 Poulsen, Carl Otto, købmand, Valdemar Sejrs Vej 
20, Holbæk.

2423 Poulsen, Ejvind Søren, købmand, Strømmen 30, 
Randers.

2424 Poulsen, Hans Erik, købmand, Tappernøje.

2425 Poulsen, Karl Aage, købmand, Søndergade 65, 
Frederikshavn.

2426 Poulsen, Knud, købmand, Langebæk.

2427 Poulsen, Leif Henning Rønnow, købmand, Køb
mandshuset »Søvang«, Søvang Alle 10, Kastrup.

2428 Poulsen, Ole, købmand, Bjarkesvej 7, Helsingør.

2429 Poulsen, Otto, købmand, Nørregade 69, Køge.

2430 Poulsen, Peter, købmand, Felsted.

2431 Poulsen, Svend Aage, direktør, I. P. Axelsen & Co. 
A/S, Slagelse.

2432 Poulsen, Svend Nørskov, købmand, Nordby, Fanø.

2433 Poulsen, Verner, købmand, Verner’s Købmands
handel, Neder Dråby pr. Jægerspris.

2434 Premier Squash, fa., Havnegade 162, Esbjerg.

2435 Prior A/S, Holger, Nyhavn 20—22, Kbhvn. K.

2436 Præst, Kristen Enevold, købmand, Strandbygade 
60, Esbjerg.

2437 Purup, T hyge Ivan, købmand, Troldhede.

2438 Quaade, Johan Anders Valeur, købmand, Strand
byparken 4, Kbhvn. Vby.

2439 Quorp, Nis Paul, købmand, Liliegade 15, Sønder
borg.

2440 Raaschou, Palle Wilhelm Hasselriis, købmand, 
Nansensgade 7, Odense.
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2441 Raaskou, H enry Wilhelm Peter, købmand, Tegl
gårdsvej 6, Charlottenlund.

