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Forord

Et 100 års jubilæum er en ganske særlig begivenhed, som fortjener at blive markeret på 
forskellig vis. Vi har med denne bogudgivelse ønsket at vende blikket tilbage mod den 
tid, hvor Billunds forvandling fra bondelandsby til by begyndte.

Billund Brugsforening blev skabt af byens og egnens befolkning. Deres mål var at sikre 
byen et indkøbssted, hvor de kunne få kvalitetsvarer til den lavest mulige pris. Samti
dig var det medlemmerne, der ejede butikken og havde indflydelse på driften.

Det var en stor opgave at løfte for dette tyndt befolkede sogn. Men Billund og omegns 
indbyggere har sammen med Brugsens valgte bestyrelse og personale dygtigt formået 
at bære foreningen gennem såvel kriseår som tider med vækst og fremgang. De sidste 
har der heldigvis været flest af.

Brugsen er vokset med byen. Det går som en rød tråd gennem denne bog, der også 
beskriver byens historie, som den ser ud fra Brugsens synsvinkel. Det er vort håb, at 
bogen på denne måde også må have interesse ud over vor medlemskreds.

Bestyrelsen vil gerne takke forfatteren for den store indsats med at samle det omfat
tende stof. Samtidig takker vi de mange, der har bidraget med oplysninger og billed
materiale.

Bestyrelsen
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Den betrængte og den befriede Konsument. Illustration fra Andelsbladet 1903.
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“Til en hæderligere plads i samfundet”

I Danmark begyndte det hele i det ulykkelige 
krigsår 1864. Da prøjserne overtog Sønderjylland, 
var pastor Hans Chr. Sonne i Møgeltønder en af 
de mange, der mistede sit embede. Den socialt 
engagerede præst fik dog en ny kirke i Thisted.

En del af byens arbejdere syntes ikke, de havde 
passende tøj at vise sig i kirken med. For dem 
begyndte Sonne at holde møder i et pakhus. Der 
var god tilslutning, men tilhørerne ville ikke nøjes 
med ord og god dannelse. De ville have det dagli
ge brød.

Pastor Sonne havde hørt om engelske forenin
ger, hvor man i fællesskab indkøbte forbrugsvarer 
til fordeling blandt medlemmerne. Tanken slog 
an i Thisted, og allerede i 1866 kunne “høker
præsten”, som han nu blev kaldt, stifte “Thisted 
Arbejderforening”, der åbnede eget udsalg.

I Sonnes ånd havde foreningen også et idealt 
sigte. Den ville “hæve den i borgerlig henseende 
lavere stillede, trykkede og afhængige del af 
befolkningen til et højere sædeligt, intellektuelt og 
socialt trin og derved til en hæderligere plads i 
samfundet”. Foreningen oprettede derfor tillige et 
bibliotek med læsesal, en sygekasse og understøt
telsesfond samt til og med kolonihaver.

Eksemplet fra Thisted fængede, først i købstæ
derne, senere på landet. Købstædernes handlen
de var beskyttet af de såkaldte “læbæltebestem-

melser” I en vis afstand fra disse byer måtte man 
ikke drive butikshandel.

Under Estrups provisorietid efter 1885 skærpe
des den politiske modsætning mellem land og by 
yderligere. Herved fik landboerne endnu større 
lyst til at gøre sig fri af de højresindede by
købmænd. Og det kunne de bedst gøre ved at 
oprette brugsforeninger.

Selv om de første foreninger blev dannet i 
købstæderne, fik bevægelsen bedst tag i landbe
folkningen. De fleste byforeninger forsvandt end
da igen inden år 1900. Først et stykke inde i vort 
århundrede kom kooperationen atter til at spille 
en rolle i byerne.

Brugsforeningerne omgik i begyndelsen “læ- 
bæltebestemmelserne” ved formelt blot at “forde
le” varer til medlemmerne. Det var - på papiret - 
slet ikke deres opgave at drive handel. På den 
måde slap de også for næringsskatten.

Men fra 1897 fik foreningerne ret til at drive 
almindelig detailhandel, også med ikke-medlem
mer. Til gengæld skulle de betale skat. På trods af 
den ideologiske modsætning mellem brugser og 
købmandsbutikker så de to slags butikker nogen
lunde ens ud for kunderne.
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Bygaden i Billund 1913. Til venstre smedjen, til højre den gamle brugsbygning fra 1894, Billund Maskin
snedkeri og Tømrerforretning (senere LEGO) og nord herfor uopdyrket hede (Postkort).

I 1875 opførte kromanden en smedje (efter 
sigende der, hvor senere mejeribestyrerboligen 
og nu rådhuset kom til at ligge). Det var byens 
første hus uden direkte tilknytning til landbruget. 
Senere, i 1888 blev andelsmejeriet oprettet med 
lærer Jensen som en af de vigtigste drivkræfter.

Man kan måske undre sig over degnens inter
esse i mejeridrift, men der hørte jord til skolen, og 
det meste af sit udkomme hentede han ved at 
drive landbrug. Ved siden af varetog han hvervet 
som korsanger i Grene kirke.

1 1890 blev skolen flyttet fra Ankelbo til Billund.
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Bygaden i Billund 1913 set fra syd henover broen (udsnit af postkort).

Alt gik efter planen: håndværkere begyndte så 
småt at slå sig ned i landsbyen. I 1890 havde de 8 
gårde fået selskab af 15 huse. I alt boede her nu 
143 sjæle.

Høkeri og smugkro
Forbruget af høkervarer som kaffe, peber, kandis, 
rosiner o.l. var stigende, og dermed var der 
grundlag for en vis lokal småhandel, også i Bil
lund. Kromanden havde ikke kun postekspediti
on. Han drev som nævnt også den første besked

ne landhandel. I 1910 byggede han Billund 
Købmandsgård og flyttede butikken hertil. Herfra 
udgik også postbudene frem til 1914.

Den mere beskedne form for handel kaldtes 
høkeri. Vi kender til to af slagsen. På den gård, 
der ligger en fjerdingvej sydøst for Billund ved 
Koldingvejen (“Karlo Risvigs gård”), syslede ko
nen i midten af forrige århundrede med høkeri. 
Hun hed Agatha og var gift med bonden Jeppe 
Hansen Skovlund, kaldet “Jep Skovluun”. Folk 
kunne ikke udtale hendes navn, fordi det endte
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på 'a'. De sagde “Agatá”. Hendes “butik” bestod af 
et par kister med diverse høkerkram, som stod i 
stuen.

Det andet høkeri hørte hjemme på en gård i 
Ankelbo, som i 1870-80erne tilhørte Niels Peder 
Kokborg. Her drev konen - “Kok’ Mari” -både 
høkeri og smugkro.

Når egnens folk skulle handle for alvor, både 
købe og sælge, måtte de dog helt til Vejle. Det var 
besværligt: der måtte findes en nemmere og billi
gere måde.

Her var andelsbevægelsen en god udvej. Den 
stigende landbrugsproduktion på de nyopdyrke- 
de magre hedejorder skabte efterspørgsel efter 
kunstgødning, foderstoffer og markfrø. Yngre folk 
flyttede ind på de ny gårde og husmandssteder, 
og med tiden opstod det nødvendige underlag for 
butikshandel.

Grene sogns beboere var modne til at oprette 
en brugsforening. Men det blev ikke i Billund: nej, 
vi må et lille hop vestpå i sognet.
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Løvlund Vareindkøbsforening
Første forsøg blev nemlig gjort i Løvlund. Den 4. 
maj 1891 stiftede bønderne i Løvlund, Silkeborg 
og Krog “Løvlund vareindkøbsforening” med 
udsalg i Løvlund Mølles østerhus.

Det var naturligt at have en handelsbod her 
ved egnens eneste mølle, hvor mange folk havde 
ærinde hos mølleren - og måske også i møllestu
en, hvor man kunne få sig en dram. Denne gamle 
skik blev ført videre i den ny Vareindkøbsfore
ning.

Det er ikke meget, vi kender til Løvlund-fore- 
ningens tidligste år, for de tre første år er for
handlingsprotokollen ikke ført. Da det ikke var en 
egentlig brugs, men en vareindkøbsforening, var 
der heller ingen egentlig uddeler. Måske stod en 
fra bestyrelsen bag disken de første år?

I 1895 var der ildebrand i møllen, og varer for 
600 kr blev flammernes bytte. På trods af det 
alvorlige tilbageslag besluttede foreningen at 
optage lån til nyt varelager og køre videre. Den 
var i mellemtiden blevet medlem af brugsernes 
fællesforening, og i 1897 kom der en egentlig 
uddeler.

Den første, Anders Pedersen fra Løvlund, blev 
ikke gammel i gårde. Den 1. maj indtog han plad
sen bag disken. Men mindre end et år senere blev 
pladsen atter opslået. Ungkarl Ole Pedersen fra 
Ringgive kom nu til, men han forlangte snart at få

8% af indkøbssummen i løn, og så blev også han 
fyret.

Tre år efter branden begyndte driften at give 
overskud, der var atter optimisme i foreningen og 
medlemmerne fik udbetalt dividende. Butikken 
fik næringsbrev og ny vedtægter og ændrede 
navn til Løvlund og Omegns Brugsforening.
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1 1899 blev den lokale Thomas Eskildsen ansat i 
stedet for Ole Pedersen. Thomas fik lønforhøjelse 
på 25 kr og lov til selv at handle med bolcher!

Thomas Eskildsen var yderst veltalende og 
diskussionslysten og talte gerne og længe med de 
mange kunder i butikken. En dag var han faldet i 
snak ovre på møllen, og da han nåede tilbage til 
butikken, kneb det at få døren op. Han var i skyn
dingen gået fra en åben hane i sirupstønden!

Den gamle gæld vejede imidlertid for tungt. I 
1900 vedtog foreningen at ophæve sig selv og sæl
ge varelageret til Mads Kjærsgård for 2830 kr. Den 
udbetalte dividende blev krævet tilbage og 
underskud og tiloversblevne markfrø fordelt mel
lem medlemmerne.

Brugsens saga i Løvlund var slut. Miljøet 
omkring møllen bestod dog, og medlemmerne 
flyttede deres indkøb til Løvlund købmandshan
del, der opstod på resterne af Brugsen.

I en del år efter branden havde en af nabogård
ene en sodsværtet gryde, kaldet “æ foreningsgry
de” fra den brandhærgede brugs.

Thomas Eskildsen, Krog. Uddeler i Løvlund Brugs
forening 1899-1901.
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Byens og Brugsens fædre
I Billund kom de lidt senere i gang med at oprette 
en brugs. Initiativtagerne var degnen Jens Jensen 
og de tre bønder Kristian Møller Kristiansen, Kri
stian Mortensen og John Kruse Pedersen. De 
arbejdede som nævnt bevidst på at opbygge et lil
le bysamfund, så folk kunne slippe for den lange 
lur til købstaden.

For at få en brugsforening, skulle man imidler
tid have et hus med lokaler både til butik og 
lagerrum og en bolig til uddeleren. Det problem 
blev også klaret. Et stykke jord var blevet udstyk
ket fra Kristian Kristiansens “Enggård” og købt af 
Thyge Nielsen. Han solgte så en grund, matrikel 
5i, for 50 kr til den mand, der var udset til pladsen 
som uddeler.

Det var praktisk nok en skrædder, John Peder 
lohnsen fra Holtum i Grejsdalen. På den måde 
slog man to fluer med ét smæk: byen fik både 
uddeler og skrædder i én og samme person. John 
(udtales Jon) opførte så byens første brugsfore- 
ningsbygning.

