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INDLEDNING

Brugsforeningsbevægelsen i England.
ndelsvirksomheden — den cooperative Bevægelse — om-
fatter som bekendt baade Indkøb og Produktion, baade 

Import og Eksport. Det er i Danmark, indenfor dansk 
Landbrug, at Andelsproduktionen er lykkedes bedst og naaet 
videst, men Begyndelsen til begge Dele stammer fra Eng
land; derfra har vi direkte faaet Idéen til Andelsindkøb og 
Andelsfordeling (Brugsforeningsvirksomhed), og det er ogsaa 
der, at denne Virksomhed den Dag i Dag er fremmeligst.

Begyndelsen ligger netop i Aar — 1922 — 125 Aar til
bage, 1797, og skyldes mere end nogen anden Enkeltmand 
Waliseren Robert Owen (1771 —1858). Nævnte Aar over
tog han, 26 Aar gi., sin Svigerfaders Bomuldsvæveri New 
Lanark i Skotland, som han drev med stor Dygtighed, og 
blev snart en meget rig Mand. Først brugte han denne 
Rigdom til at hjælpe sine Arbejdere, som var nedsunken i 
Fattigdom og al Slags Elendighed. Han gav dem højere 
Løn, fik oprettet Skoler, indrettet bedre Boliger, Brændevins
udsalg fjernet og oprettet Udsalgssted for Varer, der blev 
solgt til Indkøbspris, kun med Tillæg af Transportomkost
ninger. Følgen af dette sidste var ikke blot, at Arbejderne 
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fik deres Varer billigere (25 °/0), men ogsaa, at Varerne var 
bedre. Og det betød sandsynligvis meget mere, især for 
Sundhedstilstanden, da de Varer, som blev solgt til Smaafolk, 
dengang var ganske overordentlig forfalskede. De gode Føl
ger, som disse Bestræbelser fik, blev snart kendt, ikke blot i 
England, men over hele Evropa, og mange strømmede til for 
at se og lære hvordan Fattigdom kunde bekæmpes.

Denne Virksomhed søgte Robert Owen i de følgende 
Aar at udvide til hele England og^ videre. Men da han nu 
ikke længere havde det praktiske Grundlag daglig for Øje 
og lige for Haanden, saa kom det theoretiske snart til at 
spille for stor en Rolle, — som det iøvrigt saa hyppigt var 
Tilfældet i denne filantropiske Tidsalder. — Der blev nok i 
1820erne i England dannet en Mængde Foreninger efter hans 
Ideer, (ved en Fælleskongres i 1832 var der repræsenteret 
700): Forskudsforeninger, Brugsforeninger, Syge- og Under
støttelseskasser, Fabriksforetagender m. m. Men Maalene var 
altfor mange, og dertil kom, at Robert Owen i sit uegennyt
tige Arbejde for Fællesskab og gensidig Hjælp gik for langt 
— og længere end Mennesker hidtil har kunnet svare til, 
idet han mere og mere nærmede sig Kommunismen. Derfor 
gik hans Foreninger efterhaanden i Stykker, og omkring 1840 
var der ikke ret mange tilbage. Den nærmeste Grund til, at 
heller ikke hans Brugsforeninger kunde bestaa var, at 
økonomiske og sociale Ting blev sammenblandet, — Over
skuddet skulde f. Eks. bruges til Formaal, som laa helt uden
for det økonomiske Omraade, og dermed vil altid kun de faa 
være tilfreds og Fremgangen hindres.

Robert Owens Tanker var dog altfor gode til, at de kunde 
eller skulde gaa til Grunde, især da der netop i disse Aar 
var særlig god Brug for dem. Dampmaskinen er udviklet 
saa vidt, at den er bleven indført som Drivkraft i næsten alle 
Fabrikker, og dermed vokser Storindustrien frem med en 
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forbavsende Fart. Arbejderne fik man fra Landet, men snart 
blev deres Kaar som Fabrikarbejdere endnu elendigere end 
de havde været før; thi det er tillige i disse Aar, at F r i k o n- 
kurrencen sejrer, og ialtfald for en Tid, indtil Nøden ikke 
længere kunde overses, opgav Regeringen alle, eller saa godt 
som alle regulerende Foranstaltninger, og snart kom den 
store Mængde af Arbejdere — Kvinder og Børn ikke mindst 
— derfor til at leve under umenneskelige Forhold. Her er 
den egenlige Aarsag til, at der kom Fart i det engelske An
delsarbejde, det er en Arbejderbevægelse hvis Maal fore
løbig udelukkende bliver Forbedring af Arbejdernes Kaar; 
men den kunde have famlet i Blinde i mange Aar, hvis ikke 
Robert Owen havde brudt Vejen. Naar man ikke blot straks 
er klar over, hvorhen man skal vende sig, men der ogsaa 
ret hurtig kommer Fart i Bevægelsen, saa er det fordi man 
har hans Eksempel og Tanker at rette sig efter.

Og saa lykkedes det omsider — i Aaret 1843 — at faa 
den Begyndelse gjort, som har kunnet fortsættes til nu, og 
hvoraf ogsaa Vejen Brugsforforening er en Udløber. En No
vemberaften nævnte Aar samledes nogle fattige Vævere i 
Fabrikbyen Rochdale (2 Mil n. f. Manchester) for at drøfte 
hvordan de kunde forbedre deres elendige Kaar. Og de var 
da bl. a. enige om, at Mellemhandlerne og Værtshusene tog 
en altfor stor Del af deres fattige Løn. De besluttede saa 
at holde helt op med at drikke Spiritus og i Stedet hver ind
skyde 15 Øre om Ugen i et Fællesfond, saa vilde de efter 
et Aars Forløb kunne købe en hel Sæk Mel og saaledes faa 
det billigere end i Detailkøb. De 13, der begyndte, blev i 
Aarets Løb til 28, og det lykkedes dem at faa sparet ca. 500 
Kr. sammen, som de købte Mel, Sukker og Smør for, 
og med disse 3 Varer aabnedes 21. Decbr. 1844 en meget 
tarvelig Butik, foreløbig aaben to Aftener om Ugen. Man 
kan vel vide, at har det bedsteborgerlige og vanemæssige 
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nogensinde haft frit Slag for Drillerier og Fortrædeligheder, 
saa var det her, og „de gale Vævere“ var altfor smaa og 
fattige til, at de kunde værge synderlig for sig; men de fort
satte deres Arbejde og der viste sig at være Lykke deri. 
Medlemstallet steg hurtigt og stærkt, og efter forbav
sende kort Tids Forløb kunde man tage fat paa andre og 
større Foretagender, 1851 oprettedes en Dampmølle, 1855 et 
Bomuldsspinderi o. s. v. Foreningen er til endnu og havde i 
1915 14000 Medlemmer, et aarligt Overskud paa 1 Mili. Kr., 
har oprettet Bibliothek med Læsesale, bygget Arbejderboliger 
o. s. v.

I dette sidste skimter man jo noget af Robert Owens 
Tanker, og det var da ogsaa i en af hans „Kolonier“, at 
man havde hentet Raad og Vejledning. Men heldigvis kom 
dette for Rochdalefolkene i anden Række. Hovedsagen for 
dem blev at sikre den økonomiske Side af Sagen paa bedste 
Maade, og praktiske Folk, som de var, greb de her med 
lykkelig Haand straks de to Ting, der siden har ligget til 
til Grund for enhver levedygtig Brugsforening:

1) Kontant Betaling til almindelig Handelspris.
2) Overskuddet fordeles efter Indkøb (ikke efter Indskud).
At ogsaa de andre fire Principper, som vi nu gerne an

fører: Adgang for alle, solidarisk Ansvarlighed, lige Stemme
ret, Selvstyre, har været gennemført, er ikke vanskeligt at 
skønne af det vi ved om Foreningens Organisation. Om 
man kan sige, at der er noget genialt i disse Principer er 
vist ikke saa let at svare paa, de var i hvert Fald ikke set 
saa klart før, som af disse Vævere, og en uhyre Betydning 
har de faaet. — Vi kunde jo godt her i Danmark jævn
føre dette med, at det ogsaa her var saare jævne Folk 
— to Gaardmænd og en Mejerist — som fandt Principerne 
for Andelsmejeriet. Det betyder i dette Tilfælde næppe, at 
der var noget genialt ved nogen af dem, men kun, at den 
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finder bedst Midlerne, som føler Trykket. Og saaledes op
fyldes atter det gamle Ord: „Det er skjult for de vise og for
standige, men aabenbaret for de enfoldige.“

Eksemplet fra Rochdale virkede hurtigt og stærkt, og Jord
bunden var jo ogsaa paa to Maader beredt: Dels ved Robert 
Owens Arbejde, og dels ved Storindustriens stadige Forsøg 
paa at trykke Arbejderne ned i den yderste Fattigdom. 1851 
var der allerede 130 Foreninger, 1861 450, 1881 1000 og 1917 
2500 med 21/» Miil. Medlemmer, hvoraf 90 °/0 Arbejdere. To 
store Fællesforeninger, den engelske og den skotske (af 1863 
og 1868) omfatter dem alle. Den engelske har egne Møller, 
Fabriker, Bank, o. s. v. Den har her i Landet Filialer i Kø
benhavn, Aarhus, Odense og Esbjerg og indførte i 1914—15 
danske Landbrugsprodukter for over 80 Mili. Kr. Den har sine 
egne Skibe, ogsaa i oversøisk Fart, Theplåntager, Sukker-, 
Kokus- og Gummiplantager o. s. v. Den er altsaa ikke blot 
sin egen Detailhandler og Storhandler, men ogsaa sin egen 
Importør, og endelig ogsaa tildels sin egen Producent. Her 
er altsaa Højden naaet: lige fra det første Led til det sidste 
er alt i Hænderne paa Forbrugerne.

Brugsforeningsbevægelsen i Danmark.
I 1866 naaede Bevægelsen Danmark. Ganske vist var 

der 1853 oprettet en Arbejderbrugsforening i København, 
men paa et forkert Grundlag (sælge billigst muligt), og den 
levede kun et Par Aar. Bladet „Arbejderen“ skrev derom i 
1871: „Urigtigt er det utvivlsomt.............. at ville trykke de
gængse Priser ved at sælge billigere i Stedet for at sælge 
de bedst mulige, d. v. s. uforfalskede Varer til Dagens Priser 
og opspare Overskudet.“ Derfor „kom og svandt den køben
havnske Forening, den efterlod intet Spor“. Det ses heraf,
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Hans Christian Sonne.

at man dengang her i Landet var klar over de rigtige Prin
cipper for en Brugsforening.

De var da ogsaa allerede 1871 praktiseret flere Steder. 
Først i Thisted, idet Præsten Sonne her i 1866 oprettede 
„Thisted Købstads Arbejderforening“, der hovedsagelig vir
kede som Brugsforening. — Hans Christian Sonne er 
født i Nexø 1817 (f 1880) som Søn af Købmand Herman 

Sonne. Fra 1845 til 1864 var han 
Præst i Møgeltønder, maatte som 
saa mange andre forlade Sønderjyl
land, da Tyskerne kom til Magten, 
og var saa 1864—75 Præst i Thisted. 
Da han lagde Mærke til, at mange 
af Arbejderne ikke, eller næsten ikke, 
kom i Kirke, indbød han dem i Vin
teren 1865—66 til Søndagaftenmø- 
der (i et Pakhus ved Havnen). Hans 
Hensigt var fra først af at vække 
dem i kirkelig og folkelig Retning; 
men da de ved hans milde og ind
trængende Tale fik Tillid til ham,

kom der ogsaa andre Ting paa Tale. „Mine Tilhørere gav 
mig snart at forstaa, at hvis jeg vilde gøre dem noget Qavn, 
maatte jeg først hjælpe dem til at faa det daglige Brød, og 
dermed vaagnede Tankerne hos mig om de engelske For
eninger, som jeg vel havde hørt og læst noget om, men først 
nu begyndte at gøre mig nøjere bekendt med, og jeg med
delte efterhaanden i Møderne en Del om Sagen, der øjen
synlig vakte Arbejdernes Interesse.“

Sonne drøftede nu Sagen baade med Arbejderne og Byens 
Haandværkere, Foreningen blev dannet med 83 Medlemmer, 
og fra 1. Maj 1866 begyndte man at indskyde de ugentlige 
Bidrag, som var fastsat til 8—16 Skilling. „Der blev valgt
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en Bestyrelse, Foreningens Vedtægter blev fastsatte ganske 
efter de engelske, man fortsatte med Møderne og de ugent
lige Indskud, og man hørte det hele i Almindelighed omtale 
som noget godt og lovende. Men da vi i Begyndelsen af 
November aabnede Udsalget, brød Stormen løs og det med 
fuld Musik. — Imidlertid lykkedes Bestræbelserne kun daarlig; 
da Kampen begyndte, vaktes Opmærksomheden og Iveren for 
at træde ind, og der meldte sig tre for en, der meldte sig ud, 
og Resultatet blev, at Foreningen, der i Begyldelsen af No
vember talte lidt over 140 Medlemmer, havde to Maaneder 
senere omtrent 170, hvoriblandt over 100 Arbejdere eller 
Haandværkere.“ Det kan tilføjes, at ogsaa Sonne, „Høker
præsten“, søgte man at ramme ved at formindske Offeret til 
ham. Men det har næppe berørt ham ret meget, — Sagen 
var lykkedes, og en Bedrift var øvet, som skulde faa en 
uanet Betydning; thi Begyndelsen her var saa god, at For
eningens Ordning og Ledelse kom til at tjene som Mønster 
for mange andre. Det bør føjes til, at Sonne i dette Arbejde 
havde haft en god Raadgiver i sin Ven, Lægen F. F. Ulrik, 
som han havde lært at kende i Møgeltønder, idet Ulrik i 1854 
—64 var Fysikus i Tønder. Han omredigerede bl. a. For
eningens Vedtægter, efter at Sonne havde oversat dem fra 
engelsk og tillæmpet dem efter danske Forhold.

Denne Danmarks første virkelige Brugsforening fik snart 
Efterfølgere, om det end gik langsommere her end i England, 
fordi her ikke var saa dybe Forudsætninger. I 18^7 skal der 

være oprettet 1 Brugsforening i Jylland, 2 paa Sælland, 1 paa 
Møen og 1 paa Lolland, ialt 5. I 1868 11 i Jylland, 7 paa 
Sælland, 1 paa Møen, 1 paa Falster og 1 paa Lolland, ialt 
21; i 1869 23, og 1870 11. Dertil kommer saa en Hushold
ningsforening for Julius Galsters Arbejdere i Nørre-Sundby 
(lukket for andre), saa der skulde i 1870 have været 62 saa- 
danne Foreninger ialt. Men da Bladet „Arbejderen“, som har
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samlet disse Tal, næppe har faaet Svar fra alle, saa har der 
nok været nogle flere. De to ældste næst efter Thisted 
er Randers Arbejderforening (oprettet 17. Marts 1867 af Bog
trykker C. Jensen) og Erindlev-Taagerup Brugsforening (op
rettet samme Aar af Skovrider Schrøder, en Broder til For
stander Schrøder, Askov.) Her maa ogsaa nævnes Idestrup 
Brugsforening, oprettet 1868 af Etatsraad Tesdorpf, Ourup- 
gaard, som Raadgiver ved Arbejdet havde han nemlig davæ
rende Landhandler Severin Jørgensen, Ulslev, den Mand, 
som siden skulde faa større Betydning for Brugsforeningernes 
Udvikling og Fremgang end nogen anden.

Efter det ret livlige Opløb i 1867—68—69 sagtnede Til
slutningen betydelig af. Stærk Modstand var der naturligvis 
fra Købmændenes Side, og Forstaaelsen af Sagen var ikke 
stor, og navnlig i Byerne gik Arbejdet næsten istaa. Le
derne forstod, at der maatte et Samarbejde igang, om det 
igen skulde gaa fremad, og Provst Sonne, sammen med Bog
holder V. Faber, cand. jur. Camillus Nyrup og Overretssag
fører C. A. de Fine Skibsted udsendte saa i 1871 Indbydelse 
til et „Fællesmøde for Danmarks Husholdningsforeninger“, 
der blev afholdt paa Universitetet 7.—8. Juli 1871; 56 Ud
sendinge var mødt for 30 Foreninger (dog menes der at være 
omtrent 80 ialt). Det blev vedtaget at danne en Fælles
forenings der dog-ikke foreløbig skulde have Lager, men 
en fælles Indkøber (Henrik Levinsen). Han skulde have 
1 °/o (af Indkøbet) af de Foreninger, der var Medlem, 2 °/0 
af de andre. Et Aarstid efter Stiftelsen talte denne Sammen
slutning 36 Foreninger med et Indkøb af 85000 Kr., i Sept. 
1873 var der 39 Foreninger med et Indkøb af 98000 Kr. Men 
denne Fremgang er aabenbart fremdeles for ringe, og snart 
gaar det tilbage. Indkøbet var 1874 80000 Kr., 1875 65000 
Kr. og 1876 55000 Kr. Da Bladet „Arbejderen“, som var 
Fællesforeningens Organ og en varm Talsmand for den, j
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1876 maatte gaa ind, gik ogsaa Foreningens Virksomhed 
istaa, uden at nogen formel Opløsning fandt Sted. Grunden 
til, af den ikke vilde trives, var dels de noget vanskelige 
Pengetider, der kom sidst i 70erne, og dels — og vel især 
— Mangelen paa Lager. Man havde jo ikke ved denne 
Sammenslutning naaet det Maal, som der egentlig maatte 
sigtes til: at Foreningerne gennem Sammenslutningen kunde 
blive deres egen Grosserer, man havde tvertimod faaet et nyt 
Led indskudt i Mellemhandelen, nemlig Indkøberen. Kun 
hvis denne var en overordentlig forretningsdygtig Mand og 
tillige ivrig for Sagen kunde det tænkes at gaa.

Det var da heldigt, at en saadan Mand netop dengang 
fandtes nemlig Severin Jørgensen. Ved hans Dygtighed 
og Tro paa Sagen kom der efter nogle Aars Stilstand atter 
Liv i Fællesarbejdet, og denne Gang lykkedes det. Severin 
Jørgensen er en Lærersøn fra Rostrup v. Hobro, f. 31. Marts 
1842. I 1866 begyndte han i Ulslev paa Falster en lille 
Landhandel, og det var, som tidligere nævnt, her, at han 
hjalp Tesdorpf med Oprettelsen af Idestrup Brugsforening. 
Snart ønskede ogsaa Jørgensens Kunder en Brugsforening, og at 
hans Forretning skulde ændres til en saadan, med ham som 
Bestyrer. Og skønt det betød en betydelig Forringelse i 
Indtægter, gik han og hans Hustru ind derpaa. Efter at have 
styret den i 5 Aar, fik han Opfordring til at overtage en 
Brugsforening i V. Nebel v. Kolding, som hans Broder, Læ
rer Marinus Jørgensen, havde faaet oprettet. Han tog mod 
Tilbudet, og under hans Ledelse gik denne Forening nu i de 
følgende Aar stærkt fremad, og der kom Anmodninger fra 
nærliggende Byer om at faa oprettet Filialer. Der blev op
rettet fire saadanne, og nu kunde Indkøbene gøres større, 
men da de dog ikke var store nok til at give den store Ra
bat, saa henvendte han sig til Naboforeningerne med Forslag 
om Fællesindkøb af de mest gangbare Ting. Forslaget blev
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modtaget, og det blev Jørgensen, der skulde foretage Ind
købene. Disse steg fra Aar til Aar, fordi flere og flere For
eninger meldte sig til Deltagelse, — endog enkelte fra Mors 
og Salling, og saaledes voksede denne Gang Tanken om 
en Fællesforening for hele Landet naturligt ud af de givne 
Forhold.

Severin Jørgensen sendte i 1883 en Rundskrivelse til alle 
danske Brugsforeninger med Forslag om Oprettelse af en 

Fællesforening for hele Landet. Til
lige tilbød han at lede den for egen 
Regning for et Vederlag af 1 % af 
Omsætningen, indtil Foreningen selv 
ønskede at overtage den. Der meldte 
sig imidlertid ikke ret mange, og 
endnu en Gang maatte Sagen ud
sættes.

