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Brugsforeningernes historie og organisation  
I 1850erne forsøgte nogle københavnske indkøbsforeninger uden succes at finde fod-
fæste. Den første levedygtige brugsforening blev stiftet i Thisted i 1866. Efter engelsk 
forbillede. Herefter voksede antallet af brugsforeninger, som de blev kaldt, eksplosivt 
på landet. De blev oprettet på andelsbasis, og førte udover dagligvarer og grovvarer, 
foder- og gødningsstoffer. Fik siden fodfæste i byerne. I 1919 var der 1731 på landet 
og 89 i byerne.  
I 1896 sluttede de fleste brugsforeninger sig sammen i FDB, Fællesforeningen for 
Danmarks Brugsforeninger. Målet var fra starten at sikre forsyninger til konkurren-
cedygtige priser, ligesom en række fabrikker blev oprettet. Fra 1920 til 1960erne sad 
FDB på 10% af detailomsætningen. Mange brugsforeninger, som Sjællands Odde 
Brugsforening er selvstændige medlemmer af FDB, men fra 1970 begyndte FDB selv 
at oprette butikker og overtog flere og flere brugsforeninger. Andre lukkede. Dis-
countbutikkerne øgede konkurrencen og FDB opkøbte derfor i 1987 Fakta-kæden. 
Ligesom den i 1982 opkøbte Irma-butikkerne for at stå stærkere i København.  
I 1990 solgte FDB de sidste fabrikker og opsplittede butikkerne i Brugsen, Dagli'-
Brugsen, SuperBrugsen, Kvickly og Obs. I 2002 overførte FDB hele dagligvarehan-
delen til aktieselskabet Coop Norden, der I 2007 blev udskilt i Coop Danmark, ejet af 
FDB. FDB ændrede i 2013 navn til Coop amba, "andelsforening med begrænset an-
svar", og har i dag 1,7 millioner medlemmer.  
 

Andelshaver og medlemsprincippet  
En brugsforening ejes på andelsbasis af en samling medlemmer. Formålet er gennem 
fælles indkøb at sikre medlemmerne billige varer. Fra starten gjaldt andelsbevægel-
sens grundprincipper: Åbent medlemskab, demokratisk styrelse, begrænset forrent-
ning af medlemskapitalen og fordeling af udbyttet i forhold til omsætningen. Besty-
relsen vælges af medlemmerne på generalsamlingen, og bestyrelsen udpeger og an-
sætter uddeleren. En chefbetegnelse, der stammer tilbage fra brugsforeningernes før-
ste tid, hvor varerne skulle uddeles til andelshaverne.  

En selvstændig brugsforening, som Sjællands Odde Brugsforening, kan på en lovlig 
indkaldt generalforsamling, i henhold til gældende vedtægter i princippet, nedlægges 
af fremmødte medlemmer. Overskuddet af foreningen fordeles til medlemmerne en-
ten gennem yderligere investering i brugsforeningen eller ved udbetaling. Hvis øko-
nomien førhen var fornuftig, blev der udbetalt dividende til det enkelte medlem, på 
grundlag af medlemmets samlede handel, der stod opført i medlemmets "brugsbog". 
I den fik man "skrevet" sin handel og betalte efter høsten, kvartalsvist eller pr. måned. 
Dividenden udbetaltes i forhold til, hvor meget hvert enkelt medlem havde optjent af 
bonus via indkøb.  

I perioden omkring 1960 til 70, hvor man gik over til kontantbetaling, forsvandt 
brugsbogen for fødevarernes vedkommende, mens en stor del af grovvarerne blev 
formidlet over i DLG, Dansk Landbrug og Grovvareselskab, der blev grundlagt i 
1964. Indtil for nylig udbetaltes i en årrække dividende via et pointsystem. Det 



erstattes nu af en digital dividende, hvor de 1,7 millioner medlemmer selv kan vælge 
tilbud og betale for varerne med optjent bonus. Sjællands Odden Brugsforening har 
som selvstændig Brugs i flere år kørt en særskilt julerabatordning til medlemmerne.  

Odden Sogns Brugsforening, Oddenvej 217, Havnebyen, 4583 Sjællands Odde. jf  

arkiv.dk (Odsherred).  