Huset blev rejst i 1893-94 og lå på hjørnet af 
amtsvejen og Båstlundvej (hvor LEGOs System
hus nu ligger). I foråret 1894 stod det færdigt. 
(Butikken begyndte tilsyneladende i den lave hvi
de tilbygning til sydgavlen, der skimtes på forsi
debilledet. Senere blev tilbygningen fjernet og to 
fag med butik bygget til huset.)

Den 27. april blev der holdt stiftende general
forsamling i det ny hus. Den første bestyrelse blev 
et næsten rent bondeanliggende. Her sad den 
udensogns Kristian Mortensen, ejer af Granlund i 
Båstlund. Dernæst Niels Peder Henriksen, Bil
lund Østergård.

Den tredje var Kristian Møller Kristiansen, 
Enggård. Den fjerde John Kruse Pedersen, 
Plougslund. Endeligt var der lærer Jens Jensen 
Grimstrup, som havde en finger med i stort set 
alt, hvad der foregik i sognet, ikke mindst når det 
handlede om andelsbevægelse.

Kristian Mortensen valgtes til formand for “sty
relsen”, en stilling han beklædte til sin død i 1924. 
Han var samtidig Brugsens regnskabsfører.

John fik næringsbrev den 8. juni 1894. Først en 
måned senere udstedte herredskontoret nærings
brev til Billund og Omegns Forbrugsforening. 
Butikken skulle slå dørene op, når varerne var 
kommet hjem. Samtlige varer blev købt i Den Jyd- 
ske Fællesforening, som foreningen blev ind
meldt i den 2. juni.

Der blev købt for i alt 2015 kr. fordelt på koloni
alvarer for 1000, manufaktur for 730 og isenkram 
for 285. Listen over varer blev hektograferet og 
delt ud. Her kan vi se, hvad folk dengang købte og 
få et spændende kig ind i de gamle Billund-boe- 
res dagligliv.
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Billund og Omeans Brugsforening. Billund Juni 1894

Til vore Medlemmer.

I Henhold til Generalforsamlingens Beslutning af 27 April d.A. begynder Brugsforeningen sin 
Virksomhed saa snart Varerne ankommer og vi har herved Fornøjelsen at tilbyde Dem 
Varer til nedenstaaende Priser. Det skulde glæde os meget, om De vil være med i det 
Arbejde, som nu skal paabegyndes.
Vi kan oplyse, at vi til Starten har et meget fyldigt Varelager idet vi har købt Kolonialvarer til 
et Beløb af Kr. 1000,00, manufaktur for Kr. 730,00 og Isenkramvarer for Kr. 285,00.



Varerne blev hentet i Vejle af Laust Jessen Han
sen, der havde kontrakt på fragten. Han skulle 
kore, når der var samlet ordrer på 1000 pund.

Lørdag den 9. juni åbnede den lille gavlbutik 
døren for kunderne. Men kun ganske få havde 
nået at melde sig ind, faktisk kun styrelsen og 
uddeleren, og de var da også de eneste, der købte 
noget den dag. I alt lå der 9,23 kr. i kassen, da 
hutiksdøren blev låst den aften.

I begyndelsen var omsætningen ikke voldsom. 
Den første måned blev der solgt varer for 457,58 
kr. Næste måned gik det dog allerede en del bedre

og medlemmerne hentede for knapt 900 kr. Lang
somt begyndte folk at melde sig ind, og før året 
var omme, lå en måneds omsætning tæt på de 
1000. Folk i sognet skulle åbenbart se den ny fore
ning an, inden de bandt sig. Måske var skrædder 
John ikke den mand, der kunne trække folk til?

Bestyrelsens protokol fra den tid forsvandt 
senere hos politiet, og vi har kun medlemslisten 
og kladdebogen at holde os til. Kladdebogen 
viser, hvad hver enkelt har købt for og hvilke 
dage. Tørre tal og navne, som alligevel siger en 
del.

I gavlenden af det karakteristiske lange hvide hus i bygaden boede Brugsen og dens uddelere fra 1894- 
1911. Senere var her urmagerbutik, tøjhandel, skrædderforretning, træskoværksted og el-butik.
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Poulsen og Thyges Mi
Et års tid efter starten viser bogen, at der sker 
noget. En Poul Poulsen kommer til byen. Han gør 
sit første indkøb i Brugsen den 6. juli 1895, mens 
John stadig er uddeler. Den 31. august dukker 
pludseligt en ny skrædder op. H. P. Hansen hed
der han. Og få dage efter, den 10. september, gør 
John sit sidste indkøb i Billund Brugsforening. 
Han er nu blevet afløst som uddeler og har solgt 
sin skrædderforretning.

Den runde og joviale uddeler Poulsen blev gift 
med Marie Nielsen fra Hjørnegård.

En af Grene sogns ældste beboere, Daniel 
Danielsen, har fået fortalt, at enkekone Kristine 
Klausen en overgang stod bag disken. I folketæl
linger fra den tid kan vi se, at der boede en kvinde 
af det navn i brugshuset sammen med sin lille 
søn, Theodor Kristensen. Hun var uddelerens 
husholderske og har indimellem passet udsalget.

Brugsen har også lånt penge af hende. I regn
skaberne indtil 1920 figurerer 500 kr, som Brugs
en skylder hende. Hun må være død dette år, for 
herefter står sønnen Theodor som kreditor.

Poul Poulsen blev altså den ny mand. De nær
mere omstændigheder kender vi ikke, kun at 
pladsen som uddeler blev averteret ledig i Vejle 
Amts Folkeblad, og at den da 29-årige tjeneste
karl søgte stillingen. Poulsen kom fra Vind ved 
Holstebro, men tjente på det tidspunkt på en 
gård i Brædstrup. Som nævnt kom han til Billund 
i juli 1895, altså før John holdt op.

Ellers sker der ikke det store i byen denne som
mer: Brugsen får ny nabo, Billund Maskinsnedke
ri og Tømrerforretning, der bygger et hvidkalket 
hus ved brugs-husets østside. Den forretning skal 
få temmelig stor betydning for byen, men herom 
senere.

Poulsen var en farverig person. Nu her et århun
drede senere er der stadig ældre folk, der kan for
tælle om træk fra Poulsens første tid i Billund. En 
af dem er Daniel Danielsen. “Jeg husker ikke selv 
Poul Poulsen, men de fortalte om ham, at han var 
ugift, da han kom til byen. Han skulle engang 
have sagt, at “De jennest tow mennesker her i Bil
lund,, a æ ræj for, æ Kristian Kristiansens runver 
(vædder) og Thyges Mi”. Kristiansen var medlem 
af Brugsens bestyrelse. Mi var Hjørnegårdsbon
den Thyge Nielsens datter Marie, og hende har 
uddeleren i hvert fald overvundet sin skræk for.
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Poulsen med sin lange pibe sammen med “Mi” ved 
Brugsens udhuse omkr. 1920.

En skønne dag blev de nemlig gift, og børn fik de 
da også!

Fra en lidt senere tid, omkring 1920, har vi et

pudsigt kig ind i byens og uddeler-familiens liv. 
Børnehjemsdrengen Viggo Jørgensen fra Bredbal
le stod i lære som bygningstømrer hos Ole Kirk. 
Han har skrevet om sine indtryk fra Billund mel
lem 1917 og 1925.

I sin gennemgang af byen skriver han bl.a.: “Så 
kommer vi til brugsforeningen. Her regerede udde
ler Poulsen og hans kone, Mi. Hvem regerede 
mest? Lad det nu være en hemmelighed. Poulsen 
røg dagen lang på en halvlang pibe, der efter
hånden havde givet hans skæg et utal af farveto
ner. Og Mi? Hun var vel ikke nysgerrig, men hun 
var meget interesseret i byens liv og levned.

En dag sagde Christiansen til mig: “Du Viggo, vi 
skulle se at få Mi's yderdør lavet i stand, det er 
længe siden hun har snakket om den, du må hel
lere gå derover nu, og få det lavet.

Mi's yderdør var en fyldningsdør, hvor den øver
ste tredjedel var inddelt i små ruder med kulørt 
glas. Men i midten var der en rude, ca. 20 gange 20 
cm med almindeligt klart glas. Den havde hun 
megen glæde og fornøjelse af. Her stod hun flere 
gange om dagen og betragtede færdslen og hvem 
der gik ud og ind af vores værksted. Om morgenen 
var hun en sikker gæst, når mælkevognene kom 
ind til mejeriet. De kunne jo have en eller anden 
med, som skulle videre med toget til Vejle eller 
Grindsted.

Mi havde engang ved et “kaffekomsammen”, 
udtalt sig mindre pænt om børnehjemsdrenge, så 
hendes aktier stod ikke særlig højt hos mig.

Jeg samlede noget værktøj sammen, og gik over 
gaden, for at lave døren i stand. Mi var ikke hjem
me, så jeg gav mig i gang med døren, det var kun 
småting den fejlede. Så kom Mi: “Kan du lave 
døren i stand?”. “Ja, hvorfor ikke”. “Så er du måske 
færdig nu?” “Sådan omtrent, jeg mangler kun at 
sætte et stykke mat glas i den midterste rude”.
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Ih bevares! Sprogets værste gloser haglede ned 
over mig, også for hun ind til telefonen. Hun blev 
vistnok gal, tænkte jeg, nu ringer hun nok over til 
Christiansen. Og det gjorde hun. Da jeg var helt 
færdig, gik jeg over på værkstedet. Der stod Chri
stiansen med ryggen til og var ved at slibe et jern

Amtsrevisor Kristian Mortensen, Båstlund. Brug
sensformand de første 30 år.

til en maskine. “Så er Mi’s dør i orden, hvad skal 
jeg så lave?” Han vendte sig ikke om, men jeg kun
ne se på hans skuldre, at der var noget, han more
de sig over. “Viggo, Viggo, du må sandelig ikke 
genere vore kunder”. Han vendte sig stadig ikke 
om også på mig”.

Else Nielsen (“Brugs-Else”):
“Min plejefar Kristian Mortensen var jo for
mand for Brugsen, og jeg blev tit sendt ned at 
handle. Jeg husker helt fra den gamle brugs' tid, 
hvordan min bror Viggo og jeg engang til jul 
blev sendt i Brugsen. Vi gik i sne fra Båstlund til 
Billund. Jeg havde fået 25 øre med at købe for. 
Så købte jeg en Knold-og-Tot-pose. Den kostede 
kun 10 øre”.
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Den nye flotte brugsbygning fra 1911 med gadelygte og brolagt fortov. (Postkort 1913)
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Over vejen

Billund var kommet godt ind i det 20. århundre
de. Der var fremgang på alle fronter. Der kom fle
re folk: fra 1901 til 1925 blev sognets folketal 
næsten fordoblet. Det kom Brugsen til gode. 
Omsætningen steg og de gamle rammer blev for 
trange.

I 1911 flyttede Billund Brugsforening over i et 
stort og nybygget hus på den modsatte side lan
devejen. De ny bygninger var så store, at der også 
var lagerplads til frø og foderstoffer. Amtet gav 
Brugsen lov til at overdække og brolægge vejgrøf
ten foran huset,

Den gamle bygning fra 1894 blev solgt til urma
ger P. A. Andersen. Den fik lov at stå til 1962, hvor 
LEGO købte den til nedrivning og opførte det 
nuværende “Systemhus” på grunden.