2442 Råbjerg, Ejnar, købmand, Bildtsvej 18, Ringkøbing.

2443 Raffalt, Gerhard, købmand, Haraldsted Købmands
handel, Haraldsted pr. Ringsted.

2444 Rahn, Laurids, købmand, Brande.

2445 Raklev, Henning Wilhelm, købmand, fa. A. C. 
Nielsen & H. W. Raklev, Ruthsvej 6, Hellerup.

2446 Ramskover, Viggo, købmand, Ramskover’s Kolonial 
Magasin, Borups Plads 28, Kbhvn. N.

2447 Ramus, Jørgen, købmand, Gisselørevej 4, Kalundborg.

2448 Randløv, Peter Julius, forretningsfører, Søby Kul- 
& Trælasthandel, Søby, Ærø.

2449 Randskov, Harald, købmand, Vinderød Skov, 
Vinderød pr. Frederiksværk.

2450 Rask, Evald, købmand, Demstrup pr. Sjørslev.

2451 Rasksen, Arnold, købmand, Outrup.

2452 Rasmussen, Alfred, købmand, Møllebjergvejens Ko
lonialhandel, Korsør.

2453 Rasmussen, Anders Kristen Greve, købmand, fa. 
P. A. Buchtrup, Ryesgade 32, Århus.

2454 Rasmussen, Asger, købmand, Simmerbølle.

2455 Rasmussen, Asger Nor, købmand, Søndersø.

2456 Rasmussen, Axel, købmand, Kannikegårds Køb
mandsforretning, Kannikegård pr. Neksø.

2457 Rasmussen, Bent, købmand, Jagtvejens Kolonial
handel, Jagtvej 36, Odense.

2458 Rasmussen, Bent, købmand, skibsprovianteringshand
ler, fa. L. Rasmussen, Ballen, Samsø.

2459 Rasmussen, Bernhard, købmand, Dronningensgade 
12, Odense.

2460 Rasmussen, Børge, købmand, Hovedgaden, Hårslev.

2461 Rasmussen, Børge Gram, købmand, GI. Landevej 
122, Herning.

2462 Rasmussen, Børge Lave, købmand, skibshandler, fa. 
J. Rasmussen, Bogense.

2463 Rasmussen, Børge Møller, købmand, Årsdale pr. 
Svaneke.

2464 Rasmussen, G. Møller, købmand, Guldsmedgade 20, 
Århus.

2465 Rasmussen, Carl Vilhelm, købmand, Bellahøjvej 
121, Kbhvn. F.

2466 Rasmussen, Carlo, købmand, A/S Koloniallageret 
»Ellebjerg«, Stubmøllevej 22, Kbhvn. SV.

2467 Rasmussen, Ejnar, købmand, Terp pr. Lystrup St.

2468 Rasmussen, Ejnar Aage, købmand, Kolonialforret
ningen »Rødegården«, Rødegårdsvej 67, Odense.

2469 Rasmussen, Erik, købmand, »Volmerhus«, Brande.

2470 Rasmussen, Erik H olmgaard, købmand, Rosensgade 
29, Odder.

2471 Rasmussen, Gunnar, købmand, GI. Banegårdsvej 86, 
Middelfart.

2472 Rasmussen, Gunnar Gram, forretningsbestyrer, fa. 
N. C. Lund, Hammerum.

2473 Rasmussen, Gustav H akon, købmand, fa. Axel 
Rasmussen, Vivild.

2474 Rasmussen, Hans, købmand, Georgsgade 34, Odense.

2475 Rasmussen, Hans Aage, købmand, Oure St.

2476 Rasmussen, Hans Leo, købmand, Søhus Købmands
handel, Søhus pr. Søhus St.

2477 Rasmussen, Hans Oluf Christian, købmand, Eng
landsvej 371, Tårnby pr. Kastrup.

2478 Rasmussen, Hans Peter, købmand, »Varemessen«, 
Vejle vej 65, Fredericia.

2479 Rasmussen, H elge Juel, købmand, Vindingevej 61, 
Roskilde.

2480 Rasmussen, H elmer, forretningsbestyrer, fa. A. Sø- 
berg Appel, Stationsvej 25, Nørre Sundby.

2481 Rasmussen, Henry, købmand, Bredegades Material
handel, Bredegade 4, Slagelse.

2482 Rasmussen, Henry, købmand, GI. Kongevej 94 A., 
Kbhvn. V.

2483 Rasmussen, Henry, købmand, Holbækvej 2, Kalund
borg.

2484 Rasmussen, Hjalmar Christian, købmand, Bladstrup 
pr. Kappendrup St.

2485 Rasmussen, Hjalmar Havelund, købmand, Ejby St.

2486 Rasmussen, Holger, købmand, Hvidkildevej 36 A., 
Kbhvn. F.

2487 Rasmussen, Ingolf, købmand, Damsholte Købmands
forretning, Damsholte pr. Stege.

2488 Rasmussen, Jens, købmand, Rasmussen’s Kolonial
handel, Storegade 24, Lemvig.

2489 Rasmussen, Jens Bjørn, prokurist, fa. R. Rasmussen, 
Hou Pakhus, Havnen, Hou St.

2490 Rasmussen, Jens Peder, købmand, Øster Åby pr. 
Skårup.

2491 Rasmussen, Jes Olav, købmand, Allerup pr. Broby
værk.

2492 Rasmussen, Johannes, købmand, Avnslev pr. Hjulby.

2493 Rasmussen, Johannes, købmand, Damhusvej 70, 
Odense.

2494 Rasmussen, Johannes, købmand, Kolonialforretnin
gen »Hjørnet«, Knudensvej 29, Frederikshavn.

2495 Rasmussen, Johannes, købmand, Nørregade 14, 
Assens.

2496 Rasmussen, Jørgen Johannes, købmand, Lunde
vejens Kolonial, Lundevej 11, Frederikssund.

2497 Rasmussen, Karl Alf, købmand, Falkoner Alle 110, 
Kbhvn. F.

2498 Rasmussen, Karl Peter, købmand, Rimmensgade 
18, Frederikshavn.

2499 Rasmussen, Knud, købmand, Trepkasgade 25, Århus.

2500 Rasmussen, Laurits, købmand, Hasmark Købmands
forretning, Hasmark pr. Otterup.

2501 Rasmussen, Laurits, købmand, Lundeborg pr. Svend
borg.

2502 Rasmussen, Mads Hansen Nellemann, købmand, GI. 
Skårupvej 31, Svendborg.

2503 Rasmussen, Niels Asger, købmand, Slotsgade 25, 
Nykøbing F.

1119



2504

2505

2506

2507

2508

2509

2510

2511

2512

2513

2514

2515

2516

2517

2518

2519

2520

2521

2522

2523

2524

2525

2526

2527

2528

2529

2530

2531

2532

2533

2534

Rasmussen, Oscar, købmand, Holmdrup Købmands
forretning, Holmdrup pr. Skårup.

Rasmussen, Otto, købmand, Søndenbro.

Rasmussen, Poul, købmand, Søllerødvej 45, Holte.

Rasmussen, Poul, købmand, Vandværksvej 18, Hasse
ris pr. Ålborg.

Rasmussen, Poul Börre, grosserer, Handelsfirmaet 
»Börka«, Tordenskjoldsgade 31, Kbhvn. K.

Rasmussen, Poul Kristian, købmand, Danmarks
gade 21, Ålborg.

Rasmussen, Poul Pilt, købmand, Skibhusvej 136, 
Odense.

Rasmussen, Preben, købmand, fa. Frits Hvenekilde’s 
Eftf., Nørregade 43, Odense.

Rasmussen, Rasmus Clausen, købmand, »Sukker- 
huset«, Kildevældsgade 36, Kbhvn. 0 .

Rasmussen, Rasmus Moesgaard, købmand, Nørre
gade 22, Ølgod.

Rasmussen, R ichard, købmand, fa. Chr. Rasmussen, 
Strandvejen 112, Rungsted Kyst.

Rasmussen, Svend Aage, købmand, Korsør Material
handel, Jens Baggesens Gade 24, Korsør.

Rasmussen, Svend Erik, købmand, fa. Alfred Ras
mussen, Middelfartvej 117, Odense.

Rasmussen, Svend Ove, købmand, Refshalevej 27, 
Maribo.

Rasmussen, Tage, direktør, Hans Jensen A/S, Ålborg.

Rasmussen, Tage Hans Rasmus, købmand, Sadolins- 
gade 131, Odense.

Rasmussen, Theodor Valdemar, købmand, Lunge pr. 
Gelsted.

Rasmussen, Vagn, købmand, A/S H. Jessen, Greve 
Strand.

Rasmussen, Valdemar, købmand, Nørregade 25—27, 
Århus.

Rasmussen, Viggo, fabrikant, sognefoged, Glams
bjerg Bryggeri, Glamsbjerg.

Ravn, Hakon Heinrich, købmand, Hvidovregade 
11, Kbhvn. Vby.

Ravn, Johannes Jensen, købmand, Træden pr. 
Brædstrup.

Ravn, Lehnhardt, købmand, Toften 24, Åbenrå. 

Ravn, T homas, købmand, Kolstrup 32, Åbenrå.

Ravnborg, Mogens, købmand, fa. Hemming Niel
sen’s Eftf., Møllegade, Stubbekøbing.

Ravnholt, Sigurd, købmand, Hjallerup.

Reffling, Esther, købmand, Strandvejen 138, Hel
lerup.

Reichhardt, Svend Erik, købmand, Torvegade 3, 
Helsingør.

Reuther, Povl Egon, købmand, fa. Olesen & Reu- 
ther, Marievej 4, Slagelse.

Richardsen, Harry Poul Juncker, købmand, 
Torvegade 32, Esbjerg.

R indom, Aage, købmand, H.K.F. v. Brdr. Rindom, 
Sønderlandsgade 11, Holstebro.