Og alligevel var der hermed 
givet et Stød til at komme igang; 
thi Henvendelsen gav Lederen af 
Ousager Brugsforening paa Sæl
land, Hans Dønnergaard, 
Ideen til at søge oprettet en Fæl

lesforening for Sælland. De sællandske Foreninger blev i 
Begyndelsen af 1884 indbudt til et Møde i Roskilde, og 3. 
Juni s. A. blev „Fællesforeningen for Danmarks Brugsfor
eninger“ dannet. Trods der kun var indbudt sællandske 
Foreninger, gik man altsaa ud fra, at Fællesforeningen skulde 
være for hele Landet. Det var dog kun faa jydske Forenin
ger, der meldte sig, deriblandt V. Nebel. Men det betød ikke 
for Severin Jørgensens Vedkommende, at han var tilfreds 
med Samarbejdet. Han og andre arbejdede fremdeles for en 
nærmere Sammenslutning og en Omordning af Foreningens 
Virksomhed, men da deres Forslag blev forkastet (ved Gene-
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ralforsamling 7. Maj 1887) og de tillige havde tabt Tilliden 
til Hans Dønnergaards Ledelse, saa brød de med Sællæn
derne og oprettede, ved et Møde i Aarhus 16. April 1888, 
„Fællesforeningen for jydske Brugsforeninger" med 
Severin Jørgensen som Formand. De første 5 Aar blev For
retningen drevet i hans Navn, delvis for hans Risiko, og hele 
Ansvaret hvilede paa ham, fordi Brugsforeningerne ikke kunde 
stille den nødvendige Kaution eller yde de nødvendige Forskud. 
Men da det viste sig, at Virksomheden gik fremad og svarede 
sig godt, gik Fællesforeningen i 1893 over til et virkeligt Andels
selskab. Der indmeldte sig straks 85 Foreninger med en Kapi
tal paa ca. 50000 Kr. Samme Aar sluttede „Vejle Amts Vareind
købsforening“, der omfattede 22 Kredse, sig til Fællesforeningen.

I 1889 var Dønnergaard imidlertid traadt tilbage som For
mand for den sællandske Fællesforening, og Hansen-01- 
stykke kom i hans Sted; og der blev nu fra jydsk Side 
arbejdet for en Sammenslutning, foreløbig uden Resultat. Da 
imidlertid den jydske Virksomhed stadig gik fremad, mens 
den sællandske stagnerede — Omsætningen var i 1895 hen
holdsvis 2l/z Miil. og 732000 Kr. — saa blev Sællænderne 
efterhaanden mere stemt for Sammenslutningen, og paa deres 
Foranledning blev Forhandlingerne i 1895 taget op paany og 
førte denne Gang til et Resultat. Fra 1. Jan. 1896 overtog 
de to Foreninger gensidig hinandens Aktiver og Passiver og 
antog Navnet „Fællesforeningen for Danmarks Brugs
foreninger". Styrelsen kom til at bestaa af 3 Jyder og to 
Øboer, nemlig N. J. Bundsgaard, Gesten, Højesteretssag
fører Svend Høgsbro, København, Gaardejer Rasmus 
Laursen, Rustrup, Folketingsmand Hansen-Ølstykke og 
Severin Jørgensen, den sidste blev Formand.

Naar der kunde gaa 25 Aar fra det første Forsøg paa en 
Sammenslutning i 1871, til den endelig i 1896 blev fuldbyr
det, saa er det ikke alene paa Grund af Vanskeligheden ved
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at faa „mange Hoveder under een Hat“, men det hænger 
mere sammen med hele Bevægelsens langsomme Udvikling. 
Den var begyndt i Byerne — København, Thisted, Randers 
— men hvad nu end Grundene er, saa er den aldrig ret 
bleven hjemme der. Det var først da Landboerne for Alvor 
sluttede sig til, at Bevægelsen fik Betydning. Og det kunde 
først ske, da disse ad anden Vej — gennem Produktionsvirk
somhed — ret havde faaet Forstaaelsen af Andelssagens Be
tydning. Og dertil kom saa, og netop samtidig, den skarpe 
politiske Konflikt efter Provisoriet i 1885. Da blev Kampen i 
ikke faa Tilfælde, og det af baade Højre og Venstre, ført 
over paa det økonomiske Omraade, og da mange Købmænd 
var Højremænd, vendte Bønderne sig fra dem til Brugsfor
eningerne.

Det er da først fra Midten af 80erne, at det store Tal af 
Foreninger oprettes. Mens der hidtil havde været en halv 
Snes Foreninger om Aaret, saa er der 1885—89 45 om Aaret, 
1890—94 40 og 1895—99 48. 1900—4 er Bevægelsen paa
sit højeste med 56 Foreninger om Aaret, de næste 5 Aar 
kun ca. 51 aarlig. Men disse er kun de bestaaende, Tal
lene vilde blive noget højere, om de nedlagte Foreninger 
kom med. I 1914 var der 1562 Brugsforeninger ialt, deraf 
1470 paa Landet og 92 i Byerne, de sidste væsentlig oprettede 
siden 1910. Det samlede Medlemsantal var i 1914 ca. 244000, 
d. v. s. at hvert Ilte Menneske i Danmark er Medlem af en 
Brugsforening (i England hvert 15de, i Tyskland hvert 29). 
Mere oplysende er det maaske, at jævnføre Medlemstallet 
med Antallet af Husstande i Landet, ialt 650000, nu kan en 
Husstand selvfølgelig i en Brugsforening være repræsenteret 
ved flere Medlemmer, men meget forkert bliver det næppe, 
naar man siger, at hver tredie Husstand er Medlem af en 
Brugsforening. — Den samlede Omsætning i disse Forenin
ger var 1914 103 Mili. Kr., deraf 8872 i Landforeningerne.
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Bruttooverskuddet var ca. 12 Mili. Kr. og deraf gik ca. 5°/0 
til Lønninger, Husleje o. s. v. og der blev altsaa ca. 6l/s Miil. 
(6,4) Nettooverskud at fordele mellem Medlemmerne eller 6,2 °/0 
af Omsætningen.

Ogsaa indenfor Fællesforeningen foregik der efter Sam
menslutningen en rask Udvikling. I 1915 omfattede den 1488 
Brugsforeninger, der vel ikke købte alle deres Varer hos Fæl
lesforeningen, men dennes Salgsomsætning var dog 71‘/2 Mili. 
Kr., og der kunde uddeles en Dividende til Foreningerne af 
7 °/o> et Tal, der stadig er steget siden 1896, da det begyndte 
med 3 °/0. Der blev efterhaanden oprettet Filialer i 13 Byer 
og flere Fabrikker bl. a. for Margarine, Tobak, Chokolade, 
Cykler, Skotøj m. m.

Et Forhold skal endnu omtales, nemlig Lovgivningens 
Bestemmelser om Brugsforeninger. Da Næringsloven af 
1859 skulde ændres (12—13 Aar senere) skulde efter Rege
ringsforslaget alle Brugsforeninger løse Næringsbevis. Her
imod gjordes gældende, at Uddeling af Varer kun til For
eningens Medlemmer ikke kunde kaldes Handel, og at For
eningen først burde beskattes, naar den ligesom en Købmand 
handlede med alle og enhver. Denne Anskuelse sejrede, og 
Loven af 23. Maj 1873 behandler Brugsforeningerne i Over
ensstemmelse dermed, og saaledes er det endnu trods ivrige 
Bestræbelser fra anden Side for at faa det forandret. Der
imod skal alle Foreninger uden Undtagelse løse Næringsbevis, 
hvis de vil handle med stærke Drikke. — Af de 1562 Brugs
foreninger i 1914 havde kun 577 løst Næringsbevis, deraf 
forholdsvis mange — 404 — i Jylland.

2



Vejen Brugsforening.

1. Oprettelse og Ordning.

Naar der saa forholdsvis tidligt, kun 5l/2 Aar efter Moder
foreningen i Thisted, blev oprettet en Brugsforening i 

Vejen, da hænger det vel noget sammen med, at Askov 
Højskole var i Nærheden. Lærerne derfra, Schrøder, Nutz- 
horn og Fenger — siden Læge Bojsen — var ikke blot 
Medlemmer fra først af, men indtil 1878 var Schrøder først 
Bestyrelsesmedlem, siden Medlem af Repræsentantskabet; og 
Fenger ses at blive brugt som en Slags Konsulent m. H. t. 
Foderstoffer, Kunstgødning og Markfrø. Ved Foreningens 
aarlige Skovfester var Nutzhorn næsten altid Taler, undertiden 
ogsaa Schrøder, medens Eleverne gav Sangbidrag under 
Nutzhorns Ledelse.

Mere har maaske dog Præsten Hans Svejstrups In
teresse for Sagen haft at sige. Han og Sonne maa sikkert 
have kendt hinanden fra Læsetiden i København, thi der var 
kun to Aars Forskel paa deres Alder. Men ogsaa — og vel 
især — som samtidige Præster i Sønderjylland — Sonne i 
Møgeltønder og Svejstrup i Rødding — maa de have haft en 
Del med hinanden at gøre, og det maa anses for en Selv
følge, at Svejstrup har kendt Sonnes Virksomhed i Thisted 
og har fulgt den med Interesse. Og da en lignende For
ening blev oprettet i hans eget Sogn, var han da ogsaa fra 
først af en ivrig Deltager. Han var næppe fra Begyndelsen 
dens Formand, men han blev det i al Fald ret snart, maaske
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efter et Aars Forløb, og var det, indtil Foreningen i 1875 
fik Næringsbevis. Da maatte han, som Følge af en Bestem
melse i Danske Lov om, at Præster ikke maa drive Handel, 
træde tilbage som Formand, men vedblev at være Medlem 

af Bestyrelsen og siden af Repræ
sentantskabet, lige til sin Død 1893; 
ligesom det ogsaa er hans smukke 
Haandskrift, Protokollen er ført med, 
lige til 1889.

Alligevel synes det, ifølge sam
stemmende Traditioner, at være 
Egnens Bønder, som har givet de 
første Stød til at komme i Gang. 
I historisk Rækkefølge synes det at 
være kommen omtrent saaledes: 
Peder Lauridsens (Grønvang) næst
ældste Søn Anders (dengang 28 
Aar gammel) var Vinteren 1870 - 71

Hans Svejstrup. paa Val|ekilde Højskole. En Dag
aflagde Forpagter Burchardi fra Birkendegaard et Besøg paa 
Skolen, og i et Foredrag eller en Samtale fortalte han 
Eleverne om en Brugsforening, de havde faaet oprettet, 
og Varerne var der saa billige i Sammenligning med før, at 
han havde alt sit Brød gratis. En Del af Eleverne, deriblandt 
Anders Lauridsen, købte saa Pastor Sonnes lille Skrift „Om 
Arbejderforeninger“ (1867), som ved den Lejlighed blev an
befalet dem, og da han kom hjem, blev det bl. a. læst af 
Lærer Jørgensen i Vejen. Han og Peder Lauridsen 
og Schmidt paa Baungaard talte nu flere Gange om Sagen; 
men der skulde her som saa tit en bestemt Anledning til, 
for at man kunde komme i Gang.

Mikkelsdag 1871 var der Barselgilde hos Terman Bloks 
paa Bloksbjerg, og Kaffen, man fik ved den Lejlighed, viste 
sig at blive særlig paaskønnet. Nogle Dage efter kom Ter
man Blok og enkelte andre ned til Købmand Lundager i 
Vejen, hvor Kaffen var købt, og vilde have en større For
syning af samme Slags, og det fik de, men til megen Skuf- 

2*
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felse. Thi da Terman Bloks Kone saa Varen, Manden kom 
med, gav hun sig straks til at sortere den, og Resultatet var 
følgende: P/a tb god Kaffe af den ønskede Sort, P/2 tb 
„brede Bønner“ (en ringere Sort), 1/i tb „søslagne Bønner“ 
(umoden Kaffe), og endelig 3/4 $ Smaasten! Ialt 4 tb- Og 
formodentlig har de andre Købere ikke været anderledes 
farne. Historien er betegnende for Forholdene dengang; 
Forfalskninger var almindelige: Vand i Puddersukkeret, Kaolin 
i Melet osv. — i dette særlige Tilfælde var formodentlig den 
forfalskede Kaffe dækket af god Kaffe øverst i Sækken. Dette 
tyder jo ikke paa, at det var Landhandleren, der havde øvet 
Bedrageriet, og det var vist i det hele sjældnere Tilfældet, 
Forfalskningen stammer fra tidligere Stadier. Men det var 
rent tilfældigt, om man fik en nogenlunde ordentlig Vare eller 
ej, og dertil kom, at Købmændene tog altfor høje Priser, de 
vidste jo, at paa Landet ialfald var der for langt til Konkur
renten, — og desuden: var man kun to eller tre, saa kunde 
en indbyrdes Aftale jo træffes. Og Folk fandt sig i det, som 
de altid havde gjort, som noget der ikke kunde være ander
ledes.

Men den Tid var alligevel kommen, at Bønderne mindre 
villig fandt sig i den Slags end før, og dertil kom, at man 
altsaa nu syntes at øjne et Middel — Brugsforeningen — 
ved hvilken man kunde skaffe sig baade bedre Varer og bil
ligere Priser. Det er maaske ganske morsomt og betegnende, 
at det var Kaffen, der gav Anledningen, men nu var den der 
i hvert Fald, og den blev grebet og udnyttet. Der er nævnt 
fire Mænd: J. P. Jørgensen, P. Lauridsen, Grønvang, 
P. Schmidt, Baungaard og Terman Blok, som nogle 
Gange i den følgende Tid, altsaa Efteraaret 1871, samledes 
hos den første i Vejen Skole for at drøfte Sagen, og nogle 
Uger ind i det nye Aar dristede man sig til at sammenkalde 
til offentligt Møde om Sagen. Det manglede ikke paa Be
tænkeligheder, det var jo en ny og uprøvet Vej, man vilde 
slaa ind paa og maaske et saare voveligt Foretagende. Men 
det hjalp noget, da Kromand Thomsen og Købmand Lund
ager kom tilstede ved Mødet og gjorde Nar ad det hele, for 
de opnaaede kun at gøre Forsamlingen mere opsat paa at
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J. P. Jørgensen. P. Lauridsen, Grønvang.

P. Schmidt, Baungaard. Terman Blok.

Den første Bestyrelse.

føre Sagen igennem, saa de nævnte Mænd fik den Støtte de 
søgte. Ved det næste Møde, der blev holdt 28. Januar 1872, 
blev Brugsforeningens Oprettelse besluttet. Lærer 
Jørgensen forklarede de foreslaaede Vedtægter, som man der
næst slog fast ved Afstemning; der blev valgt Bestyrelse —
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til at begynde med sandsynligvis kun de fire før nævnte 
Mænd med Schmidt som første Formand — der blev indteg
net Medlemmer, 43 ialt, hvis Navne vi endnu kan finde i 
Foreningens første Hovedbog, hvor de har hver sin Konto
side. Efter Foreningens Stiftere, der kommer først, (Terman 
Blok dog først Fol. 27) kommer f. Eks. Gaardejer Jens Ja
kobsen, Vejen Mark, Gaardejer Kristen Madsen, Gammelby, 
Husmand Niels Madsen, Vejen Mark, Gaardejer Søren Lar
sen, Vorupgaard, Mølleforpagter Hans Nielsen, Vejen Mølle, 
H. Hansen, Lærer i Læborg, Husmand Jokum Sondal, Vejen 
Mark, Gaardejer Anders Jensen, Vandamgaard, Gaardejer 
Jørgensen, Lundgaard, Vejen, Husmand Levin Hansen, Vejen 
Mark o. s. v. Vi er dermed naaet Fol. 14. Nr. 22 er For
stander Schrøder, Nr. 28 Konrad Jørgensen, (Højskolebladet, 
dengang Lærer i Askov), Nr. 34 er Gartner Otto Hansen, 
Estrup Skov, Nr. 36 Højskolelærer Fenger i Askov, Nr. 37 
Højskolelærer Nutzhorn, Nr. 38 Gaardejer Niels Hansen i 
Maltbæk, Nr. 41 Lærer Thjellesen, i Eskelund, Nr. 43 Lærer 
Jensan, Skodborghus, Nr. 46 Lærer L. N. Lundgaard i Bække. 
De har alle, med Undtagelse af den sidste, (altsaa 45 ialt) 
foretaget deres Indbetaling 1. Marts 1872, Og det viser sig, 
at denne Indbetaling for de flestes vedkommende er ret be
tydelig. — Det ses, at man har haft den i det følgende om
talte Bestemmelse om Indskudslodder å 5 Rd., men kun én 
Mand har nøjedes dermed. Alle de andre har — aabenbart 
efter en Passus i Vedtægten — indbetalt enten Indskudslod
der paa 25 Rd. eller „Kontantlodder“ paa samme Sum eller 
begge Dele, det sidste er vel at forstaa som et frivilligt Laan 
til Poreningen for at faa Driftskapital. Nogle faa, Forenin
gens Stiftere og enkelte andre, har indbetalt 2 Kontantlodder 
og et Indskudslod, altsaa 75 Rd. Dertil kom, at man den 
første halve Snes Aar almindelig hverken hævede Renter eller 
Overskud (for saa vidt det sidste var at faa), saa alle Med
lemmer har en Del Penge staaende i Foreningen, ja i saa 
stor Udstrækning, at den maa siges at virke som Sparekasse. 
Det er altid Summer paa 30—100 Rd., men ret ofte løber 
det op til flere Hundrede Daler, i nogle faa Tilfælde til flere 
Tusind, men saa er en Del deraf Laan. Saadanne Laane-
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summer er indskudt af alle Stifterne og et Par Medlemmer 
til. Alle Indskudslodder, der kommer senere end Marts— 
April 1872, er derimod kun paa 5 Rd. hver, men de to Lod
der, man efter Vedtægten skulde indskyde, er næsten altid be
talt paa en Gang.

Naar vi nu gerne vilde have noget nøjere Rede paa For
eningens Grundlæggelse og hele Ordning, saa er vi desværre 
i det ikke usædvanlige Tilfælde, at de vigtigste Papirer er 
borte; foranførte Dato, 28. Jan. 1872, nogle Regnskabsbøger, 
hvori dog mangler Aarsregnskabet for det første Drlftaar* og 
nogle mundtlige Traditioner er alt Kildematerialet; der findes 
hverken Vedtægter — der ogsaa først senere (1887) blev trykt 
— eller Forhandlingsprotokol. Det er ganske vist ikke for 
nogen lang Tid vi savner disse Oplysninger, thi den første For
handlingsprotokol begynder med Generalforsamlingen 2. Febr. 
1874, og paa et af de første Blade findes Regnskabet for hele 
1873, saa vi altsaa kun mangler Aarsregnskabet for 1872. Men 
det er jo alligevel en saare interessant Del af Historien, nemlig 
Begyndelsen, som vi saaledes for bestandig er gaaet Glip af, 
at vi heller ikke har de første Vedtægter bevaret har derimod 
mindre at sige; thi da Vedtægterne af 1876, som er de ældste 
vi nu har, paa to Undtagelser nær er en tro, for det meste 
ordret Gengivelse af Thistedvedtægterne (af 1866) saa kan 
vi rolig gaa ud fra, og det ses da ogsaa indirekte af For
handlingsprotokollen, at det har de første ogsaa været, og 
hvordan den ene Undtagelse kom til ses ovenikøbet af Pro
tokollen.

Det er da muligt ud fra de to Vedtægter (Thisted 1866 
og Vejen 1876) at skønne, hvorledes Foreningen fra først af 
er ordnet og grundlagt, og forøvrigt er Grundlaget meget 
nær det samme den Dag i Dag.