Økonomisk var byggeriet en stor mundfuld, og 
livremmen måtte da også spændes kraftigt ind. 
På generalforsamlingen i april 1912 foreslog nog
le, at Brugsen skulle sælge “berusende drikke” for 
at øge omsætningen. Andre forslag gik ud på at 
spare ved at nedsætte formandens løn og opgive 
detailhandelsbevillingen. Hvis man kun handle
de med medlemmerne, kunne man nemlig slippe 
for at betale skat. Kun på ét punkt fik de spareivri- 
ge støtte: formandens vederlag blev fastsat til 
0.75% af omsætningen.

Foderstof-splittelsen
Formand Kristian Mortensen nød ellers stor 
anseelse i sognet og udenfor, hvor han bl.a. var 
amtsrevisor. Men i 1913 blev han pludseligt hen
vist til posten som næstformand og mejeribesty
rer Christensen valgt til formand.

Baggrunden var en del bønders utilfredshed 
med Mortensen og uddeler Poulsen i spørgsmål 
om priserne på foderstoffer. De gæve Billund-folk 
ville imidlertid beholde deres gamle formand og 
uddeler. 30 medlemmer krævede en ekstraordi
nær generalforsamling med formands- og udde
lerskifte som eneste punkt.

Det stormfulde møde blev holdt på en som
mervarm eftermiddag den 3. juni, og den ellers så 
ordknappe protokol giver et ret udførligt referat. 
Mejeribestyreren begyndte med at oplæse en 
skrivelse, som de utilfredse medlemmer stod bag. 
Til at styre gemytterne blev sognefoged A. Chr. 
Christensen valgt.

“Efter en længere Forhandling om, hvorvidt 
Forsamlingen billigede eller misbilligede Besty
relsens handlemaade med hensyn til Formands
valget, og ligeledes Uddelerens Opsigelse blev der 
foretaget Afstemning om hvorvidt Forsamlingen 
ønskede Bestyrelsens Forbliven eller ej. Resultatet 
blev af den foretagne skriftlige Afstemning, at 37
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. Mi. . —

Terrænet østfor Billund Station med foderstofpakhuset omgivet af Kartoffelcentralen og Billund Møbelfa
brik.

stemte for at den skal gaa og 15 for at den skal bli
ve. Bestyrelsen erklærede derefter, at den traadte 
tilbage”.

Ved den ny generalforsamling 10 dage senere 
blev mindretallet hjemme i protest. Samtlige 31 
fremmødte hyldede Kristian Mortensen som for

mand og valgte en ny bestyrelse. Vedtægterne 
blev ændret, så formanden fremover skulle væl
ges direkte af generalforsamlingen. Det turde 
man ikke mere overlade til bestyrelsen.

Men uroen ulmede stadig. Jens P. Tangsgaard, 
der var gået ud af bestyrelsen, krævede et lån på
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1000 kr tilbage inden jul. Likviditeten var stram 
og Brugsen blev nødt til at optage et lån i Grind
sted Bank på samme beløb.

Da der i oktober 1913 var generalforsamling i 
foderstofforeningen, mødte der ikke ét medlem 
op. Der var ellers normalt et godt fremmøde ved 
Brugsens og foderstofforeningens generalforsam
linger. De to sikre trækplastre var uddeling af 
årets overskud, og ved brugs-generalforsamlin
gerne blev der holdt auktion over “udrangerede” 
varer. Men denne gang virkede det ikke. I stedet 
dannede mindretallet i 1914 en Lokalforening af 
Dansk Andels Gødningsforretning.

Gødning var netop i disse år en vigtig artikel. I 
1914 kom toget til Billund og Grindsted. Det satte 
for alvor skub i opdyrkningen. Og med toget kom 
meget store mængder mergel og gødning. Lokal
foreningen fik i 1915 eget foderstofpakhus øst for 
stationen i Billund.

Udviklingen var næsten eksplosiv. Især i årene 
lige efter 1. verdenskrig. At det skyldtes jernba
nen, er der ingen tvivl om. Nabosognene Ringgive 
og Lindeballe, der ingen bane havde, fik ikke del i 
udviklingen.

Indtil 1914 havde banen fra Vejle endestation i 
Vandel. Her blev foderstoffer og markfrø opbeva
ret i pakhuset, indtil de blev hentet til Billund af 
Brugsens fragtmand. Det indebar, at Billund 
Brugsforening fra 1914 hvert år udliciterede to 
slags fragt: fra Vandel St. og fra Billund St. Mellem 
1911 og 1926 blev Vandel-fragten betalt med 8-15

øre pr. 100 pund, mens den interne fragt i Billund 
kostede ca. det halve. I 1914 vandt uddeler Poul
sen selv licitationen på fragten fra Vandel.

Pakhuset i Vandel var baggrunden for, at Bil
lund Brugsforenings foderstofforening også dæk
kede Åst og Vandel. Den ordning fortsatte selv 
efter, at banen var kommet til Billund og på trods 
af, at der efter nybyggeriet i 1911 var lagerplads i 
Brugsens egne bygninger.

Først i 1921 blev medlemmerne i Vandel-Åst 
udskilt som en selvstændig foderstofforening. De 
to bestyrelsesmedlemmer herfra, H. C. Raun og 
Chr. Nielsen, købte jernbanepakhuset i Vandel for 
650 kr.

I Billund faldt der efterhånden ro over de mod
sætninger, der havde ført til splittelsen. Allerede i 
1919 bad Billund Lokalforening om sammenslut
ning med Brugsens Foderstofforening og var villig 
til at acceptere Brugsens vilkår så godt som uden 
forbehold.

Men først i 1922 blev de to slået sammen. 
Lokalforeningen havde da 24 medlemmer og eje
de bane-pakhuset ved overskæringen ved Plougs- 
lundvej. Det kostede Brugsen 1000 kr for pakhu
set samt 1500 for at overtage et andelsbevis i 
Andelsbanken.

Den ny forenede foderstofforening valgte 4 
mand til Brugsens bestyrelse. Desværre var kom
petencefordelingen uklar og de to foreningers 
regnskaber blev ikke holdt ude fra hinanden. Det 
skulle snart vise sig at være meget uheldigt.
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Bygaden august 1927. Bemærk petroleumsdunkene foran Brugsen. Skiltene på facaden reklamerer for 
Persil og Alfa-Margarine. Ole Kirk har anlagt fortov foran sit hus t.v., men vejen gennem byen er stadig 
grusbelagt.
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Bunden ud af pengekassen

Under 1. verdenskrig 1914-18 var Danmark neu
tralt, og fødevareproducenterne, der kunne sælge 
til alle de krigsførende lande, havde gode tider. 
Der var højkonjunktur med stigende omsætning. 
Det stillede krav om et større varelager.

Men bagsiden af medaljen var, at flere kom til 
at skylde. Efter krigen kom den internationale kri
se med galopperende inflation i flere lande. For 
Danmark betød det fald i eksporten og krise i 
landbruget.

En lang række af Danmarks land-brugser kom 
grundigt i klemme. Bønderne havde ingen penge, 
men alligevel skulle markerne sås til. Frø, foder
stoffer og kunstgødning blev købt i Brugsens 
foderstofforening. Og her stod uddeleren i en kat
tepine. På den ene side kunne han dårligt nægte 
at give kredit, for det var jo bøndernes egen 
brugs. På den anden side hæftede han selv for 
udestående.

I Billund gik det helt galt. Det var der flere 
grunde til. Den vigtigste og egentlige årsag var 
nok, at uddeler Poulsen - i lighed med så mange 
andre brugsuddelere på den tid - ikke var regn
skabskyndig. Det blev forværret af, at Brugsens, 
foderstofforeningens og Poulsens private økono
mi var rodet totalt sammen. Ingen havde overblik 
over finansernes stilling.

Gælden voksede. Allerede i 1924 begyndte le

verandørerne at rykke for deres store tilgodeha
vender. I 1925 gik det helt galt. Medlemmerne 
skyldte over 50.000 kr, et stort beløb i den tids 
penge. Heraf skyldte to alene de 20.000 kr. Den 
største debitor var den udensogns Peter Kjær, og 
de 16-17.000, han skyldte, måtte Brugsen stort set 
sige farvel til.

Den anden var Jes Mortensen, en nær person
lig ven af uddeleren. “Mange aftener vandrede far 
til Båstlundgård for at besøge Jes, husker Poulsens 
yngste datter Adele. “Tiden gik, og klokken kunne 
blive mange, inden han fandt vejen hjem til Bil
lund. “Vi faldt i snak”, forklarede Poulsen, når Mi 
lod et par hvasse bemærkninger falde om det sene 
tidspunkt”.

Poulsen gav Jes Mortensen så megen kredit, at 
han til sidst skyldte 3-4000 kr. Det gik galt: Jes 
kunne ikke betale og måtte gå fra sin gård.

Dog var ikke alle pengene tabt. Som delvis 
dækning af gælden overtog Brugsen og Poulsen 
en kreditforeningsobligation på 15.000 udstedt på 
Båstlundgård. Den blev senere byttet med 35 tøn
der land hos Hans Mortensen, der overtog Båst
lundgård efter Jes. Gården kom kort efter på 
tvangsauktion.

Nu begyndte et desperat vekselrytteri. FDB, der 
havde over 35.000 til gode i Billund Brugsfore
ning, rykkede gennem sagfører. I efteråret toppe-
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de krisen. Der blev indkaldt en ekstraordinær 
generalforsamling med ét punkt på dagsordenen: 
Skal foreningen opløses. Efter en del diskussion 
vedtog medlemmerne at køre videre, men de 
havde fornemmet, hvor slemt det stod til. Nogle 
prøvede at redde skindet ved at melde sig ud. 
Andre holdt op med at handle i Brugsen.

De flestes opmærksomhed var imidlertid rettet 
mod hullet i pengekassen. Her manglede næsten 
70.000.

Farvel til Poulsen og Mi
Så var Poulsens tid som uddeler slut. Den 1. 
marts 1926 fratrådte han officielt og en forret
ningsfører blev udpeget til at stå for driften.

Poulsens datter Adele husker stadig de drama
tiske dage: “Vi flyttede væk fra Brugsen og hen i et 
hus ved bækken, ved siden af Sofus Andersens. De 
penge, vi børn tjente, måtte vi nu aflevere hjem
me, men far fik vist nok også lidt hjælp ved siden 
af Vi børn kunne mærke, der var noget, der tryk
kede far og mor. Vi vidste ikke hvad, for vi hørte jo 
ikke sådan, hvad de snakkede om. Så en dag kom 
mor og fortalte, at vi skulle flytte”.

30 års indsats var kommet til en ærgrelig afslut
ning. Den afholdte Poul Poulsen måtte sige ende
gyldigt farvel til Billund. Han og Mi havde overta
get en lille købmandshandel i Frederikshøj ved 
Vejle. En kold vinterdag kørte familien ud af Bil
lund med sit flyttelæs.

Men forinden var sagens kedelige efterspil gået 
i gang. Den 14. januar 1927 vedtog generalfor
samlingen med 37 stemmer for og 15 imod at 
indgive politianmeldelse mod Poulsen. Hermed 
startede en dramatisk kæde af begivenheder, der 
gjorde Billund Brugsforening til et varmt emne i 
lokal- og landsaviserne og fik FDB til grund

læggende at ændre sin regnskabs- og uddannel
sespraksis.

Blot et par dage efter anmeldelsen mødte over
vagtmester Elkjær og statsbetjent Mainz fra Kol
ding politi op i Billund. Først beslaglagde de 
Brugsens protokoller og regnskaber tilbage fra 
starten. Dernæst indrettede de sig på Billund 
Hotel, hvor de foretog en række afhøringer.

Senere skulle sagen for kriminalretten i Kol
ding. Poulsen var i god tid cyklet hjemmefra, men 
i nærheden af Egtved fik han et pludseligt ildebe
findende. Han måtte søge lægehjælp, og dr. Wir
ring konstaterede, at en gammel hjertesygdom 
var brudt ud igen, og Poulsen blev lagt til sengs 
hos noget familie i Egtved.