2535 Rindom, Aksel, købmand, fa. H.K.F. v. Brdr. Rin
dom, Sønderlandsgade 11, Holstebro.

2536 Rindom, Emil Vestergaard, købmand, fa. Brdr. 
Rindom, Sjællandsgade 62, Herning.

2537 Risager, Thomas, købmand, Lindholmsvej 96, Nørre 
Sundby.

2538 Rittmeyer, Gudrun M., købmand, Åboulevard 49, 
Kbhvn. V.

2539 Roding, Axel, købmand, Ølholm.

2540 Roerholt, Kurt, købmand, Søvang Købmandshan
del, Birkevej 9, Søvang pr. St. Magleby.

2541 Roest, Svend, købmand, Obovej 4, Herlev.

2542 Romsø, Preben, købmand, Holm pr. Nordborg.

2543 Rose, Walther, købmand, Åbyskov pr. Skårup.

2544 Rosenberg, Fedder Mathiesen, købmand, Tørring.

2545 Rosendal, Aage, købmand, Stjemholmsgade 10, 
Horsens.

2546 Rosengaard, Carl C., købmand, Frdbg. Kolonial- 
Forsyning, Falkoner Alle 73 A., Kbhvn. F.

2547 Rosenkilde, Erling Børge, købmand, »Kolonial
lageret«, Johan Kellers Vej 14, Kbhvn. SV.

2548 Ross, Carl Adolph, købmand, Danmarksgade 86, 
Frederikshavn.

2549 Rossing, Christian, købmand, Smedegade 13, Slagelse.

2550 Ruby, Peder, købmand, skibshandler, Thyborøn 
Havn.

2551 Ruge, Emil, grosserer, fa. J. P. Jensen & Go., Ålborg.

2552 Rygaard, Karl, købmand, skibshandler, Kystvej 14, 
Grenå.

2553 Ryhøj, Carlo, grosserer, fa. L. F. Mørck & Co., 
Knabrostræde 3, Kbhvn. K.

2554 Rædkjær, Arne, købmand, Reberbansgade 49, 
Ålborg.

2555 Rødovre Kommunebiblioteker, Rødovrevej 149, 
Vanløse.

2556 Røjbæk, R ichard Pedersen, disponent, fa. Ejnar 
Nielsen, Årup St.

2557 Rønberg, A/S Oluf, Christians Brygge 24, Kbhvn. K.

2558 Rønlev, Viggo, købmand, Hjallesevej 130, Odense.

2559 Rønne, Laust Christian Johansen, købmand, Vejle
vej 61, Thorsvang, Horsens.

2560 Sahl, Gunnar, købmand, Adelgade 73, Præstø.

2561 Sahl, Hans, købmand, Sahl’s Kolonial, Tranegårds
vej 70, Hellerup.

2562 Salomonsen, Ulf, grosserer, fa. M. & V. Salomonsen, 
Farvergade 17, Kbhvn. K.

2563 Sand, Jørgen Peder, købmand, Hobro.

2564 Sander, Henrik, direktør, Ålborg Aktie-Bryggerier 
»Limfjorden«, »Urban« & »Skandia«, Ålborg.

2565 Sandgaard, Richardt, købmand, Højbjerg.

2566 Sano, Sven, købmand, Teglværksvej 30, Jyderup.

1120



2567

2568

2569

2570

2571

2572

2573

2574

2775

2576

2577

2578

2579

2580

2581

2582

2583

2584

2585

2586

2587

2588

2589

2590

2591

2592

2593

2594

2595

2596

2597

Schefferling, Arne, købmand, Ny Strandvej 52, 
Humlebæk.

Schiøth, Peter Frederik Vilhelm, købmand, Skov
vej 2, Tårbæk.

Schjødt-Hansen, Ernst Ingvard, købmand, Sve- 
rigsvej 20, Middelfart.

Schjørring, Thorkild Wilhelm, købmand, Nordre 
Fasanvej 267, Kbhvn. N.

Schlander, Garl Otto, depotindehaver, Tuborg’s 
Depot, Skibbrogade 23, Åbenrå.

Schmidt, Albert, købmand, Kolonialforretningen 
»Merkur«, Hvidovrevej 136, Kbhvn. Vby.

Schmidt, Andreas Jakobsen, købmand, Brorsonsvej 
11, Tønder.

Schmidt, Axel, direktør, A/S Severin Schmidt, 
Storegade 77, Haderslev.

Schmidt, fa. Brdr. O. & K., Englandsvej 36, Kbhvn.

Schmidt, Christian P., købmand, Øster Højst.

Schmidt, Ejner, købmand, Lydersholm pr. Jejsing.

Schmidt, Hans Hansen, købmand, Gåsvig pr. Kegnæs.

Schmidt, Hans N., købmand, Kliplev.

Schmidt, H einrich, købmand, fa. W. P. Schmidt, 
Ramsherred 53, Åbenrå.

Schmidt, Henry Hannis, købmand, Tjærbyvej 16, 
Dronningborg pr. Randers.

Schmidt, Niels Petersen, købmand, Sjelle pr. 
Skovby.

Schmidt, Orla, købmand, fa. C. P. Schmidt, Horn
slet.

Schou, Carlo, forretningsbestyrer, fa. Carlo Petersen, 
Ribe.

Schrøder, Johannes, købmand, Nyelandsvej 42, 
Kbhvn. F.

Schultz, Carl Skov, købmand, fa. Thomas Schultz’ 
Eftf., Simmersted.

Schultz, Hans Vilhelm, købmand, Adelgade 23, 
Præstø.

Schultz, Helge Preben, købmand, Sognegårds 
Alle 38, Kbhvn. Vby.

Schultz, Laurits Christian, købmand, skibshandler, 
Skagen Skibsproviantering, Skagen.

Schwencke, Willy, købmand, fa. Laur. Th. Schwen- 
cke, Valby Langgade 29, Kbhvn. Vby.

Schønherr, Carl Bertel Gotfred, købmand, 
Nørregade 2, Kgs. Lyngby.

Secher, Erik Momme, grosserer, fa. C. J. Momme & 
Secher’s Eftf., Grenå.

Secher, Ove Momme, direktør, Otto Secher A/S, 
Grenå.