Formaalet angives i § 1 at være, at Foreningen vil „skaffe 
sine Medlemmer Fordel paa Købet af Livsfornødenheder“, og

*) Naar vi ikke desto mindre, som vi senere skal se, kan bruge dette 
Regnskab, saa kan vi derfor takke Foreningens nuværende Regn
skabsfører, Lærer Bache, som har opstillet det saa godt det efter 
de foreliggende Tal lod sig gøre.
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dette søges opnaaet ved Tilvejebringelse af en Driftska
pital, som skaffes ved „.Lodder“ paa 10 Kr. (5 Rd.) og 
hvert Medlem skal tage mindst 2 (i Thisted 5). De kunde 
indbetales straks eller efterhaanden, i sidste Tilfælde for det 
første ved en Indbetaling af 10 Øre (4 Sk.) ugentlig om Vin
teren og 20 Øre (8 Sk.) om Sommeren, og dernæst ved, at 
hvert Medlems Andel i Netto-Overskuddet holdes tilbage ind
til de 2 Lodder (20 Kr.) er indbetalt. Man ser hvor stærkt 
Ordningen tilsigter at faa alle med, ogsaa Smaafolk, i den 
Henseende er Traditionerne fra Thisted og Rochdale fuldtud 
holdt vedlige. — Til videre Driftskapital kunde der optages 
La an, men „for Laanet hefter hvert Medlem med de Lodder, 
som han har tegnet sig for“, ikke mere; thi „overhovedet er 
Medlemmerne overfor Tredjemand kun forpligtede med deres 
tegnede Lodders Beløb“. Ogsaa disse Bestemmelser er taget 
af Thistedvedtægterne, men de er tydeligere. Naar det i disse 
hedder, at „hele Foreningen in solidum hefter, idet enhver 
er ansvarlig for det Beløb, hvorfor han har tegnet sig“, saa 
indeholder dette jo en Modsigelse, som vel sagtens ogsaa 
Vejenvedtægterne fra først af har haft. Naar denne Mod
sigelse er fjærnet af Vedtægterne af 1876, idet det her er 
bleven tydeligt og klart, at Ansvaret er begrænset saa- 
dan som man i Virkeligheden ønskede det, saa skyldes denne 
Rettelse Politimesteren, Petri i Holsted (Forhandlingsprotokol
len 1876, Side 28) som skulde stadfæste Vedtægterne, efter 
at Foreningen Aaret før havde faaet Handelsbevilling. For
eningen har altsaa ikke solidarisk Ansvar, saadan som 
ellers de fleste Brugsforeninger, og har det ikke den Dag i 
Dag.

Det ligger imidlertid i Sagens Natur, at en Forening uden 
solidarisk Ansvar helst maa have et godt Reservefond, og 
dertil kom, for denne Forenings vedkommende, at man ret 
hurtigt stod overfor Spørgsmaalet om at bygge eget Hus. 
Det er disse to Ting i Forening, som gør, at man saa tidligt 
paa dette Punkt afviger fra Thistedvedtægtefne og gaar sine 
egne Veje. — I Overensstemmelse med Forbilledet lød de 
første Vedtægter paa, at 1 % af Bruttooverskuddet skulde hen
lægges til et Reservefond. Men efter 3 Aars Forløb er man
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ikke naaet videre, end at dette Fond, endda sammen med 
„Tiltrædelsespenge“ — 3 Mark for hvert Medlem — udgør 
136 Rd., 5 Mk., 7 Sk., og iøvrigt var disse Penge allerede 
brugt til Afbetaling paa Inventaret. Man indsaa da, at der 
maatte tages bedre fat. Og ved Generalforsamlingen 9. Marts 
1875 blev det saa foreslaaet af Bestyrelsen og vedtaget af 
Forsamlingen, at 3/4 af Nettooverskuddet for 1875 skulde hol
des tilbage som Grundlag for et Reservefond. Iøvrigt skulde 
for Fremtiden vedtages paa Aarets Generalforsamling (Februar) 
hvor stor en Del af det løbende Aars Nettooverskud, der 
skulde henlægges til Reservefondet, men det maatte i hvert 
Fald ikke være mindre end 1/4, saa længe Reservefondet ikke 
var over l/4 af den Sum (foruden Reservefond) samtlige Med
lemmer havde tilgode hos Foreningen. Det blev foreløbig 
adskilligt mere, thi Byggespørgsmaalet trængte paa. Baade 
1876, 77 og 78 blev hele Nettooverskuddet lagt til Reserve
fondet. Først 1879 og 80 kunde det nøjes med Halvde
len (af Overskuddet), 1881 og 82 gaar det ned til Fjerdede
len, og ved Generalforsamling 19. August 1883 vedtoges det, 
at Fondets Størrelse (ca. 5000 Kr.) nu maa anses som betryg
gende for Foreningen, og overensstemmende dermed synes 
dette „private“ Reservefond heller ikke siden at være øget. 
Derimod havde man allerede dengang, som vi siden skal se, 
begyndt paa et nyt, Fællesreservefond, der i de følgende 
Aar fik de Tilskud, man kunde afse, — en Sag, der dog ikke 
med et Ord er nævnt i Forhandlingsprotokollen.

De første Aar efter Fondets Oprettelse fik man ingen 
Renter. Det blev vel vedtaget baade 1877 og 78, at der for 
Fremtiden skulde svares Renter, men det synes først at være 
gennemført fra 1. Juli 1880, og foreløbig skulde Renterne ikke 
udbetales, men lægges til hver enkelts Del i Fondet, saadan 
som det var anført ved hans Konto i Hovedbogen og i hans 
Kontrabog. Først ved Genneralforsamlingen 1883 blev Rente
udbetaling vedtaget, og det vil altsaa sige fjfr. ovenfor) at 
dette Fond ikke mere er øget, hvad Tallene da ogsaa tyder 
paa. Det tog tvertimod noget af, thi naar et Medlem flyttede 
over 1 Mil bort (og udmeldte sig) eller afgik ved Døden kunde 
hans Reservefond forlanges udbetalt.
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Indtil 1876 lededes Foreningen af en Bestyrelse, valgt af 
Generalforsamlingen. Den bestod i Førstningen kun af 4 
Medlemmer, men Tallet steg stadig, og da man i 1876 gik 
over til Repræsentantskab var man naaet til 9. De valgte 
mellem sig en Formand, en Sekretær og en Kasserer (og 
Regnskabsfører). Naar man ogsaa i det Stykke fulgte Mo
derforeningen — valgte Sekretær foruden Formand — saa er 
det maaske fordi man her er stillet som i Thisted: man vil 
gerne have Præsten til Formand, men at lægge den forret
ningsmæssige Ledelse paa ham synes man alligevel ikke gaar 
an, og saa vælges der en Sekretær, som er den egentlige 
Forretningsleder, skønt Formanden bærer Ansvaret. Da Pa
stor Svejstrup, som før nævnt, i 1875 maatte træde tilbage 
som Formand, blev han afløst af Anders Jensen, Vandamgaard, 
og denne igen i 1878 af P. Schmidt, Baungaard, som saa var 
Formand, til han i 1882 rejste fra Egnen og Ebbe Madsen 
afløste ham. Det var Schmidt, som i disse 10 første Aar — 
sammen med Lærer Jørgensen — var Foreningens egentlige 
Leder, først 6 Aar som Sekretær og siden 4 Aar som For
mand. Han synes at have været en Del forretningskyndig, 
og desuden magtede han baade tysk og dansk. Kasserer 
var lige fra først af Lærer Jørgensen. Indenfor Bestyrelsen 
— siden Repræsentantskabet — valgte man desuden 3 Mand, 
som, hver for sig, var bemyndigede til at underskrive paa 
Foreningens Vegne. Det var de første 10 Aar P. Schmidt, 
Terman Blok og Anders Jensen.

I de første Aar skulde der holdes Generalforsamling to 
Gange aarlig, men det synes ikke at være bleven overholdt, 
vel sagtens fordi Folk ikke mødte; ialfald omtales der Gene
ralforsamlinger paa 16, 14, 10 ja endog 8 Medlemmer! I 
Vedtægterne af 1876 er man gaaet over til én Generalfor
samling, der afholdes i Februar, fra 1880 i August Maaned. 
Her skulde Regnskabet fremlægges og Overskuddet forde
les. Angaaende det sidste blev der først tilskrevet hvert Med
lems Tilgodehavende 5 °/o Rente; 2 °/o blev henlagt til „An
skaffelse af nyttig Læsning“, og naar saa iøvrigt alle til 
Forretningens Førelse nødvendige Udgifter var dækket, saa 
blev Resten fordelt mellem Medlemmerne som Nettooverskud.
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De første Par Aar, da den saavidt ses, beløb sig til 3—4 %, 
blev den udbetalt, men fra 1875, da man tog fat paa Reserve
fondet, var det for en længere Aarrække forbi. Først 1880 
faar man 2 °/0 udbetalt (af 4) og noget lignende de følgende 
Aar, 1884 kun 3 °/o skøndt da hele Overskuddet fordeles; 
Fortjenesten har da ogsaa været mindre end sædvanlig; for 
1885 6 °/o> men f°r 1886 (Regnskab 85—86) gav det Underskud, 
maaske noget paa Grund af Uddelerskifte. — Der blev end
videre ved Generalforsamlingen givet Meddelelse om nye 
Medlemmers Optagelse (kun en eneste Gang ses 2 at være 
nægtet Adgang), om Bestyrelsens Bestemmelser, forhandlet 
om Foreningens Anliggender, givet Raad og Forslag fra Med
lemmernes Side, og endelig skulde Foreningens Love og 
Principer forklares, — altsammen ordret efter Thisted- 
vedtægterne. løvrigt er det sidste Punkt vistnok sjældent 
efterkommet, skøndt det kunde gøres haardt nødig, baade 
dengang og og i vore Dage. — Sluttelig et Par Ord om den 
Bestemmelse, at 2 °/o al Overskuddet skal henlægges til nyttig 
Læsning. — Det er en Reminiscens fra de engelske Forenin
ger. 1 og for sig var der ikke her i Landet, hvor Oplysnin
gen allerede den Gang varetoges paa saa mange Maader, 
nogen særlig Grund til at indsætte en saadan Bestemmelse, 
og de fleste Steder, hvor man optog den, faldt den vistnok 
ogsaa snart bort. Vi er vel nu nærmest af den Anskuelse, 
at vore Andelsforeninger skal ikke direkte tage sig af ide
elle Formaal. Hvad der i saa Henseende maatte blive op- 
naaet, skal komme af sig selv som Følge af Andelsprincip
pernes sunde og rette Gennemførelse i den økonomiske Le
delse. — Dog maa det paa den anden Side indrømmes, at da 
Bevægelsen begyndte, og navnlig da Brugsforeningerne be
gyndte, var Sagen en noget anden. Det var næsten lige nyt 
altsammen for Folk, baade Foreninger, Foredrag, Læsning 
og det hele. Og Pastor Svejstrup har aabenbart ogsaa lagt ad
skilligt Vægt paa den Side af Sagen (ligesom ogsaa Sonne gjorde 
det). Han har nok tænkt sig, saavidt man kan se af Forhand
lingsprotokollen, at man gennem Brugsforeningen kunde skaffe 
Sognet en god Bogsamling, selv om den foreløbig kun var 
for Foreningens Medlemmer. Og ligeledes har han tænkt
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sig, at Foreningens aarlige Sommermøde, i Skoven eller 
Præstegaardshaven, hvor han selv, N. J. Termansen og Askov- 
lærerne gærne talte, og Askoveleverne ofte sang, kunde give 
Folk Sans for gode Sommerfester. Og her blev Adgangen 
heller ikke indskrænket til Foreningens Medlemmer, der var 
Adgang for alle, imod at Mændene gav et ringe Adgangsbi
drag (Kvinder og Børn gik frit). Ved Indgangen kunde købes 
en Sang for 5 Øre, gerne forfattet af Jacob Jacobsen (For- 
fetteren til „Tejelownssjow“). En eller anden f. Eks. Anders 
Jensen eller P. Schmidt, havde paataget sig at sørge for Af- 
holdsdrik, og iøvrigt havde Folk selv Madkurvene med. -- 
Og Svejstrup skaanede ikke sig sig i dette Ardejde — megen 
Arbejde og Bekostning har han for at faa Bøgerne samlet 
sammen. Mange Gange ansøger han „Udvalget til Folkeop
lysningens Fremme“ om Boggaver, naar „Oplysningsfondet“ 
ikke vil strække til, én Gang lægger han selv 17 Rd. til for 
at faa den Sum betalt, som Bøgerne koster, en anden Gang 
sender han en Ansøgning til det Raben-Lewetzauske Fond om 
Pengehjælp til Bøger, men det ses ikke, hvad der kom ud 
deraf. Det var heller ikke nogen ubetydelig Bogsamling, 
som Foreningen blev Ejer af, og den blev en lang Tid ret 
vel^benyttet og nogenlunde holdt i Orden. Da hen sidst i 
80erne det politiske begyndte saa stærkt at optage Tankerne 
blev Benyttelsen imidlertid mindre, og i 1898 blev det saa 
besluttet at overlade Samlingen til „Vejen Læseforening“, og 
formentlig findes nu Resterne af Brugsforeningens gamle Bog
samling i „Vejen Folkebibliothek“. De 2 °/0 af Overskuddet, 
som efter Vedtægterne skal gaa til „Oplysningsfondet“, be
sluttede man saa (Generalforsamlingen 4. Aug. 1898) at an
vende dels til Foredrag, dels til en Aftenskole i Vejen, og 
dels til Gadebelysning! Disse Ting havde man iøvrigt alle
rede dengang støttet, det første og sidste én Gang og Aften
skolen to Gange.

Det her skitserede Grundlag for Foreningen er naturligvis 
siden bleven ændret noget, men som det ses af Vedtægterne 
af 1876 og 1904 er Ændringerne ikk store, navnlig ikke 
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første Gang. Den vigtigste, Sikring af et Reservefond, 
er nævnt foran. En anden var, at Foreningen fra nu af 
(1876) skulde styres af et Repræsentantskab paa 12 Medlem
mer, som saa mellem sig valgte en Bestyrelse paa 4 Med
lemmer. Det skete fordi Bestyrelsen, efterhaanden som Om
sætningen steg — og langt højere end man havde tænkt sig 
— fandt, at den stod for isoleret med det store Ansvar. Det 
første Repræsentantskab bestod af følgende: Svejstrup, Schrø
der, Anders Jensen, Anders Blok Jessen, J. P. Jørgensen, 
Peder Lauridsen, P. Schmidt, Terman Blok, Levin Hansen, 
H. P. Pedersen (L. Skovgaard), H. Hansen (Lærer, Læborg) 
Jokum Sondal (Vejen Østermark). De første 9 er den gamle 
Bestyrelse, de sidste 3 nyvalgte (20. Marts 1876). Repræsen
tantskabet bestod i næsten 30 Aar, til 1904. — Endvidere 
blev der foretaget en ret betydelig Forandring ved sidste § 
(her § 8), som drejer sig om en Ændring af Vedtæg
terne. Kun de skulde her have Stemmeret, som havde 
deres Lodder fuldt indbetalt, og saa føjes der til: „Seks ind
betalte Lodder giver 2 Stemmer, ti giver 3 Stemmer og tyve 
eller flere giver 4 Stemmer.“ Denne for en Andelsforening 
højst mærkelige Bestemmelse havde, som vi siden skal se, 
nær kostet Foreningen Livet. — Dertil kom, at Begreberne i 
de følgende Aar blev fuldkommen forvirrede m. H. t. hvem 
der i Virkeligheden havde Stemmeret, thi derom stod intet i 
Vedtægterne (ligesaalidt som i Thistedvægterne), idet det 
nemlig var paa Forhaand givet, at hvert Medlem havde én, 
og kun én Stemme. Men dette var ved den ny Slutnings
paragraf bleven tvivlsomt, og ved en Generalforsamling 31. 
Juli 1887 blev det saa bestemt, at naar et Medlem havde 
fuldt indbetalt et Lod (10 Kr.), saa skulde han have Stemme
ret „lige med de andre Medlemmer“ ved den ordentlige 
Generalforsamling. Men „hvad der i § 8 er bestemt, rokkes 
ikke ved denne Forklaring“. — Ogsaa disse Bestemmelser 
blev staaende, indtil næste Revision af Vedtægterne, 1904. 
Nogle enkelte Generalforsamlingsbeslutninger i denne Mellem
tid er nævnt ovenfor. Vedtægterne blev første Gang trykt 
ifølge Generalforsamlingsbeslutning af 31. Juli 87.

Heller ikke Revisionen af 1904 — den sidste — er særlig
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omfattende. Den er ligesom sidste Gang foranlediget af Re- 
servefondsspørgsmaalet, som efterhaanden var bleven noget 
indviklet. Som ovenfor anført skulde i de første Aar, da Re
servefondet slugte hele Overskuddet, hver enkelt Medlems 
Del i Fondet anføres ved hans Konto. Dette ophørte imid
lertid med 1882 og fra den Tid af stiftedes saa at sige et 
nyt Reservefond, fælles for alle Medlemmer, og det fik Til
skud, snart lidt og snart mere, undertiden intet, af det fælles 
Overskud, og voksede efterhaanden Medlemmernes private 
Reservefond helt over Hovedet, saa dette sidste f. Eks. 1894 
var 3074,69, men Fællesfondet var 7476,91, og da det stadig 
er dette sidste, der faar, hvad man vil undvære af Over
skuddet, saa øges det netop i disse Aar, da Forretningen blev 
ført godt og sparsommeligt, ret stærkt. De ældre Medlem
mer var imidlertid noget utilfreds med denne Ordning, thi 
disse Penge tilhørte jo for største Del dem — og jo mere 
jo ældre Medlemmer de var — men nu stod de som For
eningens fælles Ejendom og de fik ikke engang Renter af 
Fællesfondet. Bestyrelsen besluttede derfor (15. Novbr. 1895) 
at dette Fællesfond skulde fordeles mellem Medlemmerne 
„efter Reglerne for den gamle Reservefond“, d. v. s. efter de 
Summer, som hver enkelt i Aarenes Løb havde handlet for 
i Foreningen. Da Repræsentanterne lidt senere’fik Sagen til 
Behandling, enedes man om, at kun Fællesfondet 1. Juli 1890 
—1. Juli 1895 skulde fordeles efter disse Regler, mens den 
ældre Del, ca. 4400 Kr., skulde afskrives paa Bygningerne. 
Dette blev imidlertid forkastet af en ekstraordinær General
forsamling, 27. Maj 1896, og her blev det bestemt, at hele 
Fællesfondet, lige tilbage til 1880, skulde fordeles „efter den 
i de Aar tilskrevne Dividende“, og der skete, saavidt ses, in
gen Afskrivning paa Bygninger. Ved den ordinære General
forsamling 1. Aug. s. A. er Fordelingen sket, og det samlede 
Fond er paa 11470 Kr. 83 Øre. Naar denne Sum i 1898 er 
formindsket til 9743,12, saa kommer det fra, at man har ud
betalt Reservefond til en Del fratraadte Medlemmer eller 
deres Arvinger. Naar det iøvrigt hedder som hidtil, at saa 
og saa mange °/0 (i 1897 f. Eks. 3) er tilskrevet Reservefondet, 
saa maa det vel betyde hver enkelt Medlems Reservefond.
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Fremdeles fandt man dog ikke Ordningen helt tilfredsstil
lende. Det var jo rart nok, at man nu vidste, hvad man 
ejede i Reservefondet, og man fik jo sine Renter udbetalt 
(dog fra 1. Juli 1896 kun 4 °/o> baade af Lodder og Reser
vefond, mod før 5 °/o)> men Pengene var jo bundet, og jo 
flere, jo ældre Medlem man var. Og da Foreningen paa 
ingen Maade kunde undvære Reservefondet, det skulde tvært
imod helst være meget større, saa var der for at opnaa den 
tilstræbte Ligestilling af ældre og yngre Medlemmer kun en 
Vej at gaa: At ny tiltrædende Medlemmer foruden at indbe
tale Lodder tillige dannede Reservefond, der vel ikke behø
vede at indbetales med det samme, men dog i Løbet af 
kortere Tid. Dette var allerede paa Tale i et Bestyrelses
møde 25. Juli 1900, men saa høres der intet videre herom 
inden 1904, da Repræsentantskabet enes om de Regler, der 
skal gælde paa dette Punkt. Sammen med andre Vedtægts
ændringer, saa Vedtægten nu var helt omarbejdet, blev det 
hele forelagt Generalforsamlingen samme Aar og vedtaget.
— Hver enkelt Medlem skal nu danne et Reservefond paa 
40 Kr., som indbetales ved, at V4 af hans Overskud holdes 
tilbage, indtil Summen er naaet. Loddernes Beløb er det 
samme som før, 20 Kr., men Renten, baade af disse og Re
servefondet, sættes atter op til 5 °/0. — Flytter man over en 
Mil bort, og tillige ønsker sig udmeldt, kan man, som før, 
faa hele sit Tilgodehavende, baade Lodder og Reservefond, 
udbetalt, men sker Udtrædelsen indenfor Milegrænsen, faar 
man nu, foruden sine Lodder, det halve af sit Reservefond.
— Repræsentantskabet afskaffes og erstattes af en 5 Mands 
Bestyrelse, valgt af Generalforsamlingen. — Endelig bortfal
der den .priviligerede“ Stemmeret, men for at faa Stemmeret 
overhovedet forlanges det, at man skal have sine Lodder 
indbetalt. — Derimod beholder man begrænset Ansvar.
— Disse Vedtægter blev trykt samme Aar, 1904.