Først den 20. maj var han så frisk, at retsfor
hørene kunne genoptages. Som vidne var besty
relsesformanden, maler H. C. Jensen indkaldt.

Aviserne refererede retsmøderne i deres fulde 
ordlyd, og de giver et godt billede af de proble
mer, Billunds (og mange andre landsbyers) 
brugser havde. Først bliver Poulsen spurgt, hvor
dan han blev uddeler: “Ja” svarer han, “a søgte på 
pladsen”.

- Hvad var De da?
- Tjenestekarl i Brædstrup.
- Og De havde ingen handelsuddannelse?
- Nej, ingen som helst.
- De har i en årrække ikke opført en række 

gældsposter på deres regnskaber? Bl. a. har De kun 
opført gæld til Fællesforeningen, men ikke opført 
en post som f. eks. 22.000 kr til Jørgen Christensen, 
Vejle.

- A har aldrig været til stede ved opstillingen af 
regnskaberne. Dem har formanden forfattet. Han 
fik alle fakturaer.

- Hvordan med det daglige regnskab?
- Kontant salg gik i kasseapparatet, hvad enten

31



det vedrørte brugsforeningen eller foderstoffore
ningen, som a også var uddeler for.

- Blev der skrevet op, hvad hver forening skulle 
have?

- Nej, pengene gik i samme kasse.
- Når der kom regninger? Hvad så?
- Dem betalte a af kassen og gemte fakturaerne 

til måneden var omme.
- Og det var lige meget, om regningerne var til 

den ene eller anden forening?
- Ja, det blev betalt af samme kasse.
- Tog De pengene til Dem?
- Ja, om aftenen toga dem i min tegnebog.
- De blev ikke holdt adskilt fra Deres egne penge?

- Nej, det hårde aldrig været.
- De betalte altså egne og familiens fornødenhe

der aftegnebogen.
- Ja.
- Og når De skulle bruge varer?
- Så tog vi dem i butikken.

Videre kommer det frem, at kassebogen over ind
komne kontante beløb ikke var blevet brugt, når 
regnskabet skulle laves. Og salget blev opgjort på 
den måde, at alle de indkøbte varer blev sat til 
deres udsalgspris. uJamen det er jo ikke alt det, der 
står på fakturaerne, der er solgt?” Indvender dom
meren. Her svarer Poulsen, at resten jo så måtte 
være på lageret.

Trækpapirsregnskab
En egentlig hovedbog bliver heller ikke brugt. 
*Hvorledes opgjorde De, hvad De havde til gode 
hos medlemmerne?

- Vi havde kontrabøgerne.
- Kunne De da ikke se det i foreningens bøger?
- Nej, vi lå med de fleste kontrabøger, og hvis vi 

savnede nogle, kradsede vi dem ind.
- Hvis en kontrabog blev borte?

- Ja, hvad så... så var den borte.
- Førte De ikke hovedbog?
- Jo, der gjorde vi, men der var altid noget på 

trækpapiret i kontrabøgerne, og derfor gjorde vi 
op efter dem.

- Hvad var der på trækpapiret?
- Det var nærmest uddelerens privathandel, 

brød og øl, der kom på her.
- Tog De de penge, folk skyldte Dem, med i fore

ningens regnskab?
- Ja, de gik med her.
- Kom der ikke andet på trækpapiret?
- Jo, foderstofferne, medlemmerne havde købt.
- Er det muligt, at det samme tilgodehavende på 

grund af brugsforeningens og foderstofforeningens 
forskellige regnskabsterminer kan være opført for 
begge foreninger?

- Det var ikke almindeligt, men det kan tænkes, 
dog ikke for store beløb”.

Samme dag skriver Kolding Folkeblad i en leder, 
at Poulsen for så vidt ikke behøvede skamme sig, 
da han dels ikke var til stede, når regnskaberne 
blev affattet (det stod formanden for) og dels for
di han ikke havde fjerneste begreb om regnskabs
væsen og bogføring. “Det er, skriver redaktøren 
“det indre system, det er galt med i Billund”. Og 
videre "i Billund er der, så vidt man kan skønne, 
ikke tale om tilsigtet uredelighed, men om en 
næsten fuldkommen mangel på evne hos uddele
ren til at overskue brugsforeningens regnskaber”. 
Endeligt konstaterer avisen, at det langtfra er et 
enestående tilfælde. Stribevis af brugser og spare
kasser er i samme situation, fordi regnskabet er 
vokset de ansvarlige over hovedet.

Sagen får omgående følger: FDB vedtager at få 
alle brugser ind under den fælles revision og “vir
ke for, at man overalt indfører ensartet dobbelt
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Kristian Mortensens kontrabog. På venstre side blev alle de ordinære køb skrevet, på det lyserøde trækpa
pir noteredes de varer, som uddeleren selv handlede med ved siden af. Det var mest brød og øl (her 1 Anker 
Øl, stor) og “Medesin”, men det kunne også være sodavand, frimærker, julemærker, skrivepapir, konvolut
ter, kranse til begravelser, blåsten, silkestof, fjer og skind.

33



bogholderi med månedlige balancer og vejled
ning for de mænd, der skal lede brugsforeninger
ne. I det hele taget vil man stræbe hen til at få 
faste ensartede ordninger for kreditgivningen”.

Sagen slutter i sommeren 1928, hvor statsadvo
katen frafalder sigtelserne for falsk og bedrageri. 
Han mener ikke, der er grundlag for tiltale mod

Poulsen. “Vestkysten” kommenterer, at vel har 
man ikke kunnet sige, at der var begået noget kri
minelt, og hvis der skulle tales om skyld, måtte 
andre bære et medansvar. Derimod havde der i 
høj grad været sløset, og “det har desværre hæv
net sig dyrt nok”.
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Brugs-Hans
Til alt held for Billund Brugsforening stod en ny 
mand parat til at tage over efter Poul Poulsen. 
Han hed Hans Nielsen og havde været ansat som 
kommis i butikken et års tid.

Det var så sandelig noget af en opgave, han 
blev stillet over for. Med nød og næppe blev kon
kursen undgået. Underskuddet blev fordelt mel
lem medlemmerne i forhold til deres køb i årene 
1920-25. Få år forinden var vedtægtsparagraffen 
om solidarisk hæftelse nemlig blevet strammet 
op. De medlemmer, der ikke havde handlet i 
Brugsen siden 1. marts 1926, skulle indbetale hele 
beløbet inden 15. februar 1927, mens de øvrige 
fik beløbet modregnet i deres dividende de næste 
fem år, så de slap for at punge ud direkte.

Som et led i rekonstruktionen blev Foderstof
foreningen skilt ud som en selvstændig forening. 
Det var her, den store gæld lå, som var ved at rive 
Brugsens butikshandel med i faldet. Endeligt skif
tede Brugsen bank, da Grindsted-Grene Spare
kasse tilbød bedre vilkår end de gamle bankfor
bindelser.

Livet i den gamle butik
En ny epoke med orden i sagerne begynder. Den 
ny uddeler havde en egentlig handelsuddannelse, 
modsat sin forgænger, der var selvlært i butiksfa
get. Han havde tilmed været vejen forbi Handels
højskolen i Århus.

Hans Nielsen kom fra Jelling, og havde ikke 
svært ved at falde ind i det lille samfund. Forre
sten kom der flere Jelling-folk til Billund. Maler 
Alfred Pedersen, der havde lært hos Brugs-Hans’ 
far Jeppe Nielsen, var en af dem. Alfred overtog 
senere maler Krings forretning og var i mange år 
aktiv i Brugsens bestyrelse. I 1930 kom Bodil 
Brun, der drev gartneri på et stykke jord, som hun 
havde lejet af sin søster og svoger (Mette og Søren 
Jensen). Bodil var en markant personlighed i 
byens forretnings- og åndsliv. Året efter kom hen
des broder Svend Brun, der var en af pionererne i 
fagforeningsarbejdet i Billund.

Men lad os høre, hvad Hans Nielsens kone, Else 
- også kaldet “Brugs-Else” - husker om den første 
tid: “Vi blev gift i maj 1927. I begyndelsen hjalp jeg 
til i butikken, men ellers har jeg mest lavet kontor
arbejde. Da vi begyndte, var der stort set kun de to 
rækker huse langs landevejen, og så landet. Og 
landet var jo først og fremmest det, vi slog på. 
Først langt senere blev det til, at vi skulle satse på 
byen. Men ser man på de få folk, der boede her, og 
hvor små priserne var, havde Brugsen en fin 
omsætning.

Det var jo en helt anden måde, vi drev butik på 
dengang. Vi begyndte dagen med at fyre op. Der 
var kun én stor kakkelovn, som stod inde i butik
ken. Kommisen mødte på arbejde i sivsko og hals
tørklæde.
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Brugsen med uddelerfamilie og personale i 1935 (fra venstre: en buddreng, Gudrun, Hans, Else og Mar
grethe Nielsen samt kommisen). Butikken har nu fået elektriske kaffekværne og benzinstander. Ved lager
døren hænger harer. Brugsen opkøbte en del vildt af egnens beboere.
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Brugsen var jo byens samlingssted. Her udvek
slede medlemmerne nyheder og diskuterede poli
tik, selv om det ikke var så velset.

Fingergær og sirup i tønder
“Selve butikken var gammeldags indrettet, selv om 
huset i 1911 -12 blev bygget meget stor efter forhol
dene: der skulle også være plads til foderstoffer og 
gødning.

Alle dagligvarer skulle vejes af. Gæret kom hjem 
i kilos-pakker, og når nogen skulle havefor 5 eller 
10 øre gær, skulle det klemmes mellem fingrene. 
Hygiejnisk var det jo ikke, men det kunne vi ikke 
gøre noget ved. Det kunne jo ikke fås på andre 
måder.

På samme måde var det med ost, som vi skar 
ud. Sirup fik vi hjem i store tønder, som lå i kælde
ren. Der blev sat en hane i, og når folk kom med en 
krukke eller dåse, skulle vi tappe. Somme tider 
havde vi en kommis, der satte krukken under 
hanen dernede og så gik op at ekspedere imens. 
Der kom sirup over hele gulvet, hvis de glemte 
sådan en dåse.

Klipfisk stod i store tønder, som vi stod og fiske
de i. Så godt som ingenting kom i afvejet stand. 
Faktisk alting kom i store portioner, som skulle 
vejes af: mel, gryn, svesker, kaffe, m.m. Noget af 
det blev hældt i skuffer, og herfra vejede vi det af 
pund- eller kilovis.

Kaffe fik vi i 10 kg dåser, brun sæbe i store baljer, 
hvorfra det med en stålspartel blev afvejet i perga
ment, ligesom folk nu skulle have.

Vi havde også foderstoffer og alle mulige land
brugsvarer: reb, trillebøre osv.

Handlen foregik med kontrabog, hvor medlem
merne fik deres køb skrevet. Folk betalte ofte deres 
regninger med æg. Det var det eneste, mange i 
landbruget kunne betale deres varer med.

Vi kørte jo varetur, hvor vi så hentede æggene. 
Æggene pakkede vi i store kasser og solgte videre. 
Blandt andet til Brande Ægeksport, som selv hen
tede dem i Billund.