Seeberg, Werner Johannes, købmand, LI. Anslet 
pr. Fjelstrup.

von Seelen, Leo, købmand, fa. S. Gissel’s Eftf., 
Østerbrogade 25, Grenå.

Seemann, Hans Peter, købmand, Gørding. 

Seersholm, Ove, købmand, Fiskergade 53, Korsør.

2598 Seerup, Gunnar, købmand, fa. Joh. I. Munch, 
Thorsø.

2599 Seierø, Jørgen, købmand, Jyllingevej 4, Vanløse.

2600 Sidenius, Christian, købmand, fa. Chr. M. Sidenius, 
Storegade 53, Stege,

2601 Sidenius-Jensen, Werner, købmand, Møllevej 6, 
Odder.

2602 Sieverts, Børge, direktør, grosserer, R., fa. Carl 
Lange & Go., Sigurdsgade 39, Kbhvn. NV.

2603 Simonsen, Carl Duch, købmand, Max Henius Vej 
14, Kærby pr. Ålborg.

2604 Simonsen, Christian, direktør, Chr. Kjærgaard A/S, 
Nørre Sundby.

2605 Simonsen, Frederik Stockholm, købmand, Sønder
ports Kolonialhandel, Ribe.

2606 Simonsen, Harald, købmand, Christiansfeld.

2607 Simonsen, Henning, købmand, Peder P. Hedegårds 
Vej, Nørre Sundby.

2608 Simonsen, Peter, købmand, Skallebølle pr. Tom- 
merup.

2609 Simonsen, Simon, købmand, Hjerndrup pr. Chri
stiansfeld.

2610 Simonsen, Simon Peter, købmand, Vestergade 89, 
Nørre Sundby.

2611 Sinkjær, Laurids, købmand, LI. Østergade 10, 
Holstebro.

2612 Skade, Olaf, købmand, »Købmandsgården«, Mel- 
holt pr. Aså.

2613 Skadkjær, Christian Marthinus, købmand, Lem- 
vigvej 24, Holstebro.

2614 Skafte, Peter, købmand, Kordilgade 20, Kalund
borg.

2615 Skallerup, H olger Thorvald, købmand, Fjellerup 
pr. Tranehuse.

2616 Skandinavisk Conditorivareforretning, Gråbrødre 
Torv 11, Kbhvn. K.

2617 Skandinavisk Kaffe- & Kakao Kompagni, Fri
havnen, Kbhvn. 0 .

2618 Skelbo, Hans Ove Frandsen, købmand, Skårup St.

2619 Skipper, Jens Rasmussen, købmand, Byvej 2, Horn
slet.

2620 Skjoldager, Julius Christian Gødert, købmand, 
Koloniallageret »UG«, Degnestavnen 15, Kbhvn. NV.

2621 Skole, Svend Larsen, købmand, St. Blichers Vej 10, 
Ålborg.

2622 Skorstengaard, Harald, købmand, Lvsbro pr. 
Silkeborg.

2623 Skou, Sigfred, fabrikant, fa. Jens Skou, Set. Nicolaus 
Gade, Århus.

2624 Skov, Christen, købmand, Set. Klemens St.

2625 Skov, Christian Nørgaard, købmand, Haunstrup 
pr. Herning.

2626 Skov, Gunnar, købmand, Ribevej 136, Esbjerg.

2627 Skov, Kristian Oluf, købmand, Bredgade 4, Bor
ding.
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2628

2629

2630

2631

2632

2633

2634

2635

2636

2637

2638

2639

2640

2641

2642

2643

2644

2645

2646

2647

2648

2649

2650

2651

2652

2653

2654

2655

2656

2657

2658

Skovbjerg, Alfred, købmand, St. Velling Købmands
gård, Velling pr. Børkop.

Skovlund, Johannes, købmand, Kalekovej 46, Få
borg.

Skrøder, J ørgen, købmand, Bæk Mølle pr. St. 
Nustrup.

Skytte, Inger, købmand, Kappendrup St.

Skærbæk, Christian Georg, købmand, St. Torv Ko
lonialhandel, Thisted.

Skøtt, Johannes, købmand, Tyrstrup Nord pr. 
Christiansfeld.

Sloth, Arne Lauge, købmand, Djursgade 31, Grenå.

Smaakjær, Hans Mortensen, købmand, Randersvej, 
Hobro.

Smidt, Oscar, købmand, Nr. Nebel Materialhandel, 
Nr. Nebel.

Solano A/S, Amagertorv 25, Kbhvn. K.

Sommer, Ove Korsgaard, købmand, Horsekildevej’ 
42, Kbhvn. Vby.

Sonne, Carl Otto, købmand, Smedegade 17» 
Åkirkeby.

Sonne-Mortensen, Orla, købmand, Storegade 31, 
Sandvig.

Spaabæk, Jørgen Gammeljord Jensen, købmand, 
»Remmerhus«, Barde pr. Herning.

Spangtoft, Kaj, købmand, Sadolinsgade 161, Odense.

Spiegelhauer, Harald, købmand, Frdbg. Alle 44, 
Kbhvn. V.

Stampe, Laurids, købmand, »Koloniallageret«, Nørre
gade, Skern.

Stangebye, Knut, købmand, Frederiksborgvej 222, 
Søborg.

Starhof, Sven, købmand, Set. Annæ Gade 35, 
Kbhvn. K.

Stausholm, Svend, depotindehaver, Carlsberg-Depo- 
tet, Skolegade 61, Silkeborg.

Steen, Louis Albert, købmand, Anti-Brugsen, Isa- 
fjordsgade 6, Kbhvn. S.

Steen, Steffen, købmand, Vittrup, Vendsyssel.

Steffensen, Aksel Damgaard, købmand, Hjelm 
Købmandsforretning, Hj’elm pr. Stege.

Steffensen, Normann, købmand, Nørre Boulevard 
12, Nykøbing F.

Steffensen, Peter, købmand, Mellemgade 24, 
Skærbæk.

Steffensen, Sigfred, købmand, Tranehuse.