 

Brugsforeningen på Odden, 1893 - 2018  
Den første brugsforening på Odden var kronen på 16 måneders foretagsomhed. Først 
blev Odden Forsamlingshus indviet 30.8.1891 på Oddenvej 274, hvorfra det flyttede 
til sin nuværende placering i 1928. Den 28.1.1892 blev Odden Andelsmejeri indviet, 
det nuværende Dok 300. Og 18.1.1893 dannede 33 driftige håndværkere, fiskere, hus-
mænd, parcellister og gårdejere Odden Sogns Brugsforening, siden 100-jubilæet æn-
dret til Sjællands Odde Brugsforening.  

Andelshaverne bekræftede deres medlemskab med deres underskrift, og etablerede 
sig i stuen på Nordgården, Oddenvej 298, hvor der havde været en mindre købmands-
forretning. Siden flyttede den til adressen Oddenvej 229. Brugsforeningen blev opløst 
i 1896, men fortsatte dog som en slags indkøbsforretning. I 1904 genstartede brugs-
foreningen formelt igen på sin nuværende placering. Tre år før telefoncentralen i 
Overby blev oprettet, gik Brugsen forrest i udviklingen og fik i 1906 indlagt en tele-
fon, som kunderne kunne anvende. Det tog 7 mdr. at trække kablerne ud til Odden. I 
1916 blev der indlagt el fra det i 1913 oprettede jævnstrøms elværk på Oddenvej 290.  



Omsætningstal og de sidste års moderniseringer  
I sine spæde år havde Odden Brugs en omsætning på knap 22.000 kr. I 1930 havde 
den 200 medlemmer med en omsætning på 115.000 kr. Da fremstod Brugsen nu med 
1.sal, en statelig bygning, hvortil der i 1937 blev tilføjet en udbygning. Ved 50-års 
jubilæet i 1953 kunne Brugsen fra 1905, hvorfra regnskabet er bevaret, fremvise en 
omsætning på 6,2 mio. - heraf fra 1943 til 1953 2,7 mio. I dividende var der ligeledes 
fra 1905 udbetalt i alt 280.000 kr. - heraf 77.450 kr. fra 1943 til 1953.  

 

 
Odden Sogns brugsforening ca. 1946.  

I årene op mod 100-års jubilæet i 1993, fremlagde bestyrelsen og uddeler Arne Møl-
gård i 1973 en omsætning på 2.542.157 kr. - en stigning fra året før på 16%. Den steg 
markant til 23 mio. i 1992. I årene op mod l25-års jubilæet i 2018 lå omsætningen i 
2006 på 44.5 mio. I 2013 51.7 mio. I 2015 49.4 mio. - efter Rema 1000 start i 2014 
og indvielse af rute 21 til motortrafikvej faldt omsætningen til 49.8 mio. 12017 er 
omsætningen 51,2 mio.  t:  

Under uddeler Rene Rasmusen gennemgik Brugsen i 2004/5 en om- og tilbygning til 
ca. 8,3 mio. Så butiksarealet blev udvidet med 470 kvadratmeter, Her blev indgangs-
partiet lavet med det tårn der er der i dag. Samtidig blev der etableret en ny indkørsel 
og ny parkeringsplads på 1400 kvadratmeter. Dette kunne kun ske ved at der blev 
købt yderligere jord og nedrivning af huset Oddenvej 219 A. Der blev også plads til 
at der kunne etableres en lille minipark anlagt over for indgangen.  

I 2007 købte brugsen Oddenvej 205. Således at den lejer der boede der blev  



 

boende. Den 30.9.2011 indviede Brugsen, det ombyggede loftrum til et stort møde-
lokale med køkken. I januar 2012 købte Brugsen nabogrunden 219 B til nedrivning, 
der blev udlagt til græsplæne til evt. udvidelse. I samme periode fik butikken elektro-
niske hyldeforkantlister, således at alle priser kan skiftes centralt og alle priser på 
hylderne også svarer til prisen som kasserne har.  

Under uddeler Sonni Frederiksen blev butikken ombygget, således at flaskeautoma-
ten blev flyttet, så arealet og noget af lageret blev inddraget i butiksarealet, samtidig 
blev der bygget et kundetoilet. Flaskeautomaten blev flyttet til et nybygget hus ved 
den lille minipark. I 2014 blev butikken opgraderet til koncept 15, således at der ble-
vet bedre udsyn over butikken og en tidssvarende butik. Under uddeler Christian 
Aagaard har Brugsen overtaget varelageret i den i 2015 lukkede kiosk - skråt over for 
på hjørnet af østre Havnevej. Brugsen videreførte samtidig dens lottosalg. I 2017 blev 
der installeret nyt køleanlæg.  

Odden Brugs ca. 1987.  