Vi havde også handel med tyttebær, som var en 
stor artikel. Det var ikke os, der arrangerede pluk
ning. Der var nogle ældre mænd, som sendte deres 
koner ud at plukke tyttebær. Oppe i Båstlund hede 
og ved Gyttegård blev der plukket kolossalt med 
bær. Nogle af bærrene kørte vi selv ud og hentede, 
andre blev leveret. De blev pakket i 8-10 kg kasser. 
Vi sendte over 1000 kg med tog til Københavns 
Grønttorv. Jeg kan slet ikke forstå, hvor tyttebærre
ne er blevet af. Man ser dem ikke mere”.

Brugsen, Kirk og krisen
I slutningen af 20erne var Brugsen igen kommet 
på fode. Omsætningen var steget støt. Fra godt 
68.000 kr i 1926-27 nåede den i 1930-31 op på 
næsten 104.000, det samme som i det gode år 
1919. Så meldte den næste krise sig. Byggeriet gik 
helt i stå, og det gik hårdt ud over håndværkerne.

Hos Brugsens genbo, Billund Maskinsnedkeri 
stod det helt skidt til. Tømrermester Ole Kirk 
Christiansen havde ganske vist få år forinden haft 
tømrerarbejdet på Skjoldbjerg kirke, men det 
havde været en underskudsforretning. Private 
folk havde heller ikke råd til håndværkere, og det 
fyldte kun lidt i regnskabet, at han i sommeren 
1931 skulle reparere Brugsens tagudhæng. I 
december 1931 måtte han fyre sin sidste svend.

Men Brugs-Hans havde en sikker tro på, at Ole 
Kirk nok skulle klare sig igennem. Det viser føl
gende lille episode. Den fyrede svend fik sin løn 
udbetalt pr. check. “Få den indløst hos Brugs- 
Hans, men sig, at han ikke må lade den gå videre 
til banken før om tre måneder”, var nogle af Ole 
Kirks sidste ord. Svenden fik sine penge i Brugs
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en; for Hans tvivlede ikke et øjeblik på, at Brugsen 
fik sine penge igen.

Det var krisen, der fik Ole Kirk til at tænke krea
tivt. Han begyndte at lave legetøj, og det var jo 
ikke så dumt endda. 1 1934 beskæftigede han alle
rede 7 personer. Ole Kirk og hans familie bevare
de et nært forhold til Brugsen. Når der kom ny 
funktionærer til LEGO, tog Ole Kirk eller Godtfred 
dem selv med over i butikken og introducerede 
dem.

På den anden side var LEGOs vækst af stor 
betydning for Brugsen. De nye tilflyttere gav stor 
stigning i omsætningen. 1 1926 var Brugsen stadig 
en udpræget landforening, men efterhånden som 
LEGO voksede, gik den langsomt over til at støtte 
sig på bybefolkningen. Endeligt havde LEGO 
mange tilrejsende, der gjorde små og store ind
køb i butikken.

Bedre tider - trods alt
Hele vejen gennem 30erne havde Brugsen fortsat 
alt for mange penge ude at svømme. På hvert 
eneste månedlige bestyrelsesmøde helt op til 
begyndelsen af 40erne konstaterer bestyrelsen, at 
for mange skylder og at uddeleren må skrue bis
sen på og stramme kreditgivningen. Samtidig 
kører der en lang række inkassosager og tvangs
akkorder. Desværre bliver de fleste indtægter her
fra spist op af sagførersalærer.

Alligevel går det støt men sikkert fremad. 
Omsætningen stiger og hvert år er der overskud 
på driften. Der bliver råd til den løbende vedlige
holdelse af butikken og uddelerens lejlighed samt 
en række ny investeringer.

I 1928 bliver Brugsen tilsluttet det nyoprettede 
Billund Kloakselskab. Året efter holder den 
moderne teknik sit indtog i butikken. Gennem 
FDB indkøbes en kaffemølle og to kværne. I 1930 
udvides butikkens sortiment med FDB-træsko og 
FDB-margarine.

Også ude på gaden sker der noget. Der er nu så 
mange motorkøretøjer på vejene og hjælpemoto
rer i landbrug og industri, at det svarer sig at sæl
ge brændstof. I 1932 skriver foreningen kontrakt 
med Det Forenede Olie Kompagni, der opstiller 
en benzinstander og får tre års eneret på levering 
af “Benzin No. 2”. Også uddeleren bliver motori
seret. Hans Nielsen anskaffer bil til varekørsel og 
afhentning af æg hos bønderne.

Det var dog stadig almindeligt, at mælkekuske
ne kom om morgenen med ordrer ude fra gårde
ne, og så fik de varerne med tilbage. Kort før kri
gen bliver det forbudt at bruge benzin i privatbi
ler, og Hans Nielsen må leje en lastbil til varekør
sel.

I 1934 vedtager man at holde lukket på samtli
ge helligdage. Til gengæld bliver der gjort lidt

Ib Pedersen:
“Da jeg var dreng, hed kommisen Steiner. Jeg 
havde det klingende navn Ib og gik altid og 
sang. Derfor kaldte de mig Ib Operasanger.
Man kunne få Kongen af Danmark-bolcher i 

et rødt kræmmerhus, og der var også en slikke
pind på en rund pind. De var ca. 5 cm høje 3 
cm brede og 1 cm tykke, var dyppet i chokolade 
og kostede 5 øre.
Når jeg kom derover, skete det, at de lokkede 

mig hen bagved de flot pudsede forkromede 
kupler på kaffekværnen. Jeg skulle så stå derin
de og synge “Kalle fra Skåne” Og når jeg havde 
sunget den et par gange, kunne jeg sommetider 
liste sådan en femøres slikkepind over disken. 
Så gik jeg strålende hjem”
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Den moderniserede butik udefra med bestyrelse, uddelerfamilie og kommis, en mild 5. december 1937.

mere ud af julen dette år. Uddeleren får 20 kr som “Dem blev der gjort meget ud af. Søndagen før jul
godtgørelse for lys til juleudstillingen. skulle der være juleudstilling. Dagen inden var en

Brugs-Else fortæller om juleforberedelserne: hel festdag. Da spiste alle de handlende sammen.
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Den nye butik var lys og funktionel med radiatorer og et stort vareudbud. Bag disken står uddelerparret 
og kommis Jakobsen. På gulvet nyder bestyrelsesmedlemmerne Kr. Hansen, Plougslund og Hans Jensen, 
Billund en cigar.

Julegaver og -varer havde vi hentet i Århus. Med
lemmerne kom som regel en hel familie sammen 
og gjorde deres juleindkøb. Så fik de en kop kaffe”.

Ombygning
I 1936 får Brugsen indlagt vand, da det bliver til

sluttet det nyoprettede Billund Vandværk. Prisen 
er 3 kr pr måned for første vandhane, 50 øre for 
den anden og 25 øre for resten.

Med rindende vand i hanerne er vejen åben til 
den næste store forbedring: centralvarme. Nu er 
økonomien efterhånden så meget på fode igen, at

40



Uddelerens vare-lastbil kan også bruges til snekørsel, et tilløbsstykke for gadens unger.

man kan begynde at tænke på fremtiden. I 1937- 
38 er omsætningen dobbelt så stor som i kriseåret 
1932-33 og overskuddet ti gange så stort.

Da både butik og lejlighed trænger til en gen
nemgribende modernisering, beslutter Brugsens 
generalforsamling at sætte et større byggeprojekt 
i værk, hjulpet af FDBs arkitekter.

Byggeriet bliver udbudt i offentlig licitation i 
sommeren 1937. Den samlede tilbudspris er 
17.607 kr, og alt arbejdet undtagen butiksinventar 
går til Billund-håndværkere. I sparekassen opta
ger Brugsen et byggelån på 20.000. Som vederlag 
for ulemper under ombygningen får uddeleren 
overladt de gamle kakkelovne. Men der er
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grænser for bestyrelsens gavmildhed: komfuret 
får han ikke. Det skal han sælge for Brugsens reg
ning.

Det går stærkt med byggeriet. Allerede den 9. 
december bliver de lyse og moderne lokaler frem
vist for medlemmer og indbudte gæster fra FDB. 
Nu er man helt på omgangshøjde med de bedre 
købstadsbutikker og foran konkurrenterne. Ikke 
mindst da man for 50 kr køber “den saakaldte 
Tavse Sælger med Vareprøver af Kjolestoffer” og 
får opsat cykelstativer ud mod gaden.

Konkurrenterne var Billund Købmandsgård, 
som Klitgaard drev. På den ene side af Brugsen, 
mod vest, boede en kort overgang en lille 
købmand, Chr. Larsen. Hans kone havde fransk 
vask og strygning og hjemmebageri. På den 
anden side lå købmand Ove Kastberg, der mest 
havde papir- og gaveartikler. Denne butik blev i 
øvrigt grundlagt af maler H. C. Jensen, den senere 
formand for Brugsen. Ude vestpå måtte Brugsen 
kappes om kunderne med Løvlund-købmanden 
Bach Pedersen.

Lønnen
Uddeleren havde en ganske pæn løn og var en af 
byens mere velaflagte mænd. Hertil kom fortje
nesten fra handel med æg og bær og senere også 
æbler, som var hans private forretning. Af sin løn 
skulle han til gengæld betale det øvrige persona
le. Hans Nielsens kone, Else var en god og i 
begyndelsen også gratis hjælp i butikken og på 
kontoret. Så var der en kommis og som regel også 
en lærling.

De fik ikke tarifmæssig løn. Det var der ikke 
plads til i uddelerlønnen. Men i 30erne fik fagbe

Hans Jessen:
“En af Billunds originaler blev kaldt Kejser. 
Hvad hans rigtige navn var; ved jeg ikke. Han 
havde et kolossalt overbid, det er det, jeg husker 
ham bedst for. Han røg cigarer, og cigaren 
anbragte han mellem overlæben og overganen, 
så den hængte helt lodret ned over hagen. Det 
så helt tosset ud. Han kørte varetur for Brugsen, 
men hvad han ellers lavede, husker jeg ikke”.

vægelsen kig på medhjælpernes forhold og pres
sede på for at få overenskomst. Bestyrelsen med 
Hans Jensen i spidsen mente, at det alene var 
uddelerens sag, og hvis nogen skulle med i en 
arbejdsgiverforening, måtte det være ham og ikke 
Brugsen.

I 1939 strammede HK nettet og man måtte give 
sig: “Da der, siger protokollen, “gentagne Gange er 
sket Henvendelse til Foreningen om at afslutte 
Overenskomst med Brugsforeningernes Medhjæl
perforening under Handels- og Kontormedhjæl
perforbundet, og nu sidste Gang ifølge Skrivelse af 
14 ds. med Trudsel om Blokade har Bestyrelsen 
vedtaget at lade Foreningen indmelde i “Brugsfor
eningernes Organisation vedrørende Arbejdsfor
hold”.

De ansatte fik nu en ansættelseskontrakt og 
mere i løn. Det betød ekstra udgifter for uddele
ren, og da vinteren 1939-40 var hård, blev også 
varekørsel og ægafhentning væsentligt dyrere. 
Som dækning fik uddeleren et tillæg på 0.5% af 
omsætningen af butiksvarer.
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Fjenden står i byen

En dag i april 1940 lød der taktfaste tyske støvle
tramp i Billunds bygade. Verdenskrigen var kom
met helt tæt på. Bestyrelsesmedlemmerne, Kri
sten Madsen, Christian Hansen, Hans Kristian 
Hansen og Frederik Andersen var allerede den 10. 
april samlet omkring stuebordet på Enggård hos 
Hans Jensen.

Der er næppe tvivl om, hvad dagens samtale
emne har været, men hele bestyrelsen synes at 
have hørt godt efter, da landets konge og regering 
opfordrede befolkningen til at “udvise værdig 
optræden” I følge referatet har bestyrelsen blot 
behandlet de foreliggende småsager, som om 
intet var hændt.