Steiner, Nathalius Emil, købmand, Amagerbro- 
gade 205, Kbhvn. S.

Steinmetz & Co. A/S, Carit Etlars Vej' 10, Kbhvn. V.

Stephansen, Harald Alfred, repraisentant, Vester 
Alle 9, Århus.

Sthyr & Kjær, A/S, Rådhusstræde 13, Kbhvn. K.

Stilhoff, Peter, købmand, fa. Heinr. Stilhoff, 
Nordborg.

2659 Stilling, Holger Halskov, købmand, Skolegade 1, 
Brørup.

2660 Stind, Mathias, købmand, Set. Severin Gade 9, 
Haderslev.

2661 Stisen, H enry, købmand, Adelgade 103, Skander
borg.

2662 Stjer, Jørgen Christian Bent, købmand, Rosen- 
vangs Alle 199 A., Højbjerg.

2663 Stokbæk, Holger, købmand, Emmerlev pr. Højer.

2664 Stokbæk, Mathias, købmand, Søndergade 2, Højer.

2665 Stoltenberg, Gert, købmand, Stoltenbergs Kolonial, 
Ordrupvej 89, Charlottenlund.

2666 Stoltenberg, Viggo, købmand, Stationsvej 22, 
Birkerød.

2667 Storm-Nielsen, Michael, købmand, Herlev Hoved
gade 60, Herlev.

2668 Storminger, Svend Aage, købmand, Strandvejen 
348, Hornbæk.

2669 Stormoen, Kristian, købmand, Osted pr. Roskilde.

2670 Storvang, Arne Marius Frost, købmand, Storvang’s 
Kolonial, Rosenørnsgade 15, Randers.

2671 Strandberg, Carl, købmand, Butikstorvets Kolonial, 
Virum.

2672 Strandbygaard, Niels, margarinefabrikant, Mar
garinefabriken »Hera«, Ølgod.

2673 Stride, Harald, købmand, Nibe.

2674 Stubberup, Rønnow, købmand, Borgergade 8, 
Klokkerholm.

2675 Stærkind, Jens Peter, købmand, Nørregade 23, 
Ringsted.

2676 Stærmose, Chresten Hansen, købmand, Thyregod.

2677 Stærmose, Svend Aage, købmand, Birkelse.

2678 Støy, Carl Kristian, købmand, Nr. Søby pr. Højslev.

2679 Sundberg-Svendsen, F., købmand, Dronningholms
vej 43, Svendborg.

2680 Sundby, Ove, købmand, fa. Jørgen Jørgensen’s 
Eftf., Adelgade 111—113, Præstø.

2681 Sunlight Fabrikkerne A/S, Dahlerupsgade 1, 
Kbhvn. V.

2682 Svarrer, Hans Jessen, købmand, Ths. Laubs Gade 
39, Kbhvn. 0 .

2683 Svarrer, Harald Max, købmand, Nordby, Fanø.

2684 Svejgaard, Marius Rasmussen, købmand, »Kolonial
lageret«, Hessensgade 55, Kbhvn. S.

2685 Svendborg Boghvede- & Havremølle A/S, 0 . 
Havnevej 25, Svendborg.

2686 Svendborg Bryghus A/S, Svendborg.

2687 Svendsen, Carl August, købmand, Båstrup pr. 
Hedensted.

2688 Svendsen, Holger, købmand, Stokbrogade 1, Hjør
ring.

2689 Svendsen, Jacob, købmand, Hjallerup.

2690 Svendsen, S. A., købmand, fa. S. A. Svendsen & Søn, 
Hvidovrevej 129, Kbhvn. Vby.
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2691

2692

2693

2694

2695

2696

2697

2698

2699

2700

2701

2702

2703

2704

2705

2706

2707

2708

2709

2710

2711

2712

2713

2714

2715

2716

2717

2718

2719

2720

Svendsen, Svend Aage, købmand, Vangedevej 131, 
Gentofte.

Svendsen, Thorkild Erik, købmand, Vesterbrogade 
198, Kbhvn. V.

Svendsen, Wagn Raabjerg, købmand, depotinde
haver, Carlsberg-Depotet, Hvidovrevej 261, Kbhvn. 
Vby.

Svenningsen, Alfred, købmand, Bonnet.

Svenningsen, Johan Henrik, købmand, Abildgårds- 
vej 75, Virum.

Svensson, Poul, købmand, Kolonialhuset »Codan«, 
Århus Plads 2, Kbhvn. 0 .

Søby, Johannes, købmand, Stationsvej 20, Holstebro.

Søderberg, Erik, redaktionssekretær, Bag Sønder
marken 7, Kbhvn. Vby.

Sødring, A. V., købmand, Valbv Langgade 256, 
Kbhvn. Vby.

Sødring, Jens Carl Hartvig, købmand, Halsskov 
Materialhandel, Halsskovvej 5, Korsør.

Søgaard, Børge, købmand, fa. Brdr. Søgaard, Nørre- 
møllevej 1, Viborg.

Søgaard, Knud Erhard, købmand, fa. Brdr. Sø
gaard, Nørremøllevej 1, Viborg.

Sønderborg Handelsskole, Sønderborg.

Søndergaard, Einer, købmand, Absalonsgade 12, 
Odense.

Søndergaard, M., købmand, Hvidovrevej 350, 
Kbhvn. Vby.

Søndergaard, Peter Christian, købmand, Nykø
bing M.

Søndergaard, Alfred, købmand, Borgergade 25, 
Silkeborg.

Sørensen, Aage Møller, købmand, Holsted Korn- 
& Foderstofforretning, Holsted St.

Sørensen, Aage Thorkild, købmand, Energivej 61, 
Randers.

Sørensen, Aksel P., købmand, Frederiks Alle 117, 
Århus.

Sørensen, Alfred, skibshandler, Havnegade 130, 
Esbjerg.

Sørensen, Anders, købmand, H. C. Ørsteds Vej 48, 
Kbhvn. V.

Sørensen, Anders Christian, købmand, Hejnsvig.