En Formuefordeling af en noget anden Art end foran 
nævnte Reservefondsfordeling skete i 1912. Da Bygningerne 
kun var bogført til 11000 Kr. mens deres Værdi kunde sæt
tes adskilligt højere, saa vedtog man at sætte dem til' 16000 
Kr. — hvad de ogsaa omtrent havde kostet — og fordele
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Forskellen paa Medlemmerne efter deres Dividende 1. Juli 
1895—1. Juli 1912. Summen skulde tilskrives hver enkelts 
Reservefond, og man fik den altsaa forrentet sammen med 
denne, men man kunde ogsaa faa den udbetalt, om man øn
skede det.

II. Brugsforeningens Bolig.
Foreningens første Bolig var Niels Herman Hansen Friis’s 

Storstue. Friis ejede Gaarden ligeoverfor Skolen, ved Siden 
af Smedien; nu er den ombygget, men det gamle Stuehus 
vendte ligesom det nye, og Brugsforeningen boede i den 
Gavl, der vendte mod Smedien. Her blev sat en Dør i 
Gavlen, og den 3-Fags Stue blev delt i 3, en Butik, et lille 
Sovekammer til den ugifte Uddeler og en lille Bagbutik med 
Trappe til Loftet. Lejen var 37 Rd. 3 Mk. aarlig.

Det var dog fra først af Meningen at bygge, og man 
saa sig om efter en Grund; og da det blev Alvor med Bane
planerne, og Strækningen Lunderskov—Esbjerg blev aabnet 
3. Okt. 1874 med Station i Vejen, var man klar over, at den 
nye Bygning skulde ligge ved Stationen. Der blev ogsaa 
nu handlet ret hurtigt, thi Købet af en Byggegrund paa 2 
Skp. Land (tilhørende Kromand Thomsen) blev besluttet 14. 
Marts 1875, i Løbet af Sommeren blev Bygningen opført og 
var færdig til Indflytning l.Nov. 1875. — Huset var 30 Alen 
langt, 14 Alen bredt og 4 Alen højt, havde ll/2 Alen „Trem
pel“, var tækket med Tagpap, og saa var der et lille Halv
tag paa 10—6—3, men det er ogsaa alt, hvad der siges 
derom. Om de økonomiske Forhold findes der lidt mere. 
Grunden havde kostet 800 Kr., Bygningen 8068 Kr. 71 Øre, 
og Inventarium, som vel tildels er det gamle, 1500 Kr. 46 Øre. 
Da Bygningen var færdig, fik man i Vejen Sparekasse et 
første Pants Laan paa 4000 Kr. til 4l/2°/o- Terman Blok og 
P. Schmidt, som ogsaa havde ført Tilsyn med Bygningens 
Opførelse, skrev under som Kautionister. Dernæst laante 
man af forskellige, som dog snart maatte have deres Penge 
igen;-men 1876 fik man af Terman Blok et Laan paa 4000 
Kr. og samme Aar et Laan af Peder Lauridsen paa 5000 Kr.,
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Den gamle Brugsforening.

som man begge beholdt i nogle Aar. Resten af Udgifterne 
var tegnet som Aktier å 10 Kr., ialt 2620 Kr. Disse Aktier 
skulde forrentes med 5 °/0, og 1880 blev det vedtaget, at de 
efterhaanden skulde udtrækkes ved Lod, 20 Aktier aarlig. 
Det var hertil, at en Del af Reservefondspengene i en længere 
Aarrække blev anvendt.

I 1898 maatte man foretage en større Reparation paa 
Taget, og der blev bygget et nyt Halvtag, ialt en Udgift paa 
c. 1000 Kr. Ellers skete ingen Udvidelser før 1902, da der 
blev bygget 6 Alen til den søndre Ende, som sammén med 
nogen Reparation kostede 1642 Kr. 50 Øre. En Ombygning 
af Butiken og Tilbygning af 2 Kviste (1908) kostede 1828 Kr. 
— I Anledning af, at Brugsforeningen var bleven Husvært 
for „Lokalforeningen“ (Foderstoffer), hvis Omsætning stadig 
steg, maatte man i 1912 bygge et nyt Pakhus, som kostede 
noget over 1000 Kr. Endelig blev der i 1913 atter foretaget 
en mindre Udvidelse af Butiken, som kostede 200 Kr. — 
Bygningerne stod nu i 15—16000 Kr., og da de kun var bog
ført for 11000 Kr., fandt man, at Forskellen burde komme 
de hidtidige Medlemmer tilgode, hvorfor der, som før nævnt, 
blev foretaget en Fordeling. Baade af den Grund og fordi 

3
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man iøvrigt manglede Driftskapital, blev der i Ribe Sparekasse 
optaget et Laan i Ejendommen paa 8000 Kr. til 41/2°/0, 
hvoraf man sendte de 5000 Kr. til Fællesforeningen og de 
3000 Kr. til „Dansk Andelsgødningsforretning.“ Naar man 
havde Raad til det, saa maa der altsaa kun have været ret 
faa, c. 40 %, som forlangte deres Del i de 5000 Kr. udbetalt.

Men to Maaneder efter at man havde faaet alt dette i 
Orden, Natten mellem 27. og 28. Maj, brændte Brugsforenin
gen. Det hedder i Forhandlingsprotokollen: „Ilden var op- 
staaet i Hestestalden, hvordan vides ikke (og det blev aldrig

Den nye Brugsforening, Forsiden.

oplyst), den opdagedes Kl. 11 af Folk, der kom forbi, og da 
Bestyreren ikke var gaaet i Seng, og der desuden kom mange 
Folk til fra Hotellet og fra de andre nærmest liggende Ejen
domme, saa blev Pengeskabet, alle Brugsforeningens Bøger 
og Værdipapirer, en lille Del af Varelageret, navnlig Støvler 
og Sko, samt saa godt som alt Bestyrerens Indbo, reddet. 
Derimod brændte Hesten, en ny Ponnyvogn, det meste af 
Varelageret samt en Del af Folkenes Tøj.“ Mere er der ikke. 
Intet om, f. Eks. hvad Forhørene førte til. Sket er sket, og 
man har ikke megen Tid at ofre paa det, thi det haster med 
at sikre Fremtiden. Og betegnende nok vender Protokollen 
sig lige umiddelbart efter mod det Spørgsmaal: Er det nu 
maaske usikkert, om vi kan beholde Byggegrunden? Det
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var nemlig bekendt, at Statsbanerne tænkte paa Udvidelse af 
Stationen og Stationspladsen, og kunde det tænkes, at en 
større Del af Grunden vilde blive eksproprieret, saa vilde 
man prøve at finde en anden Plads. Paa Forespørgsel derom, 
fik man 8. Juni det Svar, at Banen kunde ønske c. 600 m2, 
og saa var det givet, at man maatte flytte. Det kom ogsaa 
til en Forhandling om Prisen paa Grunden, dels det nævnte 
Stykke, dels hele Pladsen, men da det ikke førte til noget,

Den nye Brugsforening, Bagsiden.

og man paa ingen Maade kunde vente længere, hvis Byg
ningen skulde genopføres inden Vinteren, saa besluttede man 
sig til at tage fat straks, idet man holdt sig saa langt fra 
Banens Grund som muligt, og det vilde, med den Størrelse 
den nye Bygning maatte have, sige 8 Meter. Man gik ud 
fra, at naar man nu havde givet Banen en Lejlighed, som 
den ikke havde benyttet, og Bygningen saa stod der, saa 
vilde man fra Banens Side nøjes med at ekspropriere de 8 
Meter, selv om man kunde ønske mere, og saadan gik det 
ogsaa.

3*



— 36 —

Det var 13. Juni, at denne Beslutning blev taget, og alle
rede Dagen efter blev det vedtaget, at man skulde henvende 
sig til N. E. Grue om Tegning og Overslag til de nye Byg
ninger, idet et af Niels Pedersen Dalhus udarbejdet Rids 
blev givet ham som Grundlag. Til Byggeudvalg valgtes For
manden N. P. Jørgensen, Chr. Sterndorff og Niels Pedersen. 
Tilbud paa Byggearbejdet blev indkaldt til 17. Juli, og 18. Juli 
var der Generalforsamling. Mellem de to Forslag, en etetages 
og en toetages Bygning, som Generalforsamlingen skulde 
tage Stilling til, valgte man det sidste. Dagen efter traf 
Bestyrelsen sit Valg mellem Tilbudene og efter disse vilde 
Bygningen koste 31124 Kr. 50 Øre at opføre.

Saa gik Arbejdet sin Gang, og 22. Nov. var man saa 
vidt, at Murer-, Tømmer-, Snedker- og Blikkenslagerarbejdet 
kunde afleveres, for Tømmerarbejdets Vedkommende dog 
med Forbehold. Glarmester og Maler var derimod knap 
færdige. Endelig kunde Foreningen flytte ind i sit nye og 
rummelige Hjem, efter at den i de forløbne Maaneder havde 
boet tilleje hos Svenning i Nørregade.

En vigtig Ting stod imidlertid tilbage, nemlig at faa de 
økonomiske Forhold ordnet. Det var mange Penge, der 
skulde skaffes, vel omtrent 20000 Kr. ud over Assurancesum
men, og saa skulde endda det lige optagne Laan paa 8000 Kr. 
i Ribe Sparekasse ogsaa klares paa en eller anden Maade.

Man forsøgte først at faa et første Prioritetslaan i Ribe 
Sparekasse,' altsaa det staaende Laan forhøjet, men der blev 
man ret utvetydig afvist, — man havde slet ingen Penge at 
laane ud til Brugsforeninger. Sagen var, at der lige i For
vejen i Handelsbladet „Børsen* havde været stærke og ret 
ondartede Angreb paa Fællesforeningen, der bl. a. gik ud paa 
at vise, at det hele var saa upaalideligt funderet, at det vilde 
falde sammen af sig selv; dels troede nu vel den konserva
tive Sparekassebestyrelse paa disse Insinuationer, og dels 
ønskede man vel heller ikke at støtte en Brugsforening. Der 
var altsaa intet at opnaa ad den Vej. Saa blev det vedtaget, 
at man skulde forsøge at faa et første Pants Laan i Grund- 
ejerkreditforeningen, helst paa 30,000 Kr.; men Kreditforenin
gen vilde ikke gerne gaa højere end til 20,000 Kr., og det
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kunde man ikke nøjes med. Regnskabsfører Favrholdt, som 
ogsaa var Bestyrelsesmedlem, fik imidlertid paa en Rejse til 
Herning talt med en af Direktørerne, Folketingsmand Rasmus 
Nielsen, der selv var Andelsmand, og det hjalp saa meget, 
at det tilbudte Laan blev forhøjet til 25,000 Kr.; ogsaa dette 
var vel lidt, og desuden stillede man den Fordring, at da 
Brugsforeningen ikke havde solidarisk Ansvar, saa skulde 
Bestyrelsen hæfte for Laanet — foruden Pantet. Dette blev

Den nye Brugsforening. > Butikken.

dog frafaldet, og man tog saa mod Laanet, der forøvrigt ved 
Obligationernes Salg gik ned til 22,275 Kr. 93 Øre. Endvidere 
fik man i Vejen Sparekasse et anden Pants Laan paa 5000 
Kr., som Bestyrelsen dog maatte gaa i Kaution for, men et 
saadant Laan afdrages ogsaa paa forholdsvis kort Tid. Ejen
dommen blev nu ved Statusopgørelsen (Bygninger og Inven
tar) sat til 38,000 Kr.

Og da endelig alt Arbejdet og Besværet var til Ende, saa 
holdt man Fest. Den 13. Februar 1914 blev der holdt »Rejse
gilde“ med Fællesspisning og Bal, hvortil alle Haandværkerne 
med Hustruer og Pressens Repræsentanter var indbudt. Og
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det var heller ikke uden Grund, man holdt Fest. Thi, som 
J. A. Favrholdt betonede i den Festtale, han holdt, man 
havde, trods en Del Fortrædeligheder og Vanskeligheder, dog 
været overmaade heldig: Branden kom, naar det skulde være, 
paa et passende Tidspunkt; der stod en Butik ledig, man 
kunde bruge osv. Og Taleren kunde have føjet til, at man 
havde faaet den gode og rummelige Bygning overmaade 
billig, ogsaa efter Forholdene i 1913—14. Han takkede 
Haandværkerne og andre, som med Interesse og Omhu 
havde deltaget i Arbejdef, og tilsidst udbragte han et Leve 
for Vejen Brugsforening. Selvfølgelig havde mange andre 
Ordet, og bl. a. holdt Portør Bloch en Tale paa Rim, hvad 
der jo utvivlsomt har bidraget til at forøge det festlige ved 
Sammenkomsten.

III. Brugsforeningens Mænd.
I første Afsnit er de Mænd omtalt, som brød Vej for 

Brugsforeningen her paa Egnen.: J. P. Jørgensen, P. Laurid
sen, P. Schmidt, Terman Blok og Hans Svejstrup, og der er 
næppe nu Grund til nogen vidtløftigere Omtale med Und
tagelse af Lærer Jesper Peder Jørgensen, født i 
Gjerndrup 1838, Lærer i Vejen 1863—98 og død 1909. Han 
var sikkert den, som Tanken fra først af levede kraftigst hos, 
ligesom han hele sit Liv igennem var Brugsforeningernes 
virksomme og ivrige Talsmand. 1 en længere Aarrække end 
nogen anden bar han sin Del, og det en meget væsentlig, af 
det daglige praktiske Arbejde, idet han var Foreningens Kas
serer og Regnskabsfører i godt 30 Aar, lige fra Begyndelsen 
og til* 26. Aug. 1902. Han styrede i den Tid Foreningens 
Pengesager med megen Omhu og Samvittighedsfuldhed, og han 
skabte den Form for Regnskabet, som blev brugt til og med 
1905—06. Lønnen var som altid for den Slags Arbejde kun 
lille, først 50 Kr., siden 100 Kr. og de sidste Aar 150 Kr. 
Hans Arbejde er utvivlsomt ogsaa bleven paaskønnet paa 
anden Maade, men man kunde dog ønske, at dette var sket 
tydeligere og mere direkte, end Tilfældet er. — Det kan til-
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føjes, at Jørgensen var Revisor i den jydske Fællesforening 
fra dens Begyndelse i 1888 og siden i „Fællesforeningen for 
Danmarks Brugsforeninger“ til sin Død i 1909.

Maaske kunde der ogsaa blandt Foreningens første Mænd 
være Grund til at nævne Terman Blok; thi skønt han ikke 
nogensinde hverken var Formand eller Sekretær, saa var han 
paa mange andre Maader Foreningens trofaste Støtte i 22 
Aar, længere end nogen anden, undtagen Lærer Jørgensen, 
og han havde vel været det endnu, om han var blevet i 
Vejen. Han gik i Kavtion — sammen med P. Lauridsen og 
andre —, og han laante selv Foreningen Penge, naar det 
kneb. I en lang Aarrække, vistnok i alle de 22 Aar, var 
han da ogsaa en af de tre, der havde Fuldmagt til at under
skrive paa Foreningens Vegne.

Da der ingen Forhandlingsprotokol er ført de første to Aar 
saa kan Spørgsmaalet om den første Formand ikke af
gøres til Sikkerhed. Traditionen nævner P. Schmidt, Baun-, 
gaard, men muligvis har Forholdet været ligesom senere, at 
han var den virkelige Leder, skønt 
en anden, først Svejstrup og saa 
Anders Jensen, var Formand, og 
Schmidt kaldtes Sekretær. I ethvert 
Fald blev Svejstrup snart For
mand og var det saalænge han 
kunde være det, nemlig til Forenin
gen i 1875 fik Handelsbevilling. 
Hans Efterfølger blev Anders Jen
sen, Vandamgaard, som imidlertid 
meldte sig fra i 1878, da han hørte 
til den Kreds, som havde ønsket 
at lade Brugsforeningen overgaa 
til almindelig Købmandsforretning. 
P. Schmidt var nu Formand til 1882,
da han solgte Baungaard og rejste Anders Jensen,

fra Egnen. Da Sekretærposten ved hans Tiltrædelse bortfaldt 
for ikke mere at blive oprettet, saa tør man sikkert ogsaa 
deraf slutte, at han, som den mest forretningskyndige, har 
været den virkelige Leder siden Foreningens Stiftelse.
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Ebbe Madsen.

Schmidts Efterfølger blev Ebbe Madsen, Lille Dalgaard, 
som var valgt ind i Repræsentantskabet, ved „Reformationen“ 

i 1878. Fire Aar efter blev han 
altsaa Formand og var det til 1903, 
i godt tyve Aar. Naar disse Aar 
blev Foreningens egentlige Op
gangstid, saa maa Ebbe Madsen 
selvfølgelig dele Æren derfor baade 
med Lærer Jørgensen og især med 
Uddeler P. J. Pedersen, men ogsaa 
han havde sin Del i Fremgangen, 
omhyggelig og samvittighedsfuld, 
som han var, og dertil faar han 
det Lov, at han havde megen Evne 
til at faa Folk til at arbejde godt 
sammen. — I 1903 blev han afløst 
af Niels Peder Jørgensen, 
Kærsdalgaard, som samme Aar

var valgt ind i Bestyrelsen. Han var altsaa paa dette Om- 
raade en uprøvet Mand, men det viste sig snart, at man 
havde været heldig med Valget. 
Skøndt ogsaa Kassereren nu var 
ny, gik Arbejdet dog fremdeles støt 
og godt og med god Fremgang, 
og N. P. Jørgensen ledede det i 
15 Aar, til 1918. Dette Aar blev 
han afløst af den nuværende For
mand, Jens Kristian Madsen, 
Baungaard, som Aaret i Forvejen 
var valgt ind i Bestyrelsen, og med 
ham er altsaa Formandspladsen 
vendt tilbage til sit oprindelige Ud
gangspunkt, Baungaard. Den nu
værende Bestyrelse (1922) bestaar 
af følgende Medlemmer: Husmand
og Margarinearbejder C h r. C h r /- Nicls Peder Jensen,
stensen, Olufsminde, Kommunebogholder J. A. Favr- 
holdt, Vejen, Forstander J. Kr. Madsen, Baungaard ,
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Chr. Christensen, Olufsminde. J. A. Favrholdt.

P. Thorsen, Dortheasminde. N. M. Sørensen, L. Dalgaard.

Gaardejer, Sognefoged, N. M. Sørensen, L. Dalgaard og 
Gaardejer P. Thorsen, Dortheasminde.

Det er altsaa, utvivlsomt til Held for Foreningen, ikke ret 
mange Ledere den har haft, indtil 1918 egentlig kun tre: 
P. Schmidt, E. Madsen og N. P. Jørgensen. Ligeledes har 
man indtil 1920 kunnet nøjes med tre Regnskabsførere, hvad
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der dog ikke er saa mærkeligt, naar den første, Lærer Jør
gensen, virkede i 30 Aar.

J. Chr. Madsen, Baungaard.

Da han i 1902 traadte tilbage, blev 
han afløst af Lærer M. V. Sach
mann, som imidlertid døde allerede 
1910 og J. A. Favrholdt blev 
da valgt til hans Efterfølger og vir
kede til 1920. — Det maa tilføjes, 
at Regnskabet for 1909—10 under 
Sachmanns Sygdom blev ført (og 
er undertegnet) af Pens. Lærer 
Bendix Madsen.