Måske har besættelsen da heller ikke umiddel
bart ført til dramatiske ændringer af dagligdagen. 
Vareknaphed og rationering kendte man til i for
vejen. Nu blev det blot en grad værre. Samtidig 
røg priserne i vejret, og det var ikke kun en ulem
pe. Dog reagerede FDB hurtigt ved at stramme 
kreditten. Herefter skulle alle varer betales inden 
en måned.

Det varer ikke længe, før verdenshandelen går 
næsten helt i stå. Olieprodukter og rigtig tobak 
bliver næsten ikke til at opdrive. (De praktiske 
besværligheder er beskrevet senere). Det Danske 
Petroleums Aktieselskab, som nu er Brugsens 
benzinleverandør, har pludseligt ikke mere at

sælge af, da de ikke får tildelt olie. I stedet antager 
man et tilbud fra BP.

BP-tanken gav forresten anledning til flere 
muntre episoder. Hans Jessen husker følgende 
sammenstød: “Under krigen, da der jo var mørk
lagt om natten, kom jeg en aften, da det var særlig 
begmørkt, gående på fortovet ved Brugsen. Pludse
lig fik jeg et frontalt sammenstød med en anden 
mand, der kom gående lige imod mig. Det var 
Marius Vejmand, og han blev nok lige så overra
sket som mig. Men vi tog det selvfølgelig fra den 
gemytlige side.

Mange år senere kom jeg til at fortælle min 
nabo, Chr. Eskildsen (“Morbror’j, om episoden. Vi 
talte om, hvor mørkt det kunne være sådan en 
efterårsaften. Han fortalte, at han også var kom
met gående ved Brugsen en mørk aften. Han så da 
konturerne af en mand, der stod på fortovet. Og da 
han troede, at det selvfølgelig var en, han kendte 
(dengang kendte vi alle hinanden i Billund) sagde 
han “goddaw” til manden. Denne svarede ikke, og 
Chr. Eskildsen sagde: “Hva fanden, ka' do æ hil
s'?”

Personen forholdt sig stadigvæk tavs, og Christi
an opdagede så, at det var benzintanken, han stod 
og talte til. Brugsen havde jo dengang en BP-tank i 
kanten af fortovet”.

Også danskfremstillede produkter bliver
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Ved krigsudbruddet i 1940 var Billund stadig en søvnig provinsby-idyl.
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næsten umulige at få fat i, bl.a. sæbe. Selv simple 
ting volder problemer. På et tidspunkt frem
lægger uddeleren “en Skitse hvorefter det skulde 
være nemmere at rationere Kartoffelmelet mere 
rigtig”. Og senere hedder det, at “en mindre Tilde
ling af Kjolestof blev fordelt efter bedste Skøn til 
Familier med Børn”

I en sådan situation er det vigtigt at kunne 
meddele sig til kunderne. Derfor køber Brugsen 
en skrivemaskine, som koster den nette formue 
af 360 kr. og sammen med Foderstofforeningen 
en duplikator, til 300 kr.

Den kontantrabat, der blev indført først i 
30erne, er der ikke mere brug for. Folk er glade, 
når de overhovedet kan få noget. De stigende pri
ser skaber inflation. Ny begreber som dyrtid og 
dyrtidsregulering vinder indpas i sproget. I det 
tredje besættelsesår får medhjælperne udbetalt 
435 kr i dyrtidstillæg.

På trods af manglen på varer stiger omsætnin
gen i 1942. Det skyldes dog udelukkende de sti
gende priser og et øget salg af markfrø. Oven i 
købet bliver Billund dette år ramt af en katastrofe. 
LEGO-fabrikken brænder ned til grunden.

Ubudne gæster på loftet
“En overgang, som ikke var så sjov, var krigen”, 
husker Brugs-Else. “Fra 1939-40 var der skrap 
rationering på alt: kaffe, sukker osv. Det værste 
var dog, den gangsalt blev rationeret. Det var grov 
hårdt ved folk, for de opbevarede jo flæsk og kød i 
salt. Det var ikke meget, vi kunne få.

Tobak skulle vi selv rationere ud. Det var ikke 
altid sjovt. Nu om dage ryger koner jo ikke, når de 
er over 90, men det begyndte de pludseligt med 
dengang, for så kunne de jo få en ration. Hvis der 
før krigen havde været 1-2 i en familie, der røg, så

var der måske nu 6-7 stykker. Og så gik det jo galt 
med rationeringen.

Det var umådeligt svært at få varer. En tingsom 
gummistøvler fik vi i forhold til salget i en vis 
årrække før krigen. Det samme gjorde sig gælden
de med tobak og flere andre ting. Pludseligt ville 
alle medlemmer på én gang have tobak og gum
mistøvler. Det kunne vi jo ikke give dem.

På samme måde med manufakturvarer. En dag 
var der en, der skulle have en hel pakke sytråd. 
Kommisen solgte det til ham: “Det må du aldrig 
gøre!” sagde Hans, “for det bliver rationeret”. Folk 
prøvede jo alt muligt.

Hvis nogen skulle have bryllupsgilde eller kon
firmation, fik de ti cerutter ekstra. Det var jo ikke 
meget hvis der kom 100 gæster. Og tobakken, den 
kom fra Fyn.

Under krigen var vi de eneste i byen, der solgte 
benzin, som jo var rationeret. En politimand kom 
engang og talte op, om salget stemte med ratione
ringsmærkerne. Men vi var blevet advaret, for han 
havde først været hos købmanden at kontrollere 
rationeringsmærker. Sommetider fik vognmændene  
lov at skylde mærker, så nu måtte de skynde sig 
at komme med nogle. Da betjenten kom, havde vi 
for mange! Det kunne han ikke rigtigt få til at 
stemme: “Vognmændene siger, de skal have flere 
rationeringskort, fordi de skylder uddeleren”.

Salget af farvet benzin, som - modsat den 
almindelige bil-benzin - var uden afgift blev kon
trolleret af tolderne. Det var så ufornuftigt indret
tet, at benzinstanderen stod foran butikken, mens 
standeren til farvet benzin stod en halv kilometer 
væk. Først i 1959 fik vi lov at flytte den hjem i 
Brugsens gård.

Sommetider var tolderne nogle knægte, der ikke 
altid var lige fornuftige. Jeg kan huske engang, de 
kom og sagde: “I kører vel selv på rød benzin”. Så

45



50 års jubilæet blev holdt i krigens skygge. Varer var der ikke mange af men når folk måtte klare sig selv, 
kunne i det mindste Brugsen skilte med havefrø. Uddelerfamilie, personale, bestyrelse og FDB-gratulanter 
poserer.
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jog vi dem ud at se, om der var rød benzin i tan
ken på bilen.

De menige tyske soldater boede på skolen, på 
hotellet og i Forsamlingshuset. Officererne var pri
vat indkvarteret. En dag, hvor jeg stod ude i køk
kenet, hørte jeg nogle gå med store støvler på op 
ad fortrappen. Hvad i alverden var det? Tænkte 
jeg, for der var jo ellers ikke nogen, der uden videre 
gik ovenpå. Så gik jeg derop, og i sovekammer
døren stod to tyskere sammen med sognerådsfor
mand Kristian Horsted.

De skulle uschlafen hier”. Nej, det skulle de ikke, 
for det var vores soveværelse, jamen det var 
beslaglagt, sagde de. Der var ikke noget at gøre, og 
jeg viste dem hen til gæsteværelset. Oh, hvor dej
ligt! Her lå jo både madrasser og sengetøj og det 
hele. Men det fjernede jeg selvfølgeligt, de måtte 
selv komme med det, de skulle ligge i!

Vi havde ikke noget egentligt ubehag af de to. 
De fornærmede ikke os. En gang skulle Hitler tale i 
radioen, ogen af dem kom ned og spurgte, om han 
måtte høre det. Det kunne vi ikke sige nej til. Jeg 
husker lige så tydeligt, hvordan han stod ret foran 
radioen, da Hitler begyndte. Det var en frygtelig 
tid!

Tyskerne ville godt købe, også rationeringsmær
ker. Det solgte vi dog aldrig til dem. Heller ikke de 
varer, der var stor knaphed på, hvis vi kunne und
gå det. Det var de meget utilfredse med. Vi fik den 
ene skrivelse efter den anden om, at vi skulle 
handle med dem. De skulle have lige så god ret til 
varerne. Men så satte vi blot varerne ud i bagbu
tikken. En dag, da der kom en tysker forbi, stod jeg 
og bagte med æg og mel og forskellige andre ting, 
som de ikke kunne købe. uDet vil vi gerne købe”, 
sagde tyskeren. uDet kan du ikke”, sagde jeg. Det 
gjorde han en del væsen af. Vi skulle jo handle 
med dem.

Men ost og andet, som det var småt med en 
overgang, kunne vi sætte ud i bagbutikken og kun 
udlevere til medlemmerne. Vi kunne dog ikke 
undgå, at tyskerne så det, for de kom jo i butikken.

Vi havde en fast tildeling af Dybbøl-mærker, og 
vores datter gik ind i butikken og solgte dem alle 
til tyskerne.

Efter krigen var jeg formand for Røde Kors i Bil
lund, og der kom pakker til de flygtninge, der lå 
henne i Forsamlingshuset. Jeg tog pastor Brus med 
derhen, for jeg kunne jo ikke sprog. Det var frygte
ligt. Langs med sidevæggene lå der halm, som de 
lå i. Midt i salen havde de borde og stole. Det er det 
samme med flygtningene i dag”.

Tyskerne og brugsjubilæet
Det er som om, optimismen og fremtidstroen er 
vendt tilbage, da Billund Brugsforenings 50 års 
jubilæum nærmer sig i 1944. Efter opgøret med 
samarbejdspolitikken er forholdet til tyskerne 
meget spændt. Til gengæld er der rene linjer.

Folk har vænnet sig til alle de daglige vanske
ligheder, der bliver ikke gjort noget stort nummer 
ud af, at brugs-kælderen skal indrettes til beskyt
telsesrum for uddelerfamilien og personalet. 
LEGO er allerede genopbygget og holder nu 44 
mænd og kvinder i arbejde.

Mellem linjerne i Brugsens papirer fra dengang 
kan man fornemme en trods. Bestyrelsen fortæl
ler på generalforsamlingen, at den vil holde jubi
læumsfest i Forsamlingshuset, som dengang var 
kvarter for tyske soldater. Formanden, Maler H.C. 
Jensen, vil strække festen over to dage, den 27. og 
28. april. Der skulle være kaffebord den første dag 
kl. 18.30 præcis. Derefter skulle Andelsfilmen 
fremvises. Næste dag skulle filmen vises kl. 15 for 
børn og kl. 20 for unge.

Maler Jensen konstaterede, at Forsamlingshu-
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set var “optaget”, men tilføjede fortrøstningsfuldt, 
at “der synes dog at være Mulighed for at Forsam
lingshuset bliver fri til den 27 April”

Tyskerne var ikke sådan at hundse med og 
festen blev flyttet til skolen og hotellet. Så havde 
Jensen mere ret, når han “udtalte Haab om, at vi 
under næste Aars Generalforsamling må se Krigen 
afsluttet og Konge og Folk igen se Danmark som et 
frit og uafhængigt Fand”

Maler Jensen, der ledede bestyrelsen i de sværeste 
krigsår, var ikke bange i sin kritik af tyskerne.
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Fred i tørverøg

En dag får det ende, men vareknapheden fortsæt
ter. I fredsåret 1945 er der så lidt at få, at Daells 
Varehus opgiver at udsende sit julekatalog. Kun 
langsomt kommer der gang i industriproduktio
nen og skibsfarten på verdenshavene.