 

Lukkeloven og åbningstiderne  
På generalforsamlingen i 1973 diskuterede man åbningstiden om lørdagen, fordi 
nogle ønskede den udvidet til kl. 14, men et flertal fastholdt kl. 12.1.1989 gav lukke-
lovens glidende ophævelse mulighed for udvidet åbningstid, 10 timer og åbent til kl. 
17 den første lørdag i måneden. I 1994 gav loven mulighed for at holde åbent fra kl. 
6-20 på hverdage og 6-14 på lørdage, med mulighed for lang lørdag den første og 
sidste lørdag i måneden. I 1995 gav loven åbningstiden fri på hverdage, så butikker 
kun skulle holde lukket fra lørdag kl. 17 til mandag kl. 6, samt på helligdage, grund-
lovsdag og juleaftensdag. Endvidere kunne dagligvarebutikker med en årlig 



omsætning under 12,5 mio. kr. holde søndagsåbent.  

Nu kan man som hovedregel holde åbent hele døgnet alle årets dage. Undtaget er 
helligdage, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag efter kl. 15. Butikker, der 
hovedsageligt sælger dagligvarer og har en omsætning under 32,2 mio. kr. kan dog 
altid holde åbent. SuperBrugsen har fulgt denne udvikling, og i 2002 indførte besty-
relsen og uddeler Rene Rasmussen 7 dages åbent 7-19, hele året. Det har været udvi-
det til kl. 20, men er nu om vinteren ændret til 19 igen.  
 

Uddeler Arne Mølgård fortæller  
I 1961 havde Odden Brugs indført en delvis selvbetjening, og overlod i 1965 forret-
ningsføreransvaret til Regnskabscentralen. Da Arne Mølgård, som var uddeler fra 
1970 til 1998, blev ansat, var en af de første opgaver, at udvide butikken, så selvbe-
tjeningen kunne blive effektiv. Han kom da fra en stilling som driftskonsulent i FDB 
og var udlært i Høve Brugs. 1972 havde Brugsen udvidet og moderniseret for 285.000 
kr. Det var i en tid, fortæller han, hvor kvinderne først lige havde fået stemmeret på 
generalforsamlingen, og hvor bestyrelsen i 1968 fik sit første kvindelige medlem.  
På hovedgaden i Havnebyen var to købmænd, og der var købmænd på Odden Havn 
og i Overby og Yderby og på Lyngene. Arne Mølgård betoner, at det var godt, for så 
blev odboerne betjent nært og bedst muligt, og tilføjer, at Brugens opgave i de sidste  
50 års rivende udvikling og opbrud har været den, at den skulle leve op til sin sam-
lende rolle og forvalte Brugsen til alles gavn. Det indebar kravet om en fornuftig øko-
nomi. Om nye varer og fortløbende udvidelser af lageret og systemerne og butikken.  
I 1977 overtog Brugsen fra slagter og købmand Kai Sørensen det konkurrerende Elite 
Marked, som lå i det nuværende Byg & Bo. Kolonialafdelingen blev overført til Brug-
sen, og til slagteafdelingen blev der opført en tilbygning på 200 kvm. Brugsen har 
opkøbt grunde og huse til etablering af tank og parkeringspladser. Huset over for 
Brugsen blev opkøbt frisørvirksomhed, fordi der ingen frisører var på Odden, og fordi 
man var bange for, at odboeme ville handle ind i Nykøbing, når de alligevel skulle 
klippes. I 2003 blev frisørvirksomheden frasolgt.  
Ved 100-årsjubilæet i 1993 indførtes nye moderne kassesluser og samtidig blev Od-
den Brugs en SuperBrugs. Som et kuriosum fortæller Arne Mølgård, at uddeleren 
indtil hans aftrædelse i 1998 havde et vist personligt økonomisk ansvar. Der var såle-
des til "svind" afsat et vist beløb. En driftspolitik, der skulle motivere uddelerens 
omhu i den daglige drift. Hvad der var over, skulle uddeleren udrede. Hvad der var 
under tilfaldt uddeleren.  
 