Ved Forretningens stadig voks
ende Omfang var det imidlertid 
bleven nødvendigt at have en mere 
fagmæssig uddannet Regnskabsfø
rer. Man havde vel forsøgt at følge 
med, dels ved at indføre en anden 
Regnskabsform, idet denne var æn

dret baade 1906 og 1913, og dels 
kyndig Hjælp, men da dette sidste 
fredsstillende, blev det ved Bestyrel
sesmøde 24. Novbr. 1919 besluttet, 
at man skulde søge ansat en fast 
Kasserer og Regnskabsfører. Det 
vil altsaa sige, at Regnskabsførerne 
fra nu af hverken skal være Be
styrelsesmedlem eller paa aarligt 
Valg, men derimod skal han til
lige være Kasserer; hans Stilling 
er snarest, som en af Foreningens 
Embedsmænd, at jævnføre med Ud
delerens. Til denne Post blev i 
Januar 1920 valgt Lærer ved Bak- 
kely Skole Axel Bache, født i 
Hadsund 1880, som ved sine Af
tenkursus i Regnskabsføring for 
unge Handelsmænd havde vist sig
Hans Løn er 1000 Kr. aarlig med en Kavtion af 5000 Kr. til 
Sikkerhed for de ham betroede Midler.

ved tilkaldt regnskabs- 
i Længden var lidet til

M. V. Sachmann. 

kvalificeret til Pladsen.
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Af Uddelere — Titelen var indtil 1876 „Udsælger“, der 

Axel Bache.

efter til 1885 „Forretningsfører“, siden „Bestyrer“ — har 
Foreningen haft flere, indtil 1919 
ialt seks; men deraf har de to kun 
virket i tilsammen 15—16 Maane- 
der. — Den første var Hans Niel
sen Lundgaard, født paa Lund- 
gaard ved Andstbro 1840, i 1872 
Gartner i Vejen. Han var i For
eningens Tjeneste, først fra Forret
ningens Begyndelse 25. Marts 1872, 
og til 1. April 1874, — og dernæst 
fra 1. Marts 1879 til 1. Novbr. 1885, 
ialt godt 8l/2 Aar. Hans første Af
løser var Lærer Frederik Martin 
Kristensen, fra 1.April 1874 til 1. 
Maj 1875. Derefter fik Foreningen 
sin første handelskyndige og han
delsuddannede Uddeler, Kommis Hans Jørgen Jørgensen
fra Haderslev, han var

Hans Nielsen Lundgaard.

Foreningens Tjeneste fra 1. Maj 
1875 til 1. Novbr. 1878, ialt 3V2 
Aar. Naar Omsætningen i disse 
Aar steg saa stærkt — i 1877 var 
den mere end 3 Gange saa stor 
som i 1875 - saa har det vel til
dels sine særlige Aarsager, som 
siden skal omtales, men det har 
utvivlsomt ogsaa sin Grund i, at 
Jørgensen for det første virkelig 
var Købmand, og dernæst havde 
han som saadan en Dygtighed og 
Dristighed, som synes at have taget 
Vejret noget fra Foreningens an
svarlige Ledere, og ikke faa af dem 
begyndte at blive betænkelige, især 
da Jørgensen ved Siden af sin

Dygtighed ogsaa viste noget mere Selvstændighed, end man 
syntes der kunde forenes med hans Stilling. Som vi siden
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skal se mente disse, at det bedste vilde være, at Jørgensen 
overtog Forretningen som sin egen, og dertil var han ogsaa 
villig, og man var enig om Betingelserne. Men da dette 
ved en paafølgende Generalforsamling blev stemt ned, opsagde 
Jørgensen sin Plads til 1. Jan. 1879, men rejste allerede 1.

Novbr. 1878. Han var siden i en 
længere Aarrække Købmand i Vam
drup.

Pladsen blev nu opslaaet ledig 
og der meldte sig otte Ansøgere. 
Formodentlig fik man den uhel
digste af dem; i al Fald var efter 
3 Maaneders Forløb hans Bogfø- 

. ring i en saadan Uorden, at al 
Oversigt over Forretningen gik 
tabt, og dertil kom, at han ikke 
sjælden gik og var fuld det meste 
af Dagen. Man fik ham saa til 
at trække sig tilbage fra 1. Marts 
1879, og Hans Lundgaard, som var

Hans Jørgen Jørgensen. mellem de otte Ansøgere, blev for 
anden Gang Foreningens Uddeler. Den afskedigede fik 
imidlertid — efter Ansøgning — ikke blot Lov at blive 
boende i Lejligheden (Hans Lundgaard var ugift, og baade 
han og Medhjælperen kunde da faa Kosten hos Forgæn
geren), men han blev ogsaa ansat som Foreningens Boghol
der. Nu passede han ogsaa sine Sager upaaklageligt, men 
da Opgøret næstfølgende 1. Juli viste et Underskud paa 1167 
Kr., og Foreningen i de 4 Maaneder, da Lundgaard havde 
været Uddeler, havde et ret godt Overskud, saa maatte 
Underskudet fra Forgængerens Tid have været meget bety
delig, især i Betragtning af den korte Tid, han havde været 
Uddeler. Det lykkedes ikke at komme til nogen virkelig Klarhed 
over Stillingen, men nu blev Manden fjernet med det samme.

Lønforholdene for Uddeleren havde i disse Aar været 
meget vekslende. Lundgaard begyndte med en Løn af 3°/0 
af alle Varer, dog mindst 250 Rd. og fri Bolig; Kosten fik 
b.aade han og Fr. M. Kristensen i Præstegaarden for 10 Rd.
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om Maaneden. Kristensen var lønnet paa samme Maade, 
Kavtionen var i disse Aar 300 Rd. De samme Betingelser 
gik ogsaa Jørgensen ind paa; men for de to sidste Aar, 1877 
og 1878, enedes man om en hel anden Lønningsmaade, idet 
Jørgensen skulde have Halvdelen af Nettooverskudet, men 
mindst 800 Kr. og 1877 og 1878 fik han paa den Maade 1000 Kr. 
aarlig. Desuden skulde han have 900 Kr. til Kost til sig 
selv og til Kost og Løn for Medhjælpere, men saa skulde 
han selv svare til Svind. — For Efterfølgeren var Lønnen 
600 Kr. + 300 Kr. til Kost, endvidere fri Bolig og 20,000 
Stkr. Klyne. Kavtion 5000 Kr. Luhdgaard maatte, da han anden 
Gang blev Uddeler, stille samme Kavtion, 5000 Kr., Lønnen 
synes derimod at have været noget mindre end for Forgængeren.

Da Lundgaard anden Gang fratraadte, 1. Novbr. 1885, 
blev Peder Jakobsen Pedersen hans Efterfølger. Han 
er født i Darum 1845 og var i sin Ungdom ved Landvæsenet. 
Først i Firserne var han nogle Aar Mælkeforpagter i Nær
heden af København. Da han af Helbredshensyn maatte op
give denne Stilling og derefter var i Besøg hos Familie og 
Bekendte i Vejen og Andst, blev han af Terman Blok og 
Lærer Jørgensen opfordret til at søge Stillingen som Uddeler 
i Vejen Brugsforening. Det kom til en Forhandling med 
Bestyrelsen 16. Aug. 1885, og Pedersen gik ind paa at være 
Foreningens Uddeler fra 1. Novbr. Men da han var ganske 
ukendt med Virksomheden, skulde han i Mellemtiden være 
Medhjælper hos Lundgaard for at komme lidt ind i Arbejdét. 
— Hans Løn blev bestemt til 900 Kr., fri Bolig og Have og 
60 Kr. til Brændsel, endvidere 500 Kr. til Kosten til to Med
hjælpere. Kavtionen var 3500 Kr.

Foreningen havde dermed faaet en Mand i sin Tjeneste, 
som fik den største Betydning, og mere end nogen anden, 
for dens Stabilisering, dens sikre og rolige Vækst. Pedersen 
havde ganske vist udmærket Støtte hos sine to Medarbejdere: 
Lærer Jørgensen og Ebbe Madsen, — til Ære for sig selv 
og til Gavn for Foreningen arbejdede de tre Mænd udmær
ket sammen i 17 Aar; men det er givet, at det er Forretnin
gens daglige Styrer, der faar den største Indflydelse baade 
paa dens Fasthed og Fremgang, især da, naar der er Tale
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om saa langt et Tidsrum som her, 24 Aar. Opgaven var 
ingenlunde let. Det var de politiske Konflikters Tid, og det 
var slemt nok, ogsaa for en Brugsforening; men at det var 
en Landbrugets Krisetid var dog meget værre, og den 
varede omtrent Aarhundredet ud. Det kom under disse Om

stændigheder langt mere an paa 
Forsigtighed og Sparsommelighed 
og et godt økonomisk Resultat ved 
Aarets Slutning, end just paa Frem
gang i Omsætningen. Og Peder
sen var netop den rette Mand 
under disse Forhold. Han var 
paalidelig og samvittighedsfuld som 
meget faa, han var, kunde man 
sige, ubønhørlig paapassende i alt, 
som angik Foreningens Sager og 
Interesser, og han lærte snart at 
blive en dygtig Købmand inden for 
de Rammer, som var givet af For
holdene. Man kan sige om ham,

Peder Jakobsen Pedersen. SQm man kan sjge Qm hans tQ

Medarbejdere: de var alle tre Andelssagens, Brugsforeningens 
trofaste Tjenere.

Det kendes snart, at Foreningens Sager er kommen i et 
roligere og sikrere Gænge. I 1888 tilkendegiver Generalfor
samlingen Pedersen sin Anerkendelse »for hans dygtige og 
omhyggelige Styrelse af Forretningen“. Man havde for 1887 
—88 faaet 7 % • Overskud, og i den Retning var man ikke 
forvænt. Og Aaret efter hedder det: „Generalforsamlingen 
udtaler med Tak sin Anerkendelse af Foreningens dygtige 
Ledelse baade af Bestyrelsen i Almindelighed og af Regn
skabsfører og Forretningsfører i Særdeleshed, da det maa 
skyldes en lykkelig og dygtig Ledelse af Forretningen, at 
der har kunnet gives 10 °/o ' Dividende, hvad aldrig før er 
naaet“. Ordene er i begge Tilfælde skreven med Svejstrups 
Haandskrift, og det er sikkert ogsaa ham, der har formuleret 
dem mundtligt. Siden vænnede man sig til ganske andre og 
højere Overskudsprocenter, — uden Anerkendelse. Det kan
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hedde, som i 1895, at „Overskuddet er større end nogensinde 
før“, eller som i 1905, at det er „ualmindelig stort“ (og der 
udbetales da ogsaa det Aar 20 °/0), men iøvrigt tages Sagen 
til Efterretning uden yderligere Tilføjelse. At Uddelerens Løn 
under saadanne Omstændigheder blev forøget, naar han stil
lede Krav derom, er jo rimeligt, men naar han først i 1901 
naar op til 1600 Kr. + Fribolig og Have, og det tilmed 
af til kniber at faa det ønskede Tillæg, saa kan man vist 
nok sige, at Anerkendelsen i den Henseende kunde have 
været større og været ydet villigere, ogsaa i Betragtning af, 
at det drejer sig om en Omsætning paa ca. 100,000 Kr. 
aarlig.

For om muligt ved en anden Lønningsmaade af faa sine 
økonomiske Forhold forbedrede foreslog Uddeleren i Begyn
delsen af Aaret 1905 Bestyrelsen, at han for Fremtiden skulde 
lønnes med Procenter. Efter nogen Forhandling enedes man 
tilsidst om 4 °/0 af Kolonialvarer og Markfrø, 2°/0 af Foder
stoffer, Kunstgødning og Kul og U/2 °/o til Svind af alle Butiks
varer. Dertil som før fri Bolig, Brændsel og Lys og fri Ha
vejord. Papir, Poser, Bindegarn o. lign, skulde Foreningen 
anskaffe. Desuden tilfalder fra nu af Lokalforeningens Be
taling for Foderstoffers Uddeling Pedersen, nemlig 3 Øre pr. 
100 U fra Vogn, 10 Øre pr. 100 ft fra Lager og 1/2 % f°r 
Regnskabsføringen. Med denne Akkord er det Grundlag lagt, 
hvorpaa alle senere Lønforhandlinger er ført.

Uddeler Pedersen, der altid har været en noget svagelig 
Mand, trak sig af Helbredshensyn tilbage i 1909, efter at 
have styret Forretningen i 24 Aar. Som hans Efterfølger 
valgte Bestyrelsen mellem flere Ansøgere Herluf Vinders
lev fra Knudstrup, der paa det Tidspunkt var Kommis i For
retningen. Han var ganske vist kun 23 Aar, men man kendte 
ham som dygtig og pligtopfyldende og absolut paalidelig, og 
han vandt derfor Stemningen for sig. Lønvilkaarene blev 
omtrent de gamle, kun at den ny Bestyrer selv skulde tillægge 
Papir, Poser o. s. v. Kavtionen var 5000 Kr., hvoraf 3000 
Kr. skulde indbetales Kontant.

Skøndt den nye Uddeler sikkert ikke gik saa stærkt op i 
sin Gerning, som den afgaaede havde gjort, saa blev dog
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Herluf Vinderslev.

hans Valg for saa vidt ingen Skuffelse, som Omsætningen 
steg stærkt i de følgende Aar. Aarsagerne kan være flere, 
bl. a. var Aarene 1909—14 jo en ret stærk Opgangstid, men 
Hovedaarsagen til den stærke Fremgang er sikkert en ret 
stærk Lempelse m. H. t. Kredit paa købte Varer. Paa dette 

Punkt havde Pedersen været ret 
streng, saadan som Foreningens 
vanskelige Aar i 80erne og 90erne 
havde lært ham det, og da der nu 
blev givet los, saa steg Medlems
antallet, og dermed altsaa Omsæt
ningen meget stærkt. Det er i disse 
Aar, at danske Arbejdere begynder 
at se venligere til Brugsforenin
gerne, og det kendes ogsaa i Vejen, 
idet en meget stor Del af de nye 
Medlemmer er Arbejdere. Og her 
var det af Betydning, at en yngre 
Mand var kommen til, som ganske 
naturligt havde bedre Betingelser 
for at vinde disse nye Kunder, end 

en ældre kunde have. Og Vinderslev var navnlig i de første 
Aar ivrig for, åt hele Forretningen kunde faa et saadant 
Præg — et mere moderne, kunde man vel sige, — at ogsaa 
disse mere byprægede Kunder gerne kom i Brugsforeningen, 
ligesaavel som Landboerne.

Det kan iøvrigt her tilføjes, at denne Forandring selvfølgelig 
har nødvendiggjort et Samarbejde mellem Bønder og Arbejdere 
i Styrelsen af Foreningens Sager, idet Arbejderne jo ogsaa 
maatte repræsenteres i Styrelsen, — et Samarbejde, der hidtil 
er foregaaet i god Forstaaelse og med gensidig Fordragelighed.

Det blev ikke saa mange Aar som man kunde have ven
tet, at Vinderslev kom til at bestyre Vejen Brugsforening. 
Han var meget stærkt sportsinteresseret, bl. a. en ivrig Motor
cyklist og kørte undertiden ret forvovent. En Septemberaften 
1919 kørte han paa Landevejen i Andst imod et Jumbekøretøj, 
blev slynget af Cyklen og forslog sig saaledes, at det fik 
Døden til Følge.
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Johannes Strøm.

Mellem Ansøgerne til den ledige Plads valgte man Ud
deler Jensen fra Gudbjerg paa Fyn, som skulde overtage 
Pladsen 1. Novbr. 1919. Han havde dog ikke været i Vejen 
mere end en Uge, før han henvendte sig til Bestyrelsen om 
at faa Lov til at rejse snarest, for det første fordi man i 
hans gamle Plads ønskede ham tilbage, men vistnok ogsaa 
fordi han selv længtes tilbage. Med en anden Ansøger, 
Uddeler Trillinggaard fra Hee, gik det paa lignende Maade, 
han var ganske vist ikke ankommen til Vejen, men Aftale 
var truffen, men da det kom til 
Stykket, kunde han ikke rejse fra 
sin gamle Plads. Da man nu for 
tredie Gang skulde se sig om efter 
en Mand, meldte sig bl. a. Uddeler 
Johannes Strøm, fra Vareind
købsforeningen i Vemb, født i Aars- 
lev ved Aarhus 1885. Han var 
godt anbefalet, og man besluttede 
at antage ham som Uddeler fra 1. 
Januar 1920. Lønnen blev fastsat 
til 5l/2 °/o + 11/‘2 °/o Svind af Bu
tiksvarer, 4 % af Markfrø og 2 °/0 
af grove Varer. For Uddeling af 
Foderstoffer 1 °/0 fra Vogn og 2 "/0 
fra Lager, men Uddeleren skal svare 
til Svind. For Uddeling af Gødningsstoffer ll/2 og svare til 
Svind, for Chilisalpeters vedkommende dog kun til den Vægt, 
hvormed det modtages paa Lager. Som Sikkerhed skulde 
Strøm endvidere indbetale 10,000 Kr. kontant, som forrentes 
af Foreningen med den Rente, som Fællesforeningen til enhver 
Tid giver. Det kan tilføjes, at i de to Aar, Strøm nu har 
været Foreningens Uddeler, har man, sikkert fra alle Sider, 
kun haft Grund til at være glad ved det Valg, der blev 
truffet.

4
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IV. Virksomheden.
Egentlig begyndte Foreningen sin Virksomhed straks ved 

den stiftende Generalforsamling, 28. Januar 1872, thi samme 
Aften tegnede Folk sig paa en fremlagt Liste for de Varer, 
de i den første Tid havde Brug for. Med denne Liste kørte 
Terman Blok ud til Købmand Kaalund i Kolding for at købe 
Varer og forhandle om Rabatten. Men Kaalund kendte ikke 
til Rabat overfor andre end Bøndernes Købmænd, selv kunde 
de ikke faa den, og en Brugsforening vilde han slet ikke 
have noget med at gøre. Derimod vilde han jo nok sælge 
de ønskede Varer og indpakket til hver Mand for sig, og da 
Terman Blok kunde tilbyde ham kontant Betaling, gik han 
tilsidst ogsaa ind paa at sælge til Lispundpris. — Varerne 
blev pakket i tre Kasser og Dagen efter, det maa have været 
en Dag først i Februar, uddelt i Skolens Forstue. Dette 
gentog sig, menes der, et Par Gange; men i Løbet af Maa- 
neden blev Foreningens første Lokale, N. H. Fris’s Storstue, 
gjort istand til Butik, og Peder Lauridsen, Grønvang, havde, 
sammen med den antagne Uddeler, Hans Lundgaard, været 
i Kolding efter Varer. Denne Gang fik man dem i Sække 
og Tønder og heller ikke Rabatten blev nægtet. Kaalund 
havde altsaa for saa vidt givet efter, og skøndt han jo vidste, at 
han nu handlede med en Brugsforening, saa maatte det alligevel 
ikke hedde sig; han vilde derfor kun fakturere Varerne til en 
bestemt Mand — de første Aar Schmidt, Baungaard, og kun 
sælge dem, naar de fire, der sad i Bestyrelsen, stod inde for 
Betalingen. Forøvrigt havde Schmidt forsøgt at skaffe andre 
og muligvis fordelagtigere Handelsforbindelser, idet han, som 
talte og skrev Tysk, forsøgte i Hamborg at købe Kaffe og 
Sukker, men da man hørte, at han repræsenterede en Brugs
forening, blev han afvist. Det kan dog tilføjes, at man ret 
snart fik i hvert Fald én betydelig tysk Forbindelse, Carl 
Gärtner i Lybæk. — Af Forhandlingsprotokollen ses det end
videre, at man i 1874 maatte skifte Rebslager, fordi den hid
tidige ikke mere vilde arbejde for Foreningen. Men ad anden 
Vej vides det, at han trak sig tilbage, fordi hans Kunder 
blandt Købmændene tvang ham dertil.
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Og denne Vrangvilje og fjendtlige Holdning fik man ikke 
mindre at mærke hjemme. Købmændene havde travlt med 
at faa Haandværkerne til at indse, at de alle maatte staa 
sammen imod denne Bondesnedighed, thi fik Bønderne Frem
gang her, saa vilde det ikke vare længe, før de fik oprettet 
Smedjer, Bagerier, Farverier o. s. v., og denne Agitation vir
kede ialfald saa meget, at Foreningen foreløbig ingen Tilgang 
fik fra den Side. Man kunde ogsaa hitte paa mindre fine 
Ting for at føre Foreningen i Ulejlighed, som da en Vejen- 
købmand fik en Kone i Byen til at forsøge at købe et Stykke 
Bomuldstøj uden Bog (Foreningen havde foreløbig ikke 
Handelsbevilling), men Hans Lundgaard var godt instrueret, 
saa man fik intet ud af de Kunster.