Billunds kakkelovne og komfurer bliver stadig 
fyret med tørv fra moserne rundt om byen, og det 
er en tid uden store og dramatiske begivenheder. 
På generalforsamlingen i 1947 er den største sag 
såmænd kongens død, og den ny formand, Kri
sten Madsen, udtaler mindeord om sin navnefæl
le.

I efterkrigsårene bliver handels- og varebegræns
ningerne én efter én afskaffet. Der bliver så småt 
råd til forbedringer. BP installerer en ny luftpum
pe til bil- og cykeldæk. Uddeleren, der ellers selv 
har sat penge i tørvebrændsel, får installeret elek
trisk komfur. Tre år efter krigen er varesituationen 
så god, at Billund slutter sig til brugsernes fælles 
avertering. Udviklingen kan læses ud af omsæt
ningen, som bliver fordoblet fra 1945 til 49.

Bestyrelsen begynder at arbejde for oprettelse af 
et andelsfrysehus. Efter nogle års pause begynder 
udkørslen af varer igen i 1949. En af de store suc
ceser, som bliver sat i gang i perioden, er udlej -

Ernst Madsen:
“Lige efter krigen da der igen kom chokolade, 
blev jegsendt i Brugsen. Brugs-Hans stablede så 
noget forskelligt chokolade på disken og sagde, 
at det var vores ration. Jeg vidste ikke, om jeg 
måtte købe så meget, men uddeleren sagde, at 
vi bare kunne få det skrevet i bogen. Det havde 
jeg dårlig samvittighed over".

ning af tallerkener, kopper, knivtøj og anden ser
vice til medlemmer, der skal holde større fester.

Også kulturen bliver der plads til. I 1948 bliver der 
nedsat et udvalg, der skal varetage kontakten til 
Andelsteatret, der årligt gæsteoptræder i byen.

Kvinderne med
LEGO er blevet genopbygget efter branden i 1942, 
og det går godt med salget af trælegetøjet. I 1947 
vil fabrikken forsøge sig med det ny kunststofma
teriale og køber en plastik-støbemaskine.

LEGO har, da vi runder 1950, 65 ansatte, heraf ca. 
halvdelen kvinder. Deres løn er godt tre kr. i 
timen. Det er dog stadig det almindelige, at
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Billund havde i efterkrigstiden hele tre formbrændselsfabrikker. Uddeler Hans Nielsen var sammen med 
Kristen Kristensen Bredknold og Thomas “Bjerg” interessent i Billund Formbrændsel, som blev grundlagt i 
1945. Fabrikken, der lå ved banen i det nuværende industrikvarter; pressede tørvesmuld fra moserne vest 
for byen til runde piller. Fabrikken havde eget sidespor og størstedelen af produktionen blev sendt med tog 
til kunder landet over.
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mødrene er hjemme og passer børn og hushold
ning. Det tager LEGO også vidtstrakt hensyn til. 
Mange af byens koner har hjemmearbejde, hvor 
de sidder og maler øjne og lign. på trælegetøj.

De handlende begynder at rette deres annonce
ring mod kvinderne, som står for en stadig større 
del af indkøbene. Enten køber de selv ind, eller 
også sender de børnene afsted med en dosmer
seddel. Købet bliver skrevet i kontrabogen, og en 
gang hver måned skal man afregne.

Selv om kvinderne dominerer de daglige indkøb, 
er Brugsen en mandeverden. Manden er medlem, 
og alene han kan stemme ved generalforsamlin
gen og blive valgt ind i bestyrelsen.

Nu sniger ligeberettigelsen sig imidlertid også ind 
her. I 1951 får Billund Brugsforening ny vedtæg
ter, der giver “damer” stemmeret og valgbarhed. 
Forslaget bliver vedtaget med 43 stemmer af 49.

Men der er lang vej igen. Der skal gå 6 år, før en 
kvinde tager til orde på generalforsamlingen. 
Først i 1959 bliver en af byens koner, Emma 
“Smed” Sørensen indvalgt, dog kun på en supple
antplads. Og vi skal helt frem til 1960, før vi får 
det første fuldgyldige kvindelige bestyrelsesmed
lem, nemlig Kathe Nørregård.

Da Brugsen også har et idealt sigte, vil den gerne 
lære husmødrene, hvordan de får mere ud af 
deres penge. Sammen med nabobrugserne 
begynder Billund Brugsforening i 1956 at arran
gere “Husmoderdag” i Forsamlingshuset. Ideen 
bliver taget op i 60erne, hvor foreningen har fået 
et forbrugerudvalg. Det laver i 65 et arrangement 
under titlen “Spis rigtigt - ha’ det bedre”.

Byen breder sig
50erne bliver på flere måder en afgørende tid for 
Billund. Vægten er tippet fra landbrug til byer
hverv, som nu giver de fleste deres daglige brød. 
Arbejdere, funktionærer og handlende flytter til 
byen.

Bebyggelsen breder sig bort fra landevejen 
(Hovedgaden), mod nord langs Båstlundvej og 
Solvej. Mod nordvest og nær ved Brugsen bliver 
to ny veje (senere døbt henholdsvis Ole Kirksvej 
og Tværvej) anlagt og bebygget i 1952 af den 
nystiftede boligforening. Jorden havde Ole Kirk 
købt i 1947 med udbygning for øje. I “æ Østerby” 
opstår den lille sidegade Østerbo som blindtarm 
til Vejlevej. Der kommer flere børn, og i 1955 må 
skolen udvides med tre ny klasseværelser.

Der var også et jubilæum at fejre. I 1951 har Hans 
Nielsen passet uddelerjobbet i 25 år, og den 1. 
marts bliver en af de store festdage i byen. Hans 
personale har pyntet smukt i butikken og 
ophængt statistiske tabeller, der viser den store 
fremgang gennem det kvarte århundrede.

Gaden er smykket med flag og i dagens løb 
vælter det ind med gratulanter med gaver. Af 
medlemmerne får Hans et kostbart guldur.

150 deltager i en frokost i forsamlingshuset, hvor 
der bliver holdt 22 taler. Talerne hylder jubilaren 
som den ideelle uddeler, både som forretnings
mand og menneske. Om aftenen er forsamlings
huset igen ramme om en stor fest med 225 delta
gere. Der bliver sunget sange, forfattet til lejlighe
den og et orkester fra Brande står for underhold
ningen. Det hele bliver optaget på film.

De følgende år fortsætter fremgangen i omsæt-
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“Husmoderdagen” i Forsamlingshuset i oktober 1956 blev en virkelig succes. Der er mange udenbys ansig
ter på billedet, for arrangementet blev holdt i samarbejde med nabobrugserne.
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ningen. I 1953 kan formanden notere, at der har 
været “god avl og gode priser på kartofler” og at 
bønderne har haft råd til at investere i maskiner. 
Samme år ophæves de sidste butiksrestriktioner 
og rationeringer fra krigstiden.

Der bliver råd til nyt butiksudstyr: en udreg
ningsvægt og en kaffevægt. De koster 1500 kr. i 
bytte med to gamle vægte. En ny kaffemølle kan 
der også blive til, og smedemester Gunnar Søren
sen installerer oliefyr for 4500 kr.

Gratulanterne stod i kø, da Brugs-Hans i 1951 holdt 25-års jubilæum som uddeler En rejsende i isenkram 
overrækker en kurv.
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Klokken er halvsyv og personalet er i fuldt sving. Plakaten i forgrunden reklamerer for filmen “Fodbold- 
præsten” fra 1951, som “Rejsefilmen Horsens” viste i Forsamlingshuset.

Brugs-Else:
“Vi skulle levere service, hvis vi ville være med. 
Vareudkørsel var i begyndelsen gratis, men be
styrelsen bestemte, at medlemmer ude på landet 
skulle betale en sum, for ellers blev det jo dem i 
byen, der kom til at betale for benzinen til dem 
ude på landet. Det var rimelig, at de indførte det.

Jo, der var mere service på dengang. Vi kunne 
godt opleve, at nogen ringede klokken halv elleve 
og skulle have et kilo kartofler til middagsma
den, som vi så måtte ud med. Det kunne ikke 
lade sig gøre i dag. Dertil er arbejdskraften for 
dyr.”
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Den røde skinnebus før afgang fra Billund mod Grindsted.

Sidste togafgang
1957 er et ganske særligt år for Billund. Den som
mer er det LEGOs tur til at fejre 25 års jubilæum 
med en stor folkefest. Byggeklodserne er slået 
igennem og godt på vej til at erobre verdensmar
kedet. Plastik-materialerne har nået en god kvali

tet og LEGO-systemet er langt fremme i sin pro
duktudvikling, selv om det afgørende gennem
brud først kommer i 1958, hvor LEGO-klodsen 
bliver udstyret med støtte-rør indvendigt. Fabrik
ken er begyndt på sit vokseværk, som aldrig synes
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at ende. Den antager flere og flere medarbejdere.
Men der er også skår i glæden. Den 30 marts 

afgår sidste ordinære tog fra Billund Station, og i 
begyndelsen af juni drager det sidste sjak af 
banebørster gennem byen. Da arbejdstoget fløj
ter afgang, er det slut i denne omgang med byens 
livsnerve, dens jernbaneforbindelse til den store 
verden via Vejle Nordbanegård.

Efterhånden som toget rykker mod Grindsted, 
bliver de spinkle skinner bag det revet op og læs
set på fladvogne. Samme sted havner de blinklys
signaler, hvis røde advarselslys og -klokker har 
været en del af Billunds lyd i halvtredserne.

Tilbage står den række virksomheder og byg
ninger, der var knyttet til banen: formbrændsels
fabrikken, kartoffelcentralen, foderstofpakhuset 
og stationen med perron, armsignal, vognvægt og 
varepakhus. Det eneste synlige spor efter Vandel
grisen er en stribe af olieplettet grus gennem 
byen og et glemt skilt ved Hejnsvigvej med “Pas 
paa Toget”

Nedlæggelsen af Vandelbanen skete på et meget 
uheldigt tidspunkt for Billund. Vist gav den 
underskud, men selv i den tids penge var det for
holdsvis beskedne beløb.

LEGO - og med den byen - var inde i en stabil 
vækst. Legetøjet fyldte allerede godt i godsvogne
ne. Fabrikken gjorde da også en stor indsats for at 
hindre lukningen, men talte desværre for døve 
øren. Den tids lokale politikere var meget kortsy
nede, og folk, som har forstand på den slags, 
hævder, at havde banen blot overlevet 1958, hav
de den eksisteret endnu, og sandsynligvis havde 
Grindsted og Billund haft direkte InterCity-for- 
bindelse med hovedstaden.

Spiritus og selvbetjening
For Brugsen er de praktiske følger af bane-ned
læggelsen til at overskue. Nu skal alle varer hentes 
med bil. Derimod er det en kendsgerning, at 
omsætningen dykker markant i årene omkring 
nedlæggelsen.

Det bliver ikke bedre af, at Vejle-Grindsted lan
devej efter en række alvorlige trafikulykker i det 
skarpe sving ved Billund Købmandsgård bliver 
omlagt. Det er nu slut med den gennemkørende 
trafik i hovedgaden.

Noget må gøres for at sætte ny gang i handelen. 
I 1957 søger Brugsen tilladelse til at sælge øl og 
spiritus. Brugsen havde oprindeligt haft bevilling, 
men i 1903 holdt den op med at benytte den 
under tryk fra missionsfolkene og i 1913 blev den 
opgivet.