Sørensen, Anders Peter, købmand, Løgstørvejens 
Kolonialhandel, Hobro.

Sørensen, Anker, købmand, Marstrandsgade 26, 
Århus.

Sørensen, Anton, grosserer, Skandinavisk Melimport, 
Lyngbyvej 30—34, Kbhvn. 0 .

Sørensen, Asger, købmand, Vesterbrogade 15, 
Kolding.

Sørensen, Bent Johannes, købmand, Greve Strand
vej 30, Greve Strand.

Sørensen, Bent Vang, købmand, Kolonialforretnin
gen »Hvidovrehjømet«, Vigerslev Alle 398, Kbhvn. 
Vby.

Sørensen, Bjarne, købmand, Vindegade 21, Odense.

2721 Sørensen, Børge Preben, købmand, Gammelmosevej 
253, Lyngby.

2722 Sørensen, Børge R ichard, købmand, Herluf Trolles 
Gade 1, Kbhvn. K.

2723 Sørensen, Carl, købmand, Vestergade 23, Ryom- 
gård.

2724 Sørensen, Carl Erik Lykke, købmand, fa. C. M. 
Thomsen’s Eftf., Skovshøjrup pr. Brenderup.

2725 Sørensen, Carl Johan, købmand, Odder.

2726 Sørensen, Carl O., købmand, Midlerkampsvej 27, 
Nakskov.

2727 Sørensen, Christen, købmand, Andkær pr. Børkop.

2728 Sørensen, Christen, købmand, Ole Rømers Gade 52, 
Århus.

2729 Sørensen, Christian, købmand, Frederiksberg Kolo
nial- & Isenkramforretning, Give.

2730 Sørensen, Christian, købmand, Hørsholmvej 38—40» 
Rungsted Kyst.

2731 Sørensen, Claus, købmand, Bindeleddet 13, Bag
sværd.

2732 Sørensen, Egon, købmand, fa. Brdr. Sørensen, 
Klarup St.

2733 Sørensen, Ejnar, depotindehaver, Carlsberg-Depotet, 
Tarupvej 26, Odense.

2734 Sørensen, Ejnar Grundal, købmand, Malling.

2735 Sørensen, Ejnar Harald, købmand, Vallensbæk 
Strand pr. Brøndby Strand.

2736 Sørensen, Erling Grotkjær, købmand, Rimmers- 
lund pr. Hedensted.

2737 Sørensen, Frede Nygaard, købmand, Holbækvej 
109 A., Slagelse.

2738 Sørensen, Gustav, købmand, Eskelund Købmands
handel, Eskelund pr. Brørup.

2739 Sørensen, Hans, købmand, Dejret pr. Knebel.

2740 Sørensen, Hans, købmand, Vallerød Købmandsgård, 
Vallerød pr. Rungsted Kyst.

2741 Sørensen, Hans Marinus, købmand, Set. Pauls Gade 
17, Århus.

2742 Sørensen, H elge, købmand, Slagelsevej 54, Sorø.

2743 Sørensen, Henrik, købmand, grosserer, Jomfrustien, 
Haderslev.

2744 Sørensen, Immanuel, købmand, »Møllevang«, Knud
sker pr. Rønne.

2745 Sørensen, Jens, købmand, Schleppegrellsgade 78, 
Ålborg.

2746 Sørensen, Jens, købmand, Tvedvej 44, Kolding.

2747 Sørensen, Jens Carl, købmand, Sædding pr. Esbjerg.

2748 Sørensen, Jens Vilhelm, købmand, GI. Mørke pr. 
Mørke.

2749 Sørensen, Jens Werner, købmand, Kølvrå Kolonial 
& Isenkram, Kølvrå pr. Karup.

2750 Sørensen, Johann, købmand, Øsby.

2751 Sørensen, Johannes, købmand, Sdr. Banevej 24, 
Hillerød.
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2752

2753

2754

2755

2756

2757

2758

2759

2760

2761

2762

2763

2764

2765

2766

2767

2768

2769

2770

2771

2772

2773

2774

2775

2776

2777

2778

2779

2780

2781

2782

Sørensen, Johannes Mosak, købmand, fa. J. P. Mo
gensen & Co., Ballen pr. Kolby Kås, Samsø.

Sørensen, Johannes Nyholm, købmand, fa. S. & J. 
Nyholm Sørensen, Sjællandsgade 69, Herning.

Sørensen, Jørgen Peder, købmand, Spidstoften, 
Viborg.

Sørensen, Kristian Dam, købmand, Brædstrup.

Sørensen, Lauge, købmand, Snertinge Købmands
handel, Snertinge.

Sørensen, Laurids Holger, købmand, fa. H. Chr. 
Nielsen’s Eftf., Køgevej 50, Roskilde.

Sørensen, Laurits, købmand, Kolonialforretningen 
»Det blå Hjørne«, Hjørring.

Sørensen, Laurits Christian, købmand, Kissendrup 
pr. Ullerslev.

Sørensen, Max Lysholt, købmand, Torvegade 62, 
Esbjerg.

Sørensen, Niels, købmand, Sdr. Kongerslev.

Sørensen, Niels Aage, købmand, Sal tofte pr. Assens.

Sørensen, Ove Max Kristian, købmand, Skolegade 
70, Esbjerg.

Sørensen, Peter, købmand, Jernbanegade 8, Skær
bæk.

Sørensen, Peter Sabro, købmand, Humlum St.

Sørensen, Poul Gam Dein, forretningsfører, fa. S. P. 
Sørensen, Farre pr. Sporup.

Sørensen, Reinhardt, købmand, Nørreholm pr. 
Søndenholm.

Sørensen, Rudolf Frank, købmand, Bernstorffsvej 
162, Hellerup.

Sørensen, Ruth Johanne Kristine Telling, køb
mand, Borgergade 134, Kbhvn. K.

Sørensen, Simon, købmand, Rye.

Sørensen, Svend, købmand, Skørping.

Sørensen, Svend Aage Regner, købmand, Regner’s 
Kolonial, Utterslev Torv 20, Kbhvn. NV.