Den første Forretningsdag i den nyindrettede Butik, som 
man vel helst maa regne for Virksomhedens Begyndelse, kan 
lige saa lidt bestemt angives, som Dagen for den første Ud
deling i Skolen, men al Sandsynlighed taler for 3. Marts 
187 2. Da blev nemlig, i Følge den første Regnskabsbog, 
de tegnede Lodder og Laan indbetalt, og at Folk saa har 
faaet Varer med hjem med det samme er vel rimeligt. Des
uden hedder det i samme Bog ud for 16. Marts: Afleveret 
af Udsalget 169 Rd. 1 Mk. 2 Sk. Udregner man nu det dag
lige Gennemsnitssalg for de første Maaneder, saa faar man 
14—15 Rd., og den ovennævnte Sum kan altsaa netop meget 
vel være kommen ind siden 3. Marts. — Smaat gik det i 
Førstningen, og der var jo heller ikke mange Medlemmer, 
endnu ved Aarets Slutning kun 56, men Vareindkøbet havde 
dog været omtrent 4600 Rd., saa der er vist ingen Tvivl om, 
at man, trods al Modstand eller paa Grund deraf, har staaet 
trofast sammen om den unge Forening, løvrigt ser første 
Aars Regnskab, saaledes som det har kunnet opstilles,* saa- 
ledes ud som omstaaende.

Regnskabet er, som man ser, ikke meget fuldstændigt, 
men det giver dog et Begreb om Indtægter og Udgifter. Det

*) Som nævnt ovenfor er det Foreningens nuværende Regnskabsfører 
og Kasserer, Lærer Bache, som ud af de foreliggende Detailler har 
rekonstrueret det manglende Aarsregnskab for 1872.

4*



— 52 —

Regnskab for 1872. (3. Marts—31. Decbr.)

Indtægt Rd. Mk. Sk. Udgift Rd. Mk. Sk.
Aflev. af Udsalget 4593 5 9 Indkøb af Varer 5339 5 12
Diverse Indtægter 13 4 6 Emballage 153 2 5
Restancer 4 3 6 Iventar 243 4 12
Returnerede Varer 52 5 8 Forskelligt 3 4 8
Emballage 71 3 8 Lønninger, Rejser,
Tiltrædelsespenge 27 3 Porto, Fragt 165 2
„Kontantlodder“ 725 Udbetalt til et
Indskudslodder 367 4 Medlem 50

5856 5 5 5955 5 7

kan her tilføjes, at af „Kontantlodder“ ses der ikke at være 
indbetalt flere end disse, altsaa ialt 29, og da Indskudslod
derne efter denne første Indbetaling (efter Hovedbogen 1. 
Marts, efter Regnskabsbdgen 3. Marts, det sidste vistnok det 
rigtige) med ganske enkelte Undtagelser holdt sig til de nor
male 10 Rd., og da endvidere Bidraget til et Reservefond 
(1 °/0 af Overskuddet) intet forslog, saa maatte der i de første 
Aar laanes, thi vel kunde selve Forretningen bære de Ud
gifter, som naturligt tilhørte den, som Husleje, Varme, Lys, 
Lønninger, Rejser m. m. Men Inventaret (Disk, Vægte, 
Bøger, Lamper, Reoler, Pengeskab m. m.) krævede ikke faa 
Penge, især da sligt den Gang var forholdsvis dyrt. Og saa 
var der — først og fremmest — Varelageret. Det maatte 
jo stadig holdes paa en vis Størrelse, og af og til, f. Eks. 
naar der skulde foretages Indkøb af Foderstoffer, maatte der 
ny Kapital til, som da det i 1876 hedder i Forhandlingsproto
kollen, at der behøvedes et 2—3000 Kr.s Laan til Indkøb 
af Oliekager i Oktober. Men især kom der ret store Penge
vanskeligheder, da man i 1875 skulde bygge, thi Aktiebelø
bene, der blev tegnet (se Afsnit II), var kun smaa, og, som 
det synes, ogsaa mindre end man havde ventet. Og saa 
maatte der som sagt laanes. Der forlyder intet om, at det 
var svært at laane, men sligt vedgaar man vel nødig, og 
skal man dømme efter den meget urolige Laanepolitik, der 
bliver ført, saa har det vist været ret svært. Betydelige Laan
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optages, flere Gange paa 2—3000 Kr., og udbetales igen 
efter et Aars eller nogle Maaneders Forløb, og andre kommer 
i Stedet. — Sagen var jo, at alle Laaneinstituter var paa
virkede af Købmændenes Uvilje, om dem hører man intet i 
denne Forbindelse, naar undtages Vejen Sparekasse. Som 
før nævnt satte den 4000 Kr. i det nye Hus, og af og til 
laante den Foreningen mindre Summer. Det var gerne For
eningens Stiftere, der maatte kavtionere, og naar det ikke 
forslog, saa maatte de selv træde til. Det er nævnt foran, 
at Terman Blok og Peder Lauridsen laante Foreningen ret 
store Summer i flere Aar; der kunde være tilføjet, at Hans 
Jokum Lauridsen gjorde det samme.

Det første mere fulstændige Regnskab, der foreligger, er 
altsaa Regnskabet for 1873, og de væsentligste Poster deraf 
skal dernæst anføres:

Vindings og Tabs Konto. Rd. Mk. Sk.
Varebeholdning med Emballage 1. Jan. 1874 2147 3 7
Solgte Varer i Aarets Løb............................... 8340 3 11

10488 1 2
Derfra gaar:

Varebeholdning med Emballage 1. Jan. 1873 1183 2 6
Kjøbte Varer i Aarets Løb............................. 8212 1 4
Omkostninger paa Varer................................. 104 8

9499 4 2
Brutto Udbytte 988 Rd. 3 Mk.

Efter at Uddelerens Løn, ca. 220 Rd., og nogle andre Ud
gifter, ialt 410 Rd. 5 Mk. 4 Sk., er trukken fra denne Sum, 
faar man som Nettoudbytte 578 Rd. 3 Mk. 12 Sk. Af 
disse Penge faar Medlemmerne i Rente af deres Indskud ialt 
75 Rd. 4 Mk. 8 Sk., i Dividende 465 Rd. 3 Mk. 6 Sk. og 
Oplysningsfonden 10 Rd. 2 Mk. 14 Sk. — Der er nu 77 Med
lemmer.

Indestaaende i Foreningen:
Medlemmernes Tilgodehavende .... 1800 Rd. 2 Mk. 6 Sk.
Laan.................................................... 240 —
Afdraget paa Inventaret.................... 48 — 2 — 12 —

2088 Rd, 5 Mk. 2 Sk.



— 54 —

Og det ses, at denne Sum meget nær svarer til Varebe
holdningen. — For 1874, 1875 og 1876 er Regnskabet opstil
let paa samme Maade og indført i Forhandlingsprotokollen, 
men efter den Tid nævnes her kun de Poster, der i Øjeblik
ket har Interesse, og somme Tider knap det. — Selve Aars- 
regnskabet og Aarsopgøret er derimod indført i samme Regn
skabsbog, hvor ogsaa Detailregnskaberne findes, og hvoraf 
den første blot hedder Regnskabsbog, den tredie hedder 
Kassebog A. Den første og ældste omfatter Aarene 1872—87, 
begge iberegnede, den næste, som desværre er borte, hvad 
enten den er gaaet til ved Branden 1918 eller paa anden 
Maade, har omfattet Aarene 1887—98 og den tredie omfatter 
Aarene 1898—1912. Det vil ikke være uden Interesse, saa 
vidt gørligt at anføre og følge nogle Hovedposter gennem 
alle de 50 Aar, thi selv om der er slemme Huller, fordi Tal
lene enten er borte eller for sammenblandede med andre 
Ting, saa vil det anførte dog forhaabentlig give et ret godt 
Billede af Udviklingen. Vi vil i den Anledning dele Tids
rummet i tre Dele: 1872—85, 1885-1909 og 1909—1922. 
Og vi skal begynde med det første, altsaa Tiden indtil P. J. 
Pedersen blev Uddeler. Daler er omregnet til Kroner, og der 
er kun brugt hele Kroner.

Det ses, at man i 1878 har benyttet H. J. Jørgensens fra- 
træden 1. Novbr. til at lægge Regnskabet om, saa det slutter 
30. Juni i Stedet for 31. December. Og mens Regnskabs- 
aaret 1878 kun blev paa 10 Maaneder paa Grund af Uddeler
skiftet, saa blev det næste, til 1. Juli 1879, altsaa kun paa 8 
Maaneder. løvrig; var det meget ønskeligt, om man istedet- 
for „Lodder“ kunde have skrevet „Foreningen Formue“, 
men at opgøre den har vist sig fuldkommen umuligt, ialfald 
for de første 20 Aars Vedkommende, og heller ikke Lodder
nes Beløb kan altid findes, idet det simpelthen er slaaet 
sammen med Medlemmernes øvrige Tilgodehavende. Imidler
tid har Rækken i al sin Ufuldkommenhed dog Interesse, idet 
vi jo her ialfald — da nu ikke Formuebeløbet kan findes — 
har Foreningens ansvarlige Grundkapital, thi hertil 
kan sikkert ikke engang Reservefondet regnes, da den stadig 
skifter — fordeles mellem Medlemmerne og fornyes igen —
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jfr. iøvrigt ogsaa den Bemærkning i Vedtægterne, enslydende 
baade i 1876 og 1904: „Styrelsen------------ kan overfor Tre
djemand kun forpligte Foreningens Medlemmer, saa vidt 
som disses tegnede Loddder Rækker“. — Heller 
ikke om Medlemstallet siger Talene os saa meget som 
ønskeligt, og det samme gælder egentlig Omsætningen.

Hovedposterne af Vejen Brugsforenings Aarsregnskab 1872—85.

Lodder Medlems
tal Omsætning

1872 735 56 9188
1873 77 16680
1874 106 19604
1875 119 25084
1876 3100 119 66671
1877 3100 85950
1878 

til 1. Novbr. 3000 52810
1878-79
til 1. Juli 2950 28133

1879—80
1880—81 50220
1881—82
1882— 83
1883— 84

3000 42779

1884—85 163 19356
50610

Overskud

i Kr.

931
600
442 

1763 
1797 
1967 
2007

Underskud 
1167 
608

1564
758 

1180
579 

1893

i °/o

2 + 2
5 + 5
3 + 1

3

Her er ganske vist ikke store Huller, men Tallene er for saa 
vidt noget misvisende, som det jo er Kolonialvarerne, 
der er den faste og paalidelige Stamme i en Brugsforenings 
Omsætning, mens Foderstoffer og Gødning, navnlig det før
ste, kan variere overordentlig meget, og disse forskellige Ting 
kan ikke her skilles ad, kun lige for det sidste Aars ved
kommende anføres — men ret tilfældigt — Beløbet for 
overskudsberettigede Varer: 19356 Kr. Men det ses af for
skellige Ting, at denne Sum varierer ikke saa overmaade 
meget indenfor den her omhandlede Periode; man turde
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maaske sige, at naar lige undtages de første Par Aar, saa 
købes der Kolonialvarer for 15—20000 Kr. aarlig, og Resten 
er altsaa Foderstoffer og lidt Kunstgødning og Markfrø. Det 
er altsaa ikke ved at udvide Kolonialsalget, hvad Medlems
tallet jo heller ikke tyder paa, at H. J. Jørgensen i 1876—78 
banker Forretningen op til den tredobbelte Omsætning og 
mere, men ved et mægtig forøget Salg af Foderstoffer, som 
jo vel har sin Rod i en noget større Efterspørgsel, for det 
var svært „gode Tider“ for Landmændene lige inden det 
bratte Fald kom i 1878 og 79, men det har sikkert endnu 
mere sin Rod i Jørgensens Forretningsdygtighed. Af For
handlingsprotokollen ses det, at Schmidt i Efteraaret 1875 
skal forsøge (hos Kaalund) at skaffe Brugsforeningen Ene
udsalg paa Pladsen (af Foderstoffer). Hvis dette er bleven 
sat i Værk, og Tallene kunde jo tyde derpaa, saa er det 
utvivlsomt sket paa Jørgensens eget Initiativ. — Endelig er 
der ogsaa i Overskudstallene, ihvertfald i Regnskaberne, med
regnet adskilligt uvedkommende, saa at de som oftest maa 
reduceres betydeligt. Dette kan dog ogsaa nogenlunde gøres, 
saa de neppe vil afvige meget fra de rigtige, som de her er 
opført. Der er før gjort opmærksom paa, at de første Aars 
Overskud blev udbetalt, men at det fra 1875, da man skulde 
til at danne Reservefond, var helt forbi, og allerede i 1874 
havde man tillagt dette Fond 3/4 af Overskuddet. Først i 
Regnskabsaaret 1879—80 bliver der, ifølge forhen omtalt 
Generalforsamlingsbeslutning, udbetalt 2 °/0 Overskud til Med
lemmer og 2 til Fondet og næste Aar samme Ligedeling. 
I 1881—83 faar Medlemmerne saa 3/4 og Fondet 1/it og siden 
faar de det hele, dog -j- Bidraget til det fælles Reservefond, 
som man fra 1880 havde begyndt at danne, men hvis Grund
læggelse iøvrigt ingen Steds findes omtalt. — Det kan an- 
gaaende Medlemstal tilføjes, at der for 1884—85 gives den 
Oplysning, at af de 163 Medlemmer er kun de 112 Hand
lende, 51 Ikke-Handlende. I Gennemsnit har de 112 handlet 
for 172 Kr. 82 Øre hver.

Ogsaa om Indkøbet kan man i de ældste Detailregn
skaber finde ret interessante Oplysninger, navnlig m. H. t. 
Leverandører. Det er Kaalund i Kolding, der er langt den
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største, men ogsaa „Sukkerhuset“ (København) og Carl Gärt
ner, Lybæk, er opført med betydelige Summer. I Efteraaret 1875 
faar de imidlertid en slem Konkurrent i „Kolding Fællesind
køb“, som maa have været en Afdeling af „Fællesforeningen 
af Danmarks Husholdningsforeninger“, som er omtalt i Ind
ledningen. Svejstrup har noteret i Forhandlingsprotokollen, 
at han 5. Oktbr. 1875 til nævnte Sammenslutning har ind
sendt en Redegørelse for Vejen Brugsforening 1874, saa For
eningen har nok været Medlem, men det er iøvrigt den ene
ste Oplysning, der findes derom. For 23. Oktbr. 1875 er det 
første Indkøb noteret i Regnskaberne, og det maa da kaldes 
ganske godt, nt man inden Aarets Udgang naar at faa købt 
for nær 5000 Kr. Saa standser desværre disse Oplysninger 
om Varernes Hjemsted, men man har formodentlig fortsat 
med Fællesindkøbet, saalænge Sammenslutningen bestod, nem
lig til 1876. Saa tyede man atter til Kaalund, vistnok endnu 
mere end før, thi nu var man i Jørgensens Periode.

Naar man har gennemgaaet ovenstaaende Regnskaber, 
saa kan man ikke lade være med at undre sig over, at Hul
lerne og Ufuldkommenhederne er saa mange. Man kunde 
vente, at da dog de manglende Tal er af saa stor Betydning 
for at holde Rede paa Forretningens Gang, saa maatte de 
være at finde, ikke blot i Regnskaberne, men ogsaa i For
handlingsprotokollen. Men de findes ingen af Stederne, de 
er simpelthen borte. Der er altsaa ikke megen Fasthed eller 
Ensartethed, hverken i, hvad der tilføres Protokollen eller — 
i ældre Tid — i Regnskabsførelsen. Snart er det Omsætning 
og Dividende, snart er det Varebeholdning og Formue, man 
finder for godt at indføre i Forhandlingsprotokollen, engang 
imellem begge Dele. Det hænder endog, som f. Eks. i 1906, 
at ingen af Delene er nævnt, men kun lige Overskudsprocen
ten, ja i 1920 (og et Par Gange i 80’erne) har man drevet 
det til ikke at nævne nogetsomhelt Tal, der angaar Forenin
gens Stilling. Det ser ganske vist ogsaa ud, som der skulde 
spares paa Papir, ialfald i ældre Tid. De første 8 Aar gives 
der nogenlunde Redegørelse for de forefaldende Sager, men 
1880—94 har man kun brugt 18 Sider i Protokollen, — alt
saa i 15 Aar! Man forstaar, at der ikke bliver Plads til
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lange Generalforsamlingsreferater endsige til Bestyrelsens For
handlinger, og disse sidste er da ogsaa i disse Aar kun sjældne 
indført.

Denne Mangel paa Form, som altsaa er forsat lige til 
nu, havde naturligvis mindre at sige, naar Aarsregnskabet 
altid havde de paagældende Tal og var konsekvent opstillet, 
men det er i ældre Tid langtfra Tilfældet. Der gik en Snes 
Aar, inden Jørgensen fik Regnskabet ind i en fast og konse
kvent Form. Navnlig i 80’erne er det ret mangelfuldt, og 
med Forhandlingsprotokollens mere end knappe Redegørelser 
i Minde, melder det Spørgsmaal sig af sig selv: Er det en 
Slaphedsperiode, man er kommen ind i? Saadan er det vist, 
og de Tal vi har tyder ialfald heller ikke paa Fremgang. 
Det blev dog bedre fra 1885, om end kun langsomt. Meget 
af Forklaringen, og maaske det hele, ligger i det økonomiske 
Tryk, som Landmændene da var ude for, og som først lettede 
sidst i 90’erne.

Inden vi gaar over til næste Tidsafsnit (1885—1909) skal 
vi omtale en ejendommelig Episode i Foreningens Historie, 
som forøvrigt ogsaa i nogen Maade afspejler sig i Omsæt
ningstallene. Talen er om den Tid, 1. Maj 1875—1. Novbr. 1878, 
da H. J. Jørgensen var Uddeler. Som før nævnt fik Forretningen 
ved hans Købmandsdygtighed i Løbet af et Par Aar et Op
sving, som ingen dengang havde anet, og som den først 
naaede igen 20 Aar senere. Men skøndt dette i og for~sig 
skulde være en glædelig Udvikling for Foreningen, saa skim
ter man dog igennem Antydningerne i Forhandlingsprotokollen 
flere Ting, som de ansvarlige Medlemmer — Bestyrelsen og 
Repræsentantskabet — ikke syntes om. For det første.. har 
Jørgensens „Virksomhed efterhaanden antaget Skikkelse af 
en Forretningsfører for et Handelsfirma“ (Kaalund), formo
dentlig fordi Jørgensen og Kaalund havde fundet hinanden 
som Købmænd; men dette kunde for Foreningen føre til en 
for stor Afhængighed af et enkelt Firma og af sin Bestyrer, 
især da denne, hvad der ses af andre Ting, var noget selv- 
raadig, og navnlig har Schmidt, som vel var Bestyrelsens 
eneste forretningskyndige Mand, vendte sig ret skarpt imod
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denne Udvikling, og det ses, at Jørgensen i den Anledning 
i en Skrivelse til Repræsentantskabet har forlangt en „person
lig Forandring i Bestyrelsen“ som Vilkaar for at fortsætte i 
Foreningens Tjeneste. Ved en Skrivelse, som er formuleret 
af Schrøder, bliver han blidt men fast afvist, som han jo 
ganske vist ogsaa kunde vente, men da man dog endnu paa 
dette Tidspunkt, Februar 1877, nødig vilde af med en saa 
dygtig Mand, saa kom man ham paa dobbelt Maade imøde, 
dels ved bedre Lønvilkaar og dels ved for Fremtiden at lade 
Lærer Jørgensen optræde som Mellemmand mellem ham og 
Bestyrelsen. Men Omsætningen steg fremdeles og ved dette 
Aars (1877) Slutning havde det naaet næsten 86000 Kr.! 
Og her var det andet Punkt, som gjorde Lederne betænke
lige. En saa rivende Udvikling kunde man ikke til Sikkerhed 
bevare Oversigten over, og dette var saa meget farligere, 
som Pengeforholdene, og Tiderne i det hele, nu begyndte at 
blive meget vanskelige. Paa Generalforsamlingen 19. Febr. 
1876 maa disse Tvivl være kommen til Orde, thi det hedder, 
at „Medlemmerne ønskede næsten alle Brugsforeningens Virk
somhed fortsat og var navnlig vel tilfredse med Forretnings
føreren" (Jørgensen). Dette er altsaa aabenbart et Nederlag 
for Repræsentantskabet, som man dog ikke har taget sig 
nærmere, end at man ved et Møde 23. Maj s. A. giver Be
styrelsen Fuldmagt til at forhandle med Jørgensen om, at 
han skal overtage hele Forretningen, og Brugsforeningen 
altsaa dermed nedlægges! Og Jørgensen var mere end 
villig, det vilde jo ogsaa for ham være en nem Maade at komme 
til en Købmandsforretning paa, han kunde regne med at beholde 
de fleste af Kunderne, som nok syntes ret godt om ham. 
Ved et nyt Møde 3. Juni blev man ogsaa enige, baade om 
Prisen — 30000 Kr. for Bygningen, Varelager o. s. v. — og 
de øvrige Betingelser. Til foreløbig Orientering og Forbe
redelse blev der kaldt sammen til en Generalforsamling 16. 
Juni, hvor man søgte at forklare Folk den udsatte Stilling 
Foreningen stod i, især da Tiderne var vanskelige. „Nogle 
Medlemmer udtalte sig for Foreningens fortsatte Virksomhed", 
hedder det. Der blev ikke foretaget nogen Afstemning.