Bodil Poulsen, tidligere brugsmedarbejder, fortæller  
Bodil Poulsen, hvis far, gårdejer Knud Nielsen var formand og siden forretningsfører 
i Odden Brugs, begyndte i Brugsen som ung pige, delvis i huset og i butikken. Bodil 
fortæller, det var med kost og logi, men at hun gik hjem. Det var dengang  

uddelerparret hed Ruth og Valdemar Madsen, som var der fra 1929 til 1968, først med 
Ruth som formel uddelerske og siden med "Madsen" som formel uddeler. Efter et 
halv år fik hun læreplads, og gik efter 47 år på efterløn i 2014. På fuld tid, indtil hun 



blev 60, derefter på 29 timer. Hun fik efter indstilling dronningens fortjenstmedalje.  
Bodil fortæller, hun har været med til at betjene kunder "fra disken". Har solgt brun 
sæbe i spande, og har vejet havregryn i papirsposer, som skulle vendes behændigt i 
luften for at lukkes. Har malet 3/4 punds duftende kaffe, og har bakset halvanden 
liters hvidtøl i 12-stykkasser op ad kældertrappen. Og har solgt hvede, havre og byg 
til hønsene på Odden, men havde svært ved at kende forskel, selvom hun er fra en 
gård. Udviklingen tog fart med løbende moderniseringer, fortæller Bodil, heraf fire-
fem store.  

Odden Brugs efter den sidste store ombygning 2010.  

Fra den oprindelige bygning med indgang fra Oddenvejen til de stykvise udvidelser 
af selve butikken og lageret. Fra de første kasseapparater, hvor hun tog op af kurven, 
derefter fra kurven op på båndet, indtil kunderne selv skulle lægge varerne på båndet, 
og så til sidst indførelsen af håndscanneren. I starten indskrev hun varebestillinger i 
hånden, så med et hulkort, sidst med bipperen. Bodil fortæller, at hun i sin tid har 
været medarbejderrepræsentant i forhold til HK, og har haft 6 arbejdspladser under 6 
uddelere, længst under Arne Mølgård. Når der kom en ny uddeler, fik hun nye opga-
ver, kom på nye kurser, hvilket har været udfordrende - også i et spil imellem foran-
dringen og "et plejer".  
Hun havde i starten 5-6 kolleger, til sidst 10-12. Der har været mange unge igennem, 
og mange af dem har hænderne siddet godt på. Opgaven har været den, at være åben 
og tage imod og lære fra sig. "Ind imellem kunne vi blive røde i hovederne", fortæller 
hun, og pointerer, at Brugsen har været en travl og god arbejdsplads "med sit". En-
gang, da der var en truende kunde, brugte hun mikrofonen og advarede de andre i 
butikken.  
Bodil fortæller, hun altid har haft det forhold til kunderne, at som de behandlede 
hende, behandlede hun dem. Høj eller lav, var lige meget. Dog blev hun lidt befippet, 
da kronprins Frederik pludselig en dag fløjtende dukkede op i butikken og hun gav 
tilbage i hans hånd. Det har været særligt, at følge generationer af odboer og 



sommergæster. I sorg og glæde, høre gode nyheder og også trøste. Der var mere tid 
til en snak førhen, hvor der siden blev mindre tid til at vise kunderne varerne og yde 
den gammeldags kundeservice. På trods af, at der har været en rivende udvikling, og 
at det kan være svært at følge med, er Brugsen stadig en god servicebutik. "Jeg er 
brugsdame, det bliver jeg ved med at være, vi skal støtte det, vi har", slutter Bodil. 
  

Faktaboks - uddelere:  
1893, ?  
1904, ægteparret Inger og Hans Nielsen.  
1907, Inger Nielsen fortsatte ved sin mands død til 1929, som Danmarks første udde-
lerske.  
1929, ægteparret Ruth og Valdemar Madsen. Formelt var Ruth Madsen uddelerske, 
da hun havde uddannelsen. I 1948 valgtes Valdemar Madsen til uddeler. 1968, Egon 
Jensen, som havde været kommis i Brugsen i 15 år.  
1970, Arne Mølgård.  
1998, Bjarke Ibsen.  
2002, Rene Rasmussen.  
2013, Sonni Frederiksen.  
2015, Christian Aagaard.  
 

Fremtid og visioner.  
Bestyrelsen og Uddeleren har et ønske om at slagteren bliver en åben slagter.  
Dette kræver en større ombygning, da man ikke bare kan nedrive væggen ind til sla-
geren. Det forventes at denne plan kan realiseres i 2020.  
Et andet stort ønske er at udskifte kassesystemet, da tiden er ved at løbe fra det nuvæ-
rende. Alt lys i butikken skal også udskiftes til et tidssvarende, der har et mindre el-
forbrug.  

Udgivet i anledning af Sjællands Odde Brugsforenings 125 årsjubilæum. Redigeret 

af Kristian Massey Møller og Jan Rasmussen. Opsætning Peter Nielsen ..  

 