Sørensen, Søren Thomsen, købmand, fa. S. Thom
sen & Co., Filskov.

Sørensen, T heodor, købmand, Østergades Kolonial
forretning, Rødekro.

Sørensen, T homas, købmand, Baunhøj 6, Grenå.

Sørensen, Vagner, købmand, Kongensgade 4—6, 
Horsens.

Sørensen, Werner, købmand, Neder Vindinge 
Købmandshandel, Neder Vindinge pr. Vordingborg.

Tandrup, Jens, købmand, Over Hadsten Handels
plads, Over Hadsten pr. Hadsten.

Tarkov, Søren, købmand, statsaut. vejer og må 1er 
Storegade 26, Bjerringbro.

Tarp, Reinhard, købmand, Godthåbsvej 136, Kbhvn. 
F.

Teilmann, C arl T heodor, købmand, Guldager St.

Teilmann & Co.s Eftf., fa. J. C., Østerbrogade 145, 
Kbhvn. 0 .

2783 Termansen, Thorvald, købmand, Østerbro 23 
Ølgod.

2784 Terp, Hans Mogens, købmand, Hvidovrevej 270, 
Kbhvn. Vby.

2785 Tetzschner, E. M., købmand, Frederiksundsvej 14 A., 
Kbhvn. NV.

2786 Theodorsen, H enry William, købmand, Østergade 
8, Rudkøbing.

2787 Theusen, Hans N., købmand, Kliplev.

2788 Thiemke, Villy, købmand, Skamstrup pr. Mørkøv.

2789 Thinggaard, Anders, købmand, Bøstrup pr. Lejbølle.

2790 Thinggaard, Svend, købmand, »Hafniahus«, St. 
Torvegade 36, Rønne.

2791 Tholstrup, Niels, fabrikant, Åbenrå Margarine- 
fabrik, Åbenrå.

2792 T homasen, Aage, købmand, Østergade 66, Roskilde.

2793 Thomassen, Alfred, købmand, Storegade 40, Tarm.

2794 Thomsen, Aage Lykke, købmand, Faurholt pr. Ikast.

2795 Thomsen, Børge, købmand, Emilievej 56, Frederiks
havn.

2796 T homsen, Børge Kaj Leo, købmand, Kolonialforret
ningen »Klitmøllen«, Klitmøllervej 50, Vanløse.

2797 Thomsen, Christian, købmand, Hjordkær, Sønder
jylland.

2798 Thomsen, Christian Vilhelm, materialist, Kolind 
Materialhandel, Kolind.

2799 Thomsen, Gregers, købmand, Kalkværksvej 16, Fre
derikshavn.

2800 Thomsen, Hans, købmand, Danmarksgade 14, Fre
derikshavn.

2801 T homsen, Harald, købmand, Tårs.

2802 Thomsen, Helmer Scheel, købmand, Klostermar
ken 1, Ålborg.

2803 T homsen, Jens, købmand, V. Sottrup.

2804 Thomsen, Johannes, købmand, St. Glasvej 19, Odense.

2805 Thomsen, Jørgen, købmand, Ragebøl.

2806 Thomsen, Kaj, købmand, Skælskørvej 13, Frdbg. pr. 
Sorø.

2807 Thomsen, Knud Johannes, købmand, Humledal 
Købmandsforretning, Humledal pr. Tejn.

2808 Thomsen, Lars, forretningsfører, P. Sangill-Nielsen 
A/S, Klintebjerg pr. Otterup.

2809 T homsen, Laurits Baungård, købmand, Søllested 
pr. Glamsbjerg.

2810 T homsen, Leif H øgdal, købmand, Søndergades Ko
lonial, Videbæk.

2811 T homsen, Paul, købmand, Kruså pr. Padborg.

2812 Thomsen, Peter, købmand, P. Thomsen’s Købmands
forretning, Søby, Ærø.

2813 Thomsen, Svend T høge, købmand, Ringgade ̂ 71, 
Sønderborg.

2814 Thomsen, Thomas, købmand, Dybbøl pr. Ragebøl.

2815 Thomsen, Thomas, købmand, fa. Hans Kjer, Bylderup- 
Bov.
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816 T homsen, Vagn Møller, købmand, Ny Kærvej 21, 
Ålborg.

2817 Thomsen, Walter, købmand, »Købmandshuset« 
Kaplevej 1, Virum.

2818 Thordrup, Hans Aage, ægeksportør, Allingåbro.

2 819 Thorsen, Thorvald, købmand, Sønderparken’s Ko
lonial & Grønt, Holstebro.