Og 7. Juli stod saa Hovedslaget, — 13 stemte for Salget
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og 19 imod. Men de 13 raadede — ifølge den forhen om
talte § 8 — over 30 Stemmer, mens de 19 kun kunde naa 
23. Men heldigvis for Foreningens fortsatte Bestaaen havde 
§ 8 tillige den Bestemmelse, at der skulde 2/;1 af Stemmerne 
til en Forandring af Foreningens Vedtægter, og det kunde 
de 30 jo ikke naa! Men saa nær var det altsaa. Det gør 
paa os et underligt Indtryk mellem de 13 at møde Navne 
som Svejstrup, Schrøder og Nutzhorn. Det er vel de boglige 
Sysler, som paa engang gør dem mindre forretningsdygtige 
og tillige kræver af dem, at Sindet skal have Ro for den 
Slags Ting. Af Foreningens Stiftere svigtede Schmidt, mens 
Terman Blok og Peder Lauridsen holdt fast, og den sidste 
mødte ovenikøbet med tre Sønner, som alle stemte sammen 
med Faderen, og tilsammen havde de iøvrigt saa mange 
Lodder, at de ogsaa kunde have afgjort Sagen til den anden 
Side.

Det var rimeligt, at de Repræsentanter, som havde stemt 
for Forretningens Salg, ved næste Generalforsamling (i August) 
stillede deres Mandat til Raadighed. Men man tog i det hele 
ikke meget højtidelig paa den Sag — dem, der vilde genvæl
ges, blev det ogsaa, kun de tre, som trak sig tilbage: Schrø
der, A. Jensen (Vandamgaard) og Lærer Hansen, Læborg, 
maatte erstattes med andre. Ved denne Lejlighed blev 
Hans Jokum Lauridsen, Johannes Lauridsen og 
Ebbe Madsen valgt ind i Repræsentantskabet.

Det var ogsaa i denne Periode, at Foreningen fik Bevil
ling til baade Brændevinshandel og almindelig Købmands
handel. Det ses af den første Forhandling derom, 22. Maj 
1875, at man ikke mener at kunne undgaa at løse disse Be
villinger, naar man kommer til (samme Efteraar) at bo ved 
Stationen, og saa vil man lige saa gerne gøre det straks. 
Og Sagen gik ualmindelig hurtigt i Orden, idet Svejstrup i 
to Skrivelser af 28. Maj androg hos Politimesteren i Holsted 
om de to Bevillinger og lod samtidig Pengene for dem — 
150 Kr. + 24 Kr. Stempel for Købmandsbevillingen og 200 
Kr. for den anden — følge med. De er sendt, fortæller Svej
strup i Protokollen, i 50 Kr. i Guld, 4 Kr. i Sølv og 160 Rd. 
i Sedler, ialt 374 Kr. Og allerede 31. Maj underskriver Po-
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litimesteren Næringsbeviset, som omfattede begge de nævnte 
Ting. Det var selvfølgelig en Behagelighed for Foreningen, 
og især for Uddeleren, at man nu paa det Punkt var lige
stillet med Købmændene, og nogen Betydning for Foreningens 
Fremgang har det vel ogsaa haft, skøndt neppe meget.

Andet Afsnit af Virksomheden omfatter,’ som før nævnt, 
den Tid, da P. J. Pedersen var Uddeler, nemlig 1. Novbr. 
1885 — 1. Juli 1909, knap 24 Aar, og hosstaaende Talræk
ker skulde give et Billede deraf. Paa Grund af den forsvundne 
Regnskabsbog var der al Udsigt til, at dette Billede vilde 
blive endnu ufuldkomnere end det forrige, men saadan 
er det heldigvis ikke gaaet, takket være P. J. Pedersen. Han 
har'nemlig afskrevet alle Aarsregnskaberne 1888—99, indtil 
man begyndte at trykke dem, (hvad dog allerede skete med 
1898—99) og der mangler altsaa kun 1887—88, og det var at 
ønske,' at han havde fortsat, thi de Specificeringer, han i de 
senere Aar har tilføjet, savnes for en stor Del i de trykte 
Regnskaber, saa de Oplysninger, som disse kan give, er ad
skilligt ringere. Endvidere har Pedersen gennem hele Perioden 
ført en særlig Liste over det aarlige Overskud og Overskuds
procenten, saa disse to Talrækker kan, paa Grund af denne 
Liste, gøres fuldstændige.

Men det er saa ogsaa de eneste, hvormed det er Tilfæl
det. Som man ser er der i første Række — angaaende Med
lemmernes Lodder — et slemt Hul i Begyndelsen af dette 
Hundredaaar. Da er nemlig Lærer Jørgensen, netop de tre 
sidste Aar han var Regnskabsfører, mærkelig nok falden til
bage til sin gamle Vane fra 80’erne: at slaa Loddernes Be
løb sammen med Laan o. lgn. under Navn af „Medlemmernes 
Tilgodehavende“. Imidlertid har dette Tilfælde ikke meget at 
betyde, men ser snart, at Stigningen er jævn og sikker om 
end stilfældig, og de tilsyneladende Fald i Tallene, som jo 
ogsaa ses i Omsætning og Overskud, stammer fra, at der 
rundt i Vejen Brugsforenings fra først af ret store Opland 
vokser Datterforeninger op: Gammelby 1891, Vejen Vester
mark og Gamst 1897, Askov 1901, og endelig i 1907 ikke 
mindre end tre: Læborg, Store og Lille Andst. Navnlig disse



Hovedposterne af Vejen Brugsforenings Aarsregnskaber 1885—1909«

Lodder
Med
lems

tal
Omsætning

Dividende 
berettigede 

Varer
Foderstoffer Gødning Markfrø

Overskud

i Kroner i °/o

1885—86 38911
Underskud
160 Kr.

86—87 1565 971 6
87—88 976 7
88—89 2460 64923 15053 37000 2493 10
89—90 2980 71849 18770 40000 2490 10
90—01 3480 184 78131 22270 39000 3542 10
91—92 3630 73615 19664 40000 2227 6
92—93 3490 54727 18960 20500 1527 6
93-94 3540 91224 18590 51200 2643 10
94—95 3760 75593 19583 35800 3157 10
95—96 3810 186 72873 20600 28700 2691 12
96—97 3910 196 86895 24200 40476 3000 3050 3967 12
97—98 4170 98133 27000 45052 3600 3650 4293 15
98—99 4260 91610 32000 45430 5195 4507 4800 15
99-00 114833 31144 5072 15

1900-01 114825 32896 52300 5085 15
01—02 .... 234 149147 33792 78284 6601 5508 6779 15
02-03 4360 162708 33117 64728* 5447 15
03—04 4490 166353 37895 79726 6873 15
04—05 4420 183762 39978 93957 8155 20
05—06 4560 186546 41661 96066 6664 6394 15
06—07 4140 178072 39200 94134 6406 6000 15
07—08 4000 251 177374 39826 94241 6907 5679 14
08—09 3860 174253 46100 92035 6104 4710 10

*) Dette Tal gælder kun 1. Septbr. 1902—1. Juni 1903. Siden gaar Tallene fra Juni til Juni.
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sidste Foreningers Oprettelse kendes ret stærkt baade paa 
Loddernes Beløb og Overskuddet, men ikke paa Salget i Bu- 
tiken, dette gaar netop fremad, navnlig det sidste Aar paa 
Listen, hvad der stammer fra, at den Tilslutning fra Arbejder
nes Side, som blev saa udpræget i Vinderslev Tid, saa smaat 
var begyndt det sidste Aar Pedersen var Uddeler, men disse 
nye Medlemmer har ikke indbetalt deres Lodder straks.

Med de ovennævnte Foreningers Oprettelse er nævnt den 
væsentligste Aarsag til Tallenes Svingninger,* men ikke Hul
lerne. Naar undtages de første Aar i Rækken kan man iøv- 
rigt ikke med Rette tale om saadanne før efter 1896—97, thi 
før den Tid er der ikke sket nogetsomhelst Forsøg paa en 
Specialisering af Omsætningen, der blot er nævnt og intet 
videre. Af Grunde, som ikke kendes, er der dog 1888—98 
sket en Undtagelse med Foderstoffer, hvis Omsætningsbeløb 
nævnes i Forhandlingsprotokollen (sammen med hele Omsæt
ningen), men ikke i Regnskabet. Og man faar saaledes en 
næsten fortløbende Række Tal for Salget af Foderstoffer 
lige fra 1888—89 til den Dag i Dag.

I 1896—97 begynder Uddeler Pedersen en Specialisering 
af Omsætningen, der er udmærket (ogsaa Kulsalget er nævnt); 
men desværre taber den meget i Værdi, fordi den ikke er 
fortsat i det trykte Regnskab, uden for dividendeberettigede 
Varer. Og da ogsaa Forhandlingsprotokollen er tavs, og 
det heller ikke er muligt ad anden Vej at faa fat i Tallene 
uden et Par tilfældige fra nævnte Protokol (ovenikøbet for
øvrigt Indkøb i Stedet for Udsalg), saa maa Sagen for disse 
Aars vedkommende opgives. I 1905—06 skabes en ny Mu
lighed, idet Uddeleren fra den Tid er lønnet med Procenter, 
og ved da at trække Tallet, hvoraf han faar Erstatning for 
Svind, fra hele Tallet, som han faar 4 °/0 Løn af, faar man 
formentlig Markfrø. Derimod kan intet sluttes af den Sum,

*) Dog maa der ogsaa gøres opmærksom paa det stærke Fald, især 
paa Foderstoffer, i 1892—93. Det stammer fra, at P. Lauridsen 
begyndte sin Forretning (Efteraar 92) med en ret skrap Konkur
rence overfor de ældre Forretninger i Byen. For Brugsforeningens 
vedkommende ses det dog ikke at have haft nogen blivende 
Virkning.
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som giver 2 % i Løn, thi herhen hører ikke blot Gødning 
og Kul men ogsaa de Foderstoffer, som Brugsforeningen kø
ber af Foderstofforeningen, og som derefter sælges fra Bu- 
tiken i Smaaportioner. Disse tre Ting er altsaa blandet sam
men og kan ikke skilles ad.

Derimod er det stadig muligt at følge Tallene for hele 
Omsætningen, thi paa det Punkt har heldigvis de trykte Aars- 
regnskaber fortsat, hvor Pedersens Tal holder op. Fra 1902 
—03 er ganske vist Foderstoffer ikke taget med, saa Omsæt
ningstallet tilsyneladende (efter Aarsregnskaberne) gaar vold
somt ned, men naar man i Foderstoffereningens Aarsregn- 
skaber, der begynder nævnte Aar, opsøger dens Omsætning 
og lægger dette Tal til Brugsforeningens Omsætning, saa 
har man igen den samlede Omsætning, men hvoraf Kunst
gødning altsaa fremdeles ikke kan udskilles før 1917 og Kul 
slet ikke.

Angaaende Overskuddet da er det hele Summen, der 
er opført i næstsidste Rubrik, men derimod i Almindelighed 
ikke, hvad Medlemmerne har faaet udbetalt. Udbetalingen 
er udtrykt ved Procenten — 10 — 12 — 15 o. s. v. — af 
„dividendeberettigede Varer“. Det ikke udbetalte Overskud 
er brugt til mange forskellige Ting. De to første Aar var 
der endnu en Del Bygningsaktier at indløse (for 1040 Kr.); 
men Hovedparten gaar til at øge Fællesreservefondet, som 
i de 7 Aar indtil Fordelingen i 1895 fik tillagt ca. 5000 Kr. 
Næste Aar findes dette Fond heller ikke paa Regnskabet, 
men for 1896—97 faar det atter tillagt 725 Kr. 78 Øre, men 
det er ogsaa sidste Gang, og hvor disse sidste Penge er 
bleven af er der forøvrigt ingen Oplysninger om. I 1891 
—92, 97—98 og 1901 — 02 er der af Overskudspenge brugt 
omtrent 4000 Kr. til nye Bygninger og Reparationer (maaske 
er de ovennævnte 725 Kr. 78 Øre medgaaet her?) Flere 
Gange hedder det, at den og den Sum „overgaar til næste 
Aars Regnskab“, naar man altsaa har ment, at det udbetalte 
Overskud var stort nok endda. Og i 1905 oprettedes en 
Garantikonto, som jo blot er et andet Navn for det 
samme. Den skulde tjene som en Slags Regulator, som man 
tyede til, naar der var en Ekstraudgift, der skulde afholdes,
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eller det maaske en enkelt Gang kunde knibe at faa det ud
betalte Overskud op til de 15 %, som man i en Aarrække 
havde givet og som Medlemmerne derfor ventede. — I det 
hele faar man det Indtryk, at det næsten kniber at faa Pen
gene brugt, og dette Indtryk er ved at blive til Vished, naar 
man flere Gange foretager en kraftig Afskrivning paa Vare
lageret. Dette kunde jo til en vis Grad være nødvendigt 
i den Tid Uddeleren var fast lønnet, og der saaledes ingen
ting var beregnet til Svind, men en Afskrivning paa 20 °/0, 
som bliver brugt et Par Gange, er jo i Virkeligheden en 
anden Form for Opsparing, hvad der især kommer tydeligt 
frem i 1905, da det „ualmindelig store Overskud“ — 13312 Kr. 
— forklares med, at der ikke var foretaget nogen Afskrivning 
paa Varelager, fordi Uddeleren efter den nye Lønordning 
skal svare til Svind. Dette havde til Følge, at man det Aar 
maatte sætte det udbetalte Overskud til 20 °/o, det største, 
der nogensinde er givet. Maaske er alle disse Manøvrer Ud
tryk for, at man vilde undgaa det noget ilde sete „fælles Re
servefond“, som tidlig eller sent vilde blive forlangt fordelt 
paa Medlemmerne.

En mindre Udgift, nemlig de 2 °/0 til Oplysning, maa dog 
ogsaa nævnes, da den mere stadig end nogen anden har 
fulgt Overskudskontoen igennem alle de 50 Aar. Den kunde 
vist passende være inddraget paa Halvvejen, (eller i hvert Fald 
ved Vedtægtsændringen i 1904), nemlig da Bogkøbet, som den 
jo fra først af var bestemt til, i 1898 hører op, og Bogsam
lingen afleveres. Siden er disse Penge fordelt til mange for
skellige Ting — op til 13 Poster — saa mange, at det maa 
synes vanskeligt at finde nogen Grænse.

Perioden 1889—1909 har efter P. J. Pedersens Optegnelser 
givet et Overskud af 94532 Kr., hvoraf 81705 Kr. er udbetalt 
som Dividende, og til „Oplysning“ er givet 1870 Kr. Der 
bliver altsaa ca. 11000 Kr. tilbage, som man har haft at raade 
over til de ovenfor nævnte Ting.

Det var, som foran nævnt, i denne Periode, at Foder
stofforretningen blev skilt fra Brugsforeningen og fortsat 
som en Afdeling for sig, skøndt den baade har Husly hos 
Brugsforeningen og Uddeler fælles med den. Den blev op-

5
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rettet 1902 under Navn af „Vejen og Omegns Kreds af jydsk 
Andelsfoderstofforretning“, men kom snart til at bære det 
noget mærkelige Navn „Lokalforeningen“. Der var ved Op
rettelsen anmeldt 700 Køer, derimod foreligger intet om, hvor 
mange Medlemmer. Den første Bestyrelse var P. Bundgaard, 
Aggersgaard, Jørgen Boesen, Askov, Niels Hansen, Melvang- 
gaard, S. P. Knudsen, L. Skovgaard, og Rudolf Møller, St. 
Dalgaard, Til Formand valgtes S. P. Knudsen, som 1904 
blev afløst af Kr. Kirk, Askov. Ved hans Død i 1917 blev 
S. P. Knudsen paany Formand, indtil han 1921 paa Grund 
af Sygdom afløstes af Jørgen Boesen.

Foreningen havde forpligtet sig til at handle med Jysk 
Andels Foderstofforretning i 5 Aar, og for den Tid blev der 
28. Aug. 1902 truffet den Aftale med Brugsforeningen, at 
den sidste skulde have 3 Øre pr. 100 'U. for Udlevering fra 
Vogn, 10 Øre pr. 100 for Udlevering fra Lager og x/2 % 
for Regnskabsføringen. I 1908 blev hertil lagt en Pakhusleje 
af 100 Kr., som dog i 1912 forhøjedes til 250 Kr. imod at 
Brugsforeningen byggede Pakhus. Denne Sum forhøjedes 
ikke efter Branden og Genopbygningen, men først 1916, til 
300 Kr. — Ved Uddeler Strøms Tiltrædelse 1920 blev Løn
nen for Uddeling forhøjet til 1 °/o fra Vogn og 2 °/o fra Lager, 
men Uddeleren svarer til Svind. Pakhuslejen blev i August 
1921 sat op til 750 Kr.

Det som straks falder i Øjnene ved Tallene over Virk
somheden 1909—21 er det jævnt og stærkt stigende ved 
dem alle. Selv bortset fra den ekstraordinære Prisstigning 
er Fremgangen imponerende; men vil man forsøge at redu
cere Summerne for de senere Aar ned til det omtrentlig nor
male, saa vil man dog se, at den store Fremgang er sket 
i den første Halvdel af Perioden, og det samme viser jo 
ogsaa Medlemstallene og Loddernes Beløb. Stigningen i de 
sidste 5—6 Aar er ikke nær saa stor, — heldigvis maa man 
vist nok sige, den er sikkert mere end stor nok.

I den rent talmæssige Stigning har Krigen jo som bekendt 
sin store Del. Men den har ogsaa sin Del i Nedgangen 
under Krigen, idet den engelske Blokade, og især de tyske
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t)el ogsaa selv kan skaffe, er det gaaet nogenlunde; Kunst
gødning har det knebet mere med, navnlig, som man ser, 
for et enkelt Aar, men heldigvis kunde vi hele Tiden faa 
norsk Salpeter. Derimod ses det, at det saa sørgeligt ud med 
Foderstoffer, som jo for største Del er oversøiske Oliekager.

Denne stærkt stigende Omsætning har selvfølgelig ogsaa 
krævet stigende Driftskapital, og skøndt hver af de nye Med
lemmer har puttet 60 Kr. i Kassen (20 -|- 40), og der saale- 
des ad den Vej er indkommen ca. 20000 Kr., saa har det 
dog ikke altid været tilstrækkeligt, men der har maattet laanes. 
Det maatte der allerede før den store Ombygning, idet 8000 Kr.s 
Laanet i den gamle Bygning netop motiveres med, at der 
trænges til mere Driftskapital, men det er forstaaeligt, at 
Pengeforholdene blev endnu vanskeligere, efter at den 
nye Bygning var rejst. Det ses f. Eks. af Forhandlingspro
tokollen, at Fællesforeningen ikke sjælden trænger paa 
for at faa Penge. I de sidste Par Aar, og navnlig det sidste, 
er dette blevet meget bedre. Nu er Forholdet det omvendte, 
at Foreningen gerne har flere Tusind Kroner forudbetalt i 
Fællesforeningen inden den faar Varerne. Disse før Tiden 
betalte Penge giver selvfølgelig Renter. Det er næppe unyt
tigt at nævne, hvordan Stillingen i saa Henseende er, thi 
ganske vist skulde det fremgaa af det aarlige Regnskab, men 
hvor mange kan faa Tallene til at fortælle hvad de skal?

Ved at sammenligne de første Tal paa denne Liste for 
dividendeberettigede Varer med de sidste Tal paa forrige 
Liste vil man se, at her er en pludselig og ret stærk Stigning 
(ses altsaa ogsaa paa Overskuddet), som ikke kan forklares af 
større Tilgang af Medlemmer, tvertimod, hvis man kan dømme 
efter Loddernes Sum — og det kan man i store Træk — saa 
er Medlemstallet i Overgangstiden snaret gaaet noget tilbage. 
Forklaringen ligger et andet Sted, nemlig at fra August 1909 
har de dividendeberettigede Varer faaet en betydelig For
øgelse derved, at Margarinen var inddraget derunder. 
Det havde man hidtil solgt uden Avance, d. v. s. billigst mu
ligt. Og skøndt man fremdeles i nogle Aar solgte billigere 
end Købmændene, saa blev denne Vare dog nu sat til en 
saadan Pris, at den kunde give noget Overskud. Derved
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stiger Dividenden noget, idet man nu har indbetalt et Par 
Øre mere pr. & Margarine udover, hvad man hidtil har 
opsamlet af Overskud, og dem faar man jo tilbage igen 
ved Aarets Slutning, men Procenten vil i dette Tilfælde 
snarest synke lidt, fordi der procentvis i Aarets Løb op
samles et forholdsvis ringere Overskud paa Margarine end 
paa de fleste andre Varer.

Angaaende Overskud iøvrigt da er denne jo ikke procent
vis saa stor som i forrige Periode, da Procenten ogsaa 
var højere end sædvanlig og sikkert betydelig højere end 
Gennemsnittet for hele Landet, som vist ikke kan sættes 
højere end 10 °/0. Det er væsentlig en anden Ting, der har 
gjort, at Procenten er sunken, nemlig den nye Bygning; 
man sidder for en betydelig større Husleje end før Branden. 
Men ved den stadige Afbetaling paa Bygningen samles 
der jo til Gengæld Formue op. Den gamle Form for Fæl
lesformue, Fællesreservefondet, kan vel siges at være forladt, 
men den her antydede Form, Afdrag paa Foreningens faste 
Ejendom, kan man jo ikke komme udenom, og dertil kom
mer for Øjeblikket en anden Ting: den store Stigning i Byg
ningens Værdi, idet denne Værdi vel ihvertfald baade nu og 
sandsynligvis i Fremtiden kan sættes til det dobbelte af, hvad 
Bygningen har kostet at opføre. Den Dag vil altsaa komme, 
at de ældre Medlemmer, dem der har været med til denne 
Afbetaling fra først af, maa forlange denne Fællesformue for
delt. Og det fremgaar ogsaa af Forhandlingsprotokollen, at 
Bestyrelsen allerede har imødeset denne Mulighed, idet den 
i August 1921 har vedtaget en Fordeling i 10-aarige Perio
der, og den førstkommende Fordeling maa vel altsaa kunne 
ventes i 1922 eller 23.

Det samlede Overskud for hele Perioden 1909—21 er 
152860 Kr. Deraf er udbetalt som Dividende 145486 Kr. og 
til „Oplysning“ 2660 Kr. Der bliver saa af Overskuddet 
7374 Kr. tilbage, der mest er gaaet over paa den i 1905 op
rettede Garantikonto, som dog næsten hvert Aar har maattet 
afgive større eller mindre Summer. Navnet Garantikonto synes 
dog i de senere Aar ikke at være brugt, og nogen fast Be
tegnelse for en saadan Reserve er neppe fundet.
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Gennem hele Foreningens Historie er Medlemstallet 
opgivet meget sparsomt, undtagen de allerførste Aar. For
eningens nuværende Regnskabsfører har imidlertid optalt 
Medlemmerne for enkelte Aar, og dette vil formentlig være 
tilstrækkeligt. Desuden har han foretaget en ret interessant 
Adskillelse mellem Land og By, saaledes at Tallet 196(1896 
— 97) indeholder 63 fra Byen, 133 fra Landet, Tallet 234 
indeholder 59—|- 175, Tallet 247 er 128 -f- 119 hvor altsaa 
Byen er gaaet forbi Landet, og dette er endnu langt mere 
udpræget for 1920—21, da Byens Tal er 426, Landets 185, 
ialt 611. Denne store Tilslutning til Andelssagen fra Byen 
og vel især fra Byarbejderne maa hilses med Tilfredshed, 
baade for Andelssagens Skyld og for Samarbejdets Skyld 
mellem Land og By.

I 1908 blev Foreningen indmeldt som Medlem af „Dansk 
Andelsgødningsforretning“, Aarhus, som var stiftet 1901 
og siden blev ændret og udvidet til „Dansk Andelsgødningsfor
retning af 1916“. Ved Udvidelsen blev der i Vejen dannet 
en „Lokalforening“ (29. April 1916) med følgende Bestyrelse, 
som iøvrigt fremdeles fungerer: P. Thorsen, Dortheasminde, 
(Formand), Jørgen Jørgensen, Mosestationen, Jørgen Jør
gensen, Vejen Østermark, Kr. Maegaard, St. Dalgaard og 
Fr. Ladefoged, Vejen Vestermark. Foreningen har, ligesom 
Foderstofforeningen, Lokale og Uddeler fælles med Brugs
foreningen. Den betaler Brugsforeningen 100 Kr. i Husleje 
aarlig og til Uddeleren P/2 °/0 af Omsætningen og desuden 
5 Øre pr. 100 Kilo for at føre Gødningen paa Lager, men 
Uddeleren skal svare til Svind, dog ikke af Salpeter paa La
ger. Den aarlige Omsætning siden Foreningens Oprettelse 
vil findes anført i Tabellen for 1909—21.

Da Andelscementfabriken i 1911 kom paaTale meldte 
Vejen Brugsforening sig som Andelshaver, foreløbig med én 
Andel, 500 Kr. (Generalforsamling 6. Aug. 1911). I 1914, da 
Fabriken vilde udvide, anmodede den Brugsforeningerne om at 
kavtionere for en større Sum, ialt 900,000 Kr., men da Vejen 
Brugsforening ikke har solidarisk Ansvar, mente man ikke 
at kunne gaa med. Derimod forhøjede man det allerede teg
nede Beløb til 1000 Kr.
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For at man kunde have Lager af Cement blev der i 1914 
indrettet Cementrum paa Pakhuset. Lageret ligger dog for 
Fabrikens Regning.

Niels Pedersen, Dalhus, er Fabrikens Repræsentant for 
Ribe Amt.

Ogsaa „Vejen Ægsalgskreds“ har Lokale i Brugsfor
eningen, idet Uddeleren har været Opsamler, lige siden For
eningen, 15. Marts 1895, blev oprettet. Den første Bestyrelse 
var: Rudolf Muller, Hans Larsen, Frederik Friis, Jens Thor- 
sen og Hans Olsen. I 1908 var Omsætningen ca. 7500 Kr., 
i 1919 ca. 21500 Kr. Overskuddet var de første 15—16 Aar 
kun 1 Øre pr. (fil, saa steg det til 2 og 3 Øre pr. og 
under Krigens store Ægpriser lige op til 21 Øre pr. <

I Andelssanatorieforeningen blev Vejen Brugsfor
ening indmeldt ved Generalforsamlingsbeslutning af 1903.

Endelig er der endnu et Andelsforetagende, som en 
Brugsforening ganske selvfølgelig maa være med i, ja som 
egentlig er Hovedet for dem alle, nemlig Andelsbanken. 
Banken begyndte først sin Virksomhed 1914, men der var, 
som rimeligt var i saa vanskelig en Sag, gaaet et langt og 
grundigt Arbejde forud, idet Bankens Oprettelse allerede blev 
besluttet i 1907. Ved Generalforsamlingsbeslutning af 1908 
indmeldte Vejen Brugsforening sig som Andelshaver, og 20. 
Marts 1909 udfærdigede Bestyrelsen et Garantibevis til Ban
ken paa 2000 Kr., nemlig 4 Andele å 500 Kr. (fastsat efter 
daværende Omsætning 83133 Kr.). Siden har Banken frem
sat Ønske om at faa denne Garantikapital forhøjet, og Gene
forsamlingen af 1920 imødekom dette Ønske og forhøjede den 
til 5000 Kr.

V. Brugsforeningens Forhold til Fællesforeningen.
Som nævnt foran foretog Foreningen de første Aar sine 

fleste Indkøb hos Kaalund i Kolding (siden Kaalund & Hen
riksen). Siden (hen i 80’erne) handlede man mest med Gros
serer i Kolonialvarer J. C. Christensen, Laasbygade, som 
var en dygtig og flink Købmand. Men Tanken om Fælles
indkøb gærede stadig, og Severin Jørgensen havde som
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Uddeler i V. Nebel faaet godt begyndt, idet han (omkring 
1880) havde faaet oprettet et Fælleslager paa Højskole
hjemmet i Kolding, hvori en Snes Foreninger, mest fra 
Koldingegnen, var Deltagere. Hertil sluttede ogsaa Vejen 
Brugsforening sig i 1886, et Aarstid efter at P. J. Pedersen 
var blevet Uddeler, men det var kun faa, om end ret betyde
lige Varesorter, man her holdt, som Kaffe, Ris, Sago, Sukker 
o. lign. Sukkeret fik man mest fra Itzehoe, vel sagtens tysk 
Roesukker. løvrigt havde man samme Aar (1885) indmeldt 
sig i Fællesforeningen for Øerne, som var oprettet 1884, 
men det var kun lidt man handlede der.

Som nævnt i Indledningen blev den jydske Fællesforening 
oprettet i 1888 og fik Lager paa Dansk Frøkontors Lager 
med et lille Kontor i Forhuset. Vejen Brugsforening var 
med ved Oprettelsen, og fra den Tid handlede man saa ude
lukkende der, at man kun havde en meget ubetydelig Om
sætning med andre handlende. Det samme kom iøvrigt til 
at gælde, da „Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger“ 
i 1896 blev oprettet, og Vejen selvfølgelig, sammen med 
Jydsk Fællesforening, gik ind under den. Ligeledes holdt 
man sig i disse Aar udelukkende til Fællesforeningens Fa
brikker, efterhaanden som de kom igang, saaledes at der i 
Vejen Brugsforening f. Eks. ikke kunde købes anden Tobak 
end Fællesforeningens. Derved bliver Omsætningen med 
Fællesforeningen omtrent den samme, som Brugsforeningens 
hele aarlige Omsætning med „Butiksvarer“, ikke blot i 
Pedersens Tid, men helt op til og med 1916, da Krigen be
gyndte at gribe stærkt forstyrrende ind. En saadan Troskab 
mod Fællesforeningen har, som bekendt, ikke i de sidste 
5—6 Aar kunnet overholdes; men Tiden turde nu være inde 
til, at Forbindelsen i videste Udstrækning tages op paany.

Omsætningen med Fællesforeningen har i de forløbne 
Aar (1896—1921) været som Tabel Side 73.

Det bemærkes, at alle Dividendetallene og Tallene for 
Køb til og med 1913 er opgivet af Fællesforeningen. Tallene 
for Køb for de senere Aar har derimod maattet tages af 
Vejen Brugsforenings Regnskaber, (og er derfor opført efter 
sammes Regnskabsaar), fordi Fællesforeningen fra 1914 slet-
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tede Dividenden paa en meget betydelig Del af Købet, nem
lig Mel og Sukker, der saaledes ikke er med i Fællesfor
eningens Tal. Deraf forklares ogsaa, at Dividenden fra 1914 
ikke stiger i samme Forhold som Købet, heller ikke, om man 
ser bort fra de unormalt lave Tal for 1918 og 1920, som 
maa skyldes Krigens forstyrrende Indflydelse. At Købet 
iøvrigt stiger stærkt fra 1910 stemmer jo vel med den før 
omtalte forøgede Omsætning i Vejen Brugsforening i disse Aar.

Omsætning med Fællesforeningen 1896—1921.

Køb til 
Dividende

Divi
dende

Køb til 
Dividende

Divi
dende

1896 29570 591 1909 49878 2244
97 29375 587 10 61121 3056
98 37000 740 11 65819 3949
99 38468 897 12 77140 4242

1900 37688 879 13 100465 5525
01 43070 1148 14—15 128285 5914
02 42713 1139 15—16 156465 5653
03 43496 1304 16—17 169463 6576
04 47542 1584 17—18 106224 6564
05 46597 1553 18—19 122040 2860
06 45310 1510 19—20 209434 6846
07
08

46186
45242

2309
1809

20—21 239897 2774

Den 1. Januar 1921 havde Foreningen en Reservefond i 
Fællesforeningen paa 14127 Kr. og desuden 22 Andele a 
100 Kr. — 2200 Kr. I samme Maaned blev der imidlertid 
indbetalt 4 Andele til, saa denne Konto nu er paa 2600 Kr. 
Alt i Fællesforeningen indestaaende forrentes med 5 °/0.

Flere Gange har Tanken om en Manufakturafdeling 
været fremme i Bestyrelsen, første Gang i 1919. Ved samme 
Aars Generalforsamling fik Bestyrelsen Fuldmagt til at be-
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gynde en saadan Afdeling, naar den maatte finde Tiden pas
sende. Ved Forhandling med Fællesforeningen derom er den 
Tanke kommen frem, at det skulde være et Fælleslager 
for Vejen og omliggende Brugsforeninger. Sagen er bleven 
behandlet paa de siden afholdte Generalforsamlinger, men 
Betænkelighederne har paa Grund af Prisfaldet været saa 
mange, at den ikke er ført videre.

løvrigt har Vejen Brugsforening én Gang før været Del
tager i et saadant Fælleslager for Manufaktur, nemlig det, 
som blev oprettet i Kolding 1905. Man indmeldte sig samme 
Aar og var med hele Tiden, til Lageret nogle Aar efter 
maatte likvidere, vistnok paa Grund, af en uheldig Styrelse. 
Tabet var for Vejen Brugsforening ca. 700 Kr.

Det maa siges, at Vejen Brugsforening er sluppen godt 
igennem de ikke faa Farer og Vanskeligheder, der ligger paa 
en Brugsforenings Vej, og som jo især har været store de senere 
Aar. Dette skyldes sikkert her, som overalt hvor noget lig
nende kan siges, den udviste Forsigtighed og Paapassen- 
hed, — den som er vore Bønder medfødt, og som forklarer, 
at skøndt Indsigten manglede, man dog ikke har lidt flere 
Skuffelser ved vore Andelsforetagender, end man har. Det 
er denne Forsigtighed, som, og med fuldeste Ret, har været 
Hoveddyden i vor Andelsstyrelse, Dygtigheden og 
Indsigten, om den ogsaa havde sin store Betydning, kom 
i anden Række.

Efterhaanden forrykkes dette Forhold dog noget. Ikke at 
Forsigtigheden tager af, forhaabentlig ikke, men Indsigten og 
Dygtigheden tager til, og dette er ogsaa saare meget nød
vendigt, eftersom Omfanget af Forretningerne vokser og det 
hele derfor bliver mere indviklet. Netop for Sikkerhedens 
Skyld kalder vi nu mere og mere paa den faglige Handels- og 
Regnskabsdygtighed. Men i samme Grad mister de menige 
Medlemmer rigtignok tildels Kontrollen. Længe tror man 
maaske, at det ikke er Tilfældet, at man fremdeles kan 
følge dette mere og mere indviklede Maskineri; men en Dag 
vil man alligevel erkende, at Overblikket, trods Status og 
Regnskab, — som man nemlig ikke forstaar, — er tabt,
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At der er en stor Fare og store Ulemper ved, at Kontrollen, 
og dermed tildels Interessen fra neden saaledes glipper, er 
der ingen Tvivl om. Og disse Ulemper øges mange Gange, 
naar det øverste Led, Fællesforeningen, tages med i Betragt
ningen. Leddene i Maskineriet bliver saa mange, at Gnid
ningsmodstanden bliver for stor, d. v. s. at Administrationen 
bliver for kostbar; men meget værre er det, hvis det kan 
tænkes, at Ansvaret ikke længere føles saa stærkt, fordi der 
er for mange om det, og hvis den efterhaanden store Stab 
af „Embedsmænd“, som ved deres Indsigt i hele Ordningen 
er Menigmand helt overlegen, benytter denne Overlegenhed, 
bl. a. paa Generalforsamlingerne, til at ordne Tingene, som 
det bedst passer dem. At Faren kan være der er der jo 
ikke mindste Tvivl om, og at den ogsaa kan give sig slemme 
Udslag har vi set mere end nok af, f. Eks. paa det politiske 
Omraade.

Om disse Farer og Vanskeligheder er saa store, at der 
skal bøjes af for dem, kan ikke ses endnu. Derimod kan 
det siges med Sikkerhed, at Andelsfolket hverken venter eller 
haaber det. Men tænkes kan det jo, at et passende Lige
vægtsstade allerede er passeret. At saadanne frie Sammen
slutninger har deres Grænse nedad, det ved vi jo, eller i 
hvert Fald stiger Udbyttet med Omfanget. Men til en vis 
Grænse altsaa. Og hvis der saa desuden, som berørt oven
for, ved de større Sammenslutninger melder sig andre Van
skeligheder, saa kommer det Punkt, da yderligere Centralisa
tion maa ophøre, hvis ikke Ordet „Selvstyre“ skal blive en 
blot og bar Glose.



Ved Vejen Brugsforenings 
50-Aarsfest.

i.

t Enighed gør stærk er gammel Tale
* fra Bønders Flok til selve Kongens Hær,

— i fattig Hytte og i Kongesale
man vidste godt, hvad fælles Hjælp er værd. 
Men mange Viljers vilde Kraft at rette 
mod fælles Maal til alles fælles Gavn 
blev aldrig dog os givet som i dette, 
hvad Folket vandt i Andelstankens Navn.

Fra Øst til Vest fra Flensborg Fjord til Skagen 
gaar denne Tanke gennem Danmarks Folk, 
som Enhedsmærke staar nu Andelssagen
— for bedre Kaar og hjemlig Lykke Tolk. 
Og vi vil ingens frie Vilje tvinge,
og vi vil ej gaa nogens Ret for nær, 
men se, ved Daad og Tale vil vi bringe 
det hele Folk, hvad selv vi alt har kær.

Et halvt Aarhundred er til Ende kæmpet, 
da Vejen Brugsforening kæmped med,
— saa lad os takke, alt saa vel sig lemped, 
om ogsaa vi har kendt et op og ned.
Nu staar vor Virksomhed i Kraft og Grøde, 
og derfor har vi god Fortrøstning til, 
at og den Fremtid, som vi gaar i Møde, 
end mere Gavn og Lykke bringe vil.

S. A.
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II.

Banebryderne.

Det var en Dag i halvfjerds og én, 
man var paa Grønvang stemt til Gilde,

thi Sønnen Anders ad Døren trén
med meget nyt fra Vallekilde,
Og da blandt andet han for sin Papa 
fortalte, hvad den Thisted Pastor sa’, 

saa sa’ Papa: 
vist skal vi ha*

i Vejen Sogn en Brugsforening!

Og der var Barsel hos Terman Blok,
— man fik saa møj en dejlig Kaffe — 
og Dagen efter kan Thomsen nok 
faa solgt omtrent, hvad han kan skaffe. 
Men da man saa fik Varen hentet hjem, 
saa var den rigtignok tem’lig store-slem. 

Og Terman sa*, 
nej ved I hva’

nu vil vi ha’ en Brugsforening!

Dernæst hans Nabo, den Baungaard Schmidt
— fra Bloksbjerg i sydvestlig Retning — 
var ogsaa med, og han havde lidt 
Forstand paa sligt som saa’en Forretning, 
Man si*er endog, han talte Tysk og Fransk,
— men da han Kaffen saa, han talte Dansk:

nej ved I hva’, 
vi vil skam ha’

en rigtig dansk Forbrugsforening!

De trende Mænd for i Harnisk brat 
og drog til Jørgensen i Vejen, 
de drøfted Sagen den halve Nat, 
og alle var de med paa Legen, 
for Ter mans Kaffe der paa Bordet laa,
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og det var Sten og Stumper, Hø og Straa, 

og alle sa, 
nu skal vi ha*

en rigtig god Forbrugsforening!

Og Terman kørte med Fynd og Klem 
med syv Mils Fart af sted til Kolding, 
en Masse Pakker han bragte hjem, 
og de blev spredt fra Andst til Folding, 
men da nu Folk blev kendt med den Tobak, 
saa hørte man blandt megen anden Snak: 

det er skam godt, 
at vi har faa*t 

en ret krabat Forbrugsforening!

Og siden fik man sit eget Bo, 
og det gik frem trods Tvivl og Skumlen; 
thi Mænd der styred, som fast og tro 
har ført os trygt igennem Tumlen.
Men nu vil vi tilsidst dog mindes dem, 
som skabte os vor Virken og dens Hjem. 

Tak skal de ha* 
og et Hurra

— de vilde ha* en Brugsforening!
S. A.