2820 Thorsen, Viggo Christen Johannes, købmand, 
Stengade 50, Kbhvn. N.

2821 T horsøe, Ove, købmand, Thorsøe & Vedde I/S, 
Stationsvej 31, Jyderup.

2822 T horup, I b, købmand, Gladsakse Møllevej 66—68, 
Gladsakse.

2823 Thostrup, Gunnar, købmand, Vrå.

2824 Thuesen, Hans Christian, købmand, Hovedvejen 64, 
Glostrup.

2825 Thygesen, Anders Christian, købmand, V. Tim pr. 
Tim St.

2826 Thygesen, Carl Andreas, købmand, Vardevej 15, 
Esbjerg.

2827 T hygesen, Hans, købmand, fa. T. M. Thygesen, Sdr. 
Sejerslev pr. Højer.

2828 Thygesen, Herman, købmand, Fjelstervang pr. Ki- 
bæk.

2829 Thygesen, Jens Møller, købmand, Bjalderup pr. 
Gårde.

2830 Thygesen, Tage, forretningsfører, fa. Einar Andersen, 
Danmarksgade 65, Frederikshavn.

2831 Thygesen, Viggo Thorvald, købmand, skibshandler, 
Strandbygade 20, Esbjerg.

2832 Thyregod, Arthur, købmand, Teglgården, Korsør.

2833 T ietgenskolen, Nonnebakken, Odense.

2834 T ingleff, Niels Julius Godtlib Christensen, køb
mand, Ejby St.

2835 Tobiesen, Søren Peter, købmand, Finlandsgade 1, 
Esbjerg.

2836 Toft, Aage, depotindehaver, vinhandler, Carlsberg- 
Depotet, Ølgod.

2837 Toft, Christian, købmand, Hørsholm Hovedgade 
49, Hørsholm.!

2838 Toft, Jørgen Petersen, købmand, Dynt pr. Broager.

2839 Toft, Lauritz, købmand, Øksenbjergvej 15, Svend
borg.

2840 Toft, Marinus, købmand, Haderslewej 39, Kolding.

2841 Toft, Nis Rudebeck, købmand, Fårhus.

2842 Toft-Friis, Tage, købmand, Amkilgade 1, Sønder
borg.

2843 T oft-Pedersen, Verner, købmand, »Købmands
gården«, Hovedgaden 62, Hvalsø.

2844 Toldbodmøllen A/S, Toldbodgade 49—51, Kbhvn. 
K.

2845 Top, Nikolaj, købmand, Dagmarsgade 11, Ribe.

2846 Torp, Christian Nielsen, kaffegrosserer, I/S Lemvig 
Kafferisteri, Lemvig.

2847 Torreck, Viggo, købmand, Mørkhøjvej 231, Mørkhøj 
pr. Herlev.

2848 Torstensen, Ove, købmand, J. Torstensen A/S, Mal
ling.

2849 T oxværd, Jens, grosserer, Magnus Jørgensen’s Kaffe- 
brænderi, Rønne.

2850 Trampedach, Aage, købmand, Overby, Sjællands 
Odde.

2851 Tranberg, Holger, købmand, Hasle.

2852 T rans, Mads Tonnesen, købmand, Ramsherred 4, 
Åbenrå.

2853 Trentemøller, T., købmand, Kalundborgvej 41, 
Holbæk.

2854 Troelsen, Aage, købmand, skibsprovianteringshand
ler, Havnsø pr. Føllenslev.

2855 Troelsen, Niels Pilgaard, købmand, »Købmands
gården«, Åmborg pr. Herning.

2856 T rojel-Hansen, Einar, direktør, Christian Hansen 
A/S, Hobro.

2857 Trolle, Jens, købmand, Særslev pr. Jullerup.

2858 Truelsen, Carl, købmand, Agerskov.

2859 T ruelsen, Hans Peter Sven Stibolt, købmand, 
»Købmandshjørnet«, Nærumgårdsvej 47—49, Nærum.

2860 Trynskov, Egon, købmand, Tversted pr. Sindal.

2861 Tuborgs Bryggerier A/S, Hellerup.

2862 Tuborgs Bryggerier A/S, Hellerup.

2863 Tuxen, Henrik, direktør, bogtrygger, K. DM. p.p., 
Rungsted Kyst.

2864 Tygesen, Enewald, købmand, Østergade 61, Tønder.

2865 T ønder Amts Købmandsforening, Bylderup pr. Byl- 
derup-Bov.

2866 T ønnesen, Georg Passer, købmand, Købmandsfor
retningen »Thit«, Vigerslewej 67, Kbhvn. Vby.

2867 Tøyberg, Carl Albert, købmand, Blovstrød Kro’s 
Købmandshandel, Blovstrød pr. Allerød.

2868 Udesen, Axel, købmand, Givskud.

2869 U ggerhøj, Poul, købmand, Bispensgade 35, Hjør
ring.

2870 U hrskov, Henry Kristian Ulrik, købmand, »Køb
mandsgården«, Herning.

2871 U ldall-Jessen, Christian, købmand, Frederikssunds- 
vej 204, Brønshøj.

2872 U llerichs, Johannes Gustav, købmand, Storegade 
39, Bramminge.

2873 U lrichsen, Hans Frede, købmand, Roskildevej 29, 
Kbhvn. Vby.

2874 Ulrichsen, Henrik, købmand, Smedegade 48, Hor
sens.

2875 Ulrik, Karl, købmand, Algade 49, Nykøbing S.

2876 U lsøe, Svend Aage, købmand, Ringkøbingvej 1, 
Varde.

2877 U rte-The-Huset, M. Marcussen’s Eftf., Alhambra- 
vej 10, Kbhvn. V.

2878 Vad, Niels, købmand, »Købmandsgården«, Liseleje.
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2879

2880

2881

2882

2883

2884

2885

2886

2887

2888

2889

2890

2891

2892

2893

2894

2895

2896

2897

2898

2899

2900
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Venndt, Anna, grosserer, fa. Th. Venndt, St. Regne- 
gade 26, Kbhvn. K.
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Vestergaard, J ørgen, købmand, Lendemark pr. 
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Vildhøj, Aage, købmand, Algade 46, Korsør.
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Strandgade 23, Ringkøbing.
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mandsgård«, Søndergade 7, Nørre Sundby.
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21, Kbhvn. K.
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2911 Wandschneider, Carl Richard, købmand, »Kolo
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2912 Warrer, Sigurd, grosserer, konsul, R. p. p., Århus 
Kul- & Koks-Import v. S. Warrer A/S, Ny Banegårds
gade 45, Århus.

2913 Wartenberg, Tage Friis, købmand, Koloniallageret 
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2916 Weidemann-Sørensen, Poul, købmand, P. W. Kolo
nial, Amager Landevej 236, Kastrup.
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Give.
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43, Vojens.

Winther, Poul H olbæk, købmand, skibsprovian
teringshandler, Linde Alle 2, Nykøbing S.

Winther, Poul Majvig, købmand, Vesterbro 39, 
Ålborg.

Winum, Peter Christensen, købmand, Finlandsgade 
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2957 Ørsted, Poul, købmand, Bogholder Alle 41, Vanløse.

2958 Østerbro Handelsforening, Holsteinsgade 28, 
Kbhvn. 0 .
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2960 ØSTERGAARD, Ehrnfred, købmand, Gormsvej 28, 
Holtbjerg, Herning.
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26, Sdr. Omme.