Købmand Peter Horsted var nu den eneste i 
byen, der havde lov. Brugsen ville selvfølgeligt 
også godt have del i den handel. Missionsfolkene 
havde dog ikke opgivet modstanden mod lettere 
adgang til de våde varer. En af dem skal have 
udtalt, at “det skal kun sælges til medicin”.

Sagen bliver afgjort på en velbesøgt og storm
fuld generalforsamling den 21 maj. Det er ikke 
kun striden om øl og brændevin, der trækker 
husarerne til. Brugsen har et trumfkort: fjernsyn. 
Det var endnu så sjældent, at kun de færreste 
havde oplevet det.

Denne aften har elektriker Carlsen opstillet et 
23 tommer fjernsyn i Forsamlingshuset. Her kan 
medlemmerne følge det engelske regent-pars 
besøg i Danmark.

Kristian Horsted, far til Peter Horsted, går på 
sønnens vegne imod Brugsens bevilling. Også 
Hans Jensen er imod. Dagny Andreasen fra 
Østergård spørger sarkastisk: “Skal det så være 
sådan, at de kan stå og drikke inde i butikken
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Brugsens “diskenspringere” før ombygningen i 1958.

ligesom inde ved Peter Horsted”. Den replik sen
der et sus igennem forsamlingen.

En af fortalerne er Billunds “sherif”, landbe
tjent Quist Sørensen fra Brugsens bestyrelse. 
Udgangen bliver, at 69 stemmer ja, 53 nej og 4 
stemmer er blanke. Siden søger hotellet bevilling 
og til sidst Købmandsgården.

01 og snaps var ikke nok til at sætte skub i 
omsætningen, for selve butikken var gammel
dags. Når man skulle handle i Brugsen, trængtes 
man foran disken. Kommisen, Brugs-Hans, Else 
eller hvem der nu ekspederede, spurgte, hvis tur 
det var og “Hvad skal det være?”. Man sagde, hvad 
man skulle have eller rakte sin dosmerseddel
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Under ombygningen var en midlertidig butik indrettet oppe på lageret, med indgang fra smøgen mellem 
Brugsen og Peter Horsted.

frem. Tingene blev så hentet frem, én efter én. 
Det var ikke for ingenting, personalet i en butik 
blev kaldt diskenspringere.

I 1958 blev der med hjælp fra FDBs arkitekter 
projekteret en gennemgribende ombygning af 
butikken, og for at skaffe plads til de stadig flere 
kunde-biler, ville man inddrage et stykke af haven 
til parkering. De lokale håndværkere tilbød at 
lave arbejdet for ca. 30.000 kr. Byggeriet gik i gang 
og mens byggerodet stod på, var der indrettet en

interimistisk butik oppe på lageret med indgang i 
smøgen mellem Peter Horsted og Brugsen.

Den 7. november var der festlig indvielse af 
den ny selvbetjeningsbutik, der ifølge Vejle Amts 
Folkeblad nu var “en af de smukkeste forretninger 
her på egnen” Butiksarealet var fordoblet, og alt 
var holdt i lyse og lette farver.

På indvielsesdagen var der balloner til børne
ne. Desværre var det også børnene - især de 
større drenge - der sommetider tog ordet selvbe-
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Skrædder Frandsens “Nete” og Anna “Maler” er 
ikke helt fortrolige med den nymodens selvbetje
ning.

tjening lidt for bogstaveligt. Jeg husker i hvert 
fald, at påfaldende mange drenge i tiden derefter 
fik ny lommekniv, ligesom der kom en del fyrtøjer 
i omløb.

En overgang denne vinter var det en sport for 
de store drenge at fange os mindre, når vi på vej

hjem fra skole skulle igennem anlægget. Så bandt 
de os til et træ og truede med at brænde vores 
fingre med benzin-lighterne.

Svindet fra butikshylderne var betydeligt lang 
tid efter. Til gengæld kunne besparelsen på per
sonalesiden omsættes i kortere arbejdstid. Dette 
år blev arbejdsugen nedsat til 43 timer med 
uændrede åbningstider.

Filial-planer
I 1957-58 opførte boligforeningen 10 huse på 
Lærkevej. I 1959 havde kommunen købt og byg
gemodnet 16 hektar jord fra Vagn Jensens og 
Richard Fasterholdts ejendomme. Gaderne 
Fasan vej, Solsortvej og Elmelunden blev hurtigt 
udbygget. Tanken om en købmandsbutik i den ny 
bydel begyndte at spøge, I 1960 kom det Brugsen 
for øre, at dens tidligere kommis Svend Erik 
Andersen havde planer om at komme tilbage til 
byen og starte butik.

Quist Sørensen (der ville blive genbo til den 
kommende butik) foreslog, at Brugsen kom kon
kurrenten i forkøbet. Den skulle prøve at overtage 
den ny forretning og drive den som en filial med 
Andersen som bestyrer.

Desværre var FDBs kredsrevisor Christensen af 
en anden opfattelse: han frarådede ideen, da 
udviklingen gik mod færre og større butikker. I 
stedet, mente han, skulle Brugsen effektivisere 
salgsarbejdet og driften.

Forbrugsgoder og kredit
LEGOs fremgang bringer også velstand til byen. 
“Forbruger” er et af de ny ord, der vinder indpas i 
disse år. Nu begyndte “forbrugerne” at låne penge 
i banker og sparekasser, så de kan anskaffe “vari
ge forbrugsgoder” som bil, hårde hvidevarer, 
møbler og elektronik.
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Sidst i 50’erne. Brugsens ydre ændrede sig ikke væsentligt inden flytningen til Butikscentret.

Det ny TV-vidunder er stadig noget, som kun et 
fåtal har prøvet. Sidst i halvtredserne har kun fire 
Billund-boere et apparat. Det er elektriker Johs. 
Carlsen, Brugs-Hans, Therkild “Post” Madsen og 
Godtfred.

En dag annoncerer Carlsen, at han vil stille et 
apparat frem i sit udstillingsvindue på hovedga
den (i den ældste brugs-bygning). Der er et større 
opløb af unger, som følger en udsendelse med

Jørgen Clevin som  hurtigtegner.
Nu vil alle have del i de ny forbrugsgoder og 

FDB skynder sig at komme frem med køleskabe, 
hjemmefrysere og TV-apparater. Det bliver gode 
salgsartikler i Billund, hvor Brugsens folk selv 
tager rundt og opsætter antenner og tilslutter 
fjernsynene, der er danske og af mærket Jensen.

Nu har Brugsen til gengæld ikke længere råd til 
at finansiere kreditgivningen. Alt for mange over
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Kommis Jakobsen, Brugs-Hans, lærling Peter Vestergård, uKris,} Sørensen og Eigil Kristoffersen.

holder stadig ikke betalingsfristerne. Lige siden 
1956 har især Quist Sørensen presset på for ind
førelse af kontant betaling. Men der er - som man 
kunne vente - stor modstand blandt medlem
merne, mest dem, der er slemme til at “trække” 
betalingen. Også uddeleren er usikker over for 
kontantprincippet. Han frygter, det vil skræmme 
for mange kunder over til konkurrenterne.

Da kontant-reformen endeligt kommer i 1964,

har bestyrelsen gjort et grundigt forarbejde. Den 
har rådført sig med FDB og været på besøg i en 
række andre brugser på egnen, som var gået bort 
fra kreditgivningen. Samtlige medlemmer får nu 
tilsendt en tryksag, der fortæller om de ny vilkår.

Som plaster på såret begynder Brugsen at dele 
julegaver ud til medlemmerne. Dette år en rund 
bakke, året efter en røreskål af plastik, så en 
huskerulle. I 1968 bliver julegaven afløst af en fol
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der med slagtilbud samt et julelotteri med gevin
ster.

Hertil kommer så den årlige udbetaling af over
skud, dividende. Efter overgangen til kontant, 
bortfalder kontrabøgerne helt som grundlag for 
beregning af de enkeltes køb.

I stedet får man hver gang, man handler, udle
veret dividendemærker svarende til det beløb, 
man har købt for. Mærkerne klæbes ind i dividen
debogen og afleveres én gang årligt. Herefter bli
ver pengene udbetalt. Dividende-procenten er 
fastsat et halvt år forud for det pågældende regn
skabsår og svinger i 50erne mellem 5 og 3 pro
cent.

Nyt vokseværk
Allerede få efter ombygningen i 1958 er pladsen 
igen for trang. Forbrugerne kræver større udvalg, 
og samtidig er de skarpe grænser mellem special

butikkerne begyndt at skride. Brugsen har fået 
køledisk og er begyndt at forhandle ferske føde
varer. I 1965 får den sundhedskommissionens til
ladelse til salg af dybfrosne levnedsmidler. Så må 
der også skaffes plads til en frysedisk.

Men omsætningen er reelt stagnerende, når 
man tager inflationen og indførelsen af moms i 1967  
i betragtning. Igen må der gøres noget dra
stisk, bygges ud. En gennemgribende udvidelse 
og modernisering af butikken i den eksisterende 
bygning kan imidlertid - ifølge FDBs sagkyndige - 
kun hænge økonomisk sammen, hvis den fører til 
en fordoblet omsætning.

Blikket retter sig nu mod by-engen, hvor kom
munen i 1962 afsatte et areal til butikscenter. I 1968  
bliver der udarbejdet to forslag: et til udbyg
ning i de eksisterende bygninger og et alternativt 
med nybyggeri ved Hans Jensensvej.

Under den festlige indvielse i 1958 
skænker Else en kop god kaffe til med
lemmerne.

Bill—i
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Egne varemærker
Fællesforeningen var i mange år nødt til at have 
et net af egne fabrikker. I Vejen, Kolding og Vejle 
lå de FDB-fabrikker, som Billund købte mest af 
Kolding er i nyere tid mest kendt for FDBs choko
ladefabrik, men engang var der også noget, der 
hed Kolding Rebslageri. Tovværk var en vigtig 
vare i enhver land-brugs.

130erne tilbød FDB at levere seletøj, sålelæder 
og tasker. Billund sagde nej tak. Det var der for 
lidt salg i. Så gik det bedre med Brugsens-træsko.

Den groftskårne melange-tobak, mændene 
stoppede i deres lange piber, kom fra Esbjerg 
Tobaksfabrik, der også lavede skrå. Forsiden af 
Melange-pakken var prydet af en indianer. I 
1902 begyndte Billund Brugsforening at for
handle Esbjerg-tobakken.

Medlemmerne tog godt imod den, især skråt
obakken. Flere klagede dog over, at indpaknin
gen var for dårlig. Indianeren blev senere erstat
tet af et nobelt dameansigt, der prydede cerut- 
mærket Comtesse.

En af de store dagligvarer var mel fra Damp
møllen på Vejle havn. Det kom til at hedde Safir. 
I et landsogn som Grene blev der overraskende 
nok brugt en del margarine helt fra Brugsens 
start. Den blev købt hos Alfa i Vejen, for kunder
ne ville ikke aftage Brugsens eget mærke. Først i 
1930 lykkes det at få indført FDB-margarinen.

Folkeviddet kunne være lidt ondskabsfuldt ved 
brugs-varerne. Hvis en murer havde muret 
skævt, kunne han blive skoset med, at han havde 
"brugt en brugs-snor". Det er ikke helt retfærdigt. 
Filosofien bag de varer, forbrugerkooperationen

står for, har altid været at lave reelle kvalitetsva
rer til en fornuftig pris.

Mange af FDBs varer har gennem tiderne 
været et alternativ til mærkevarerne. Lad os 
nævne vaskemidlerne Blenda, NU-Hvid og Ble
ga, hvor det ikke var navnet, men indholdet, det 
handlede om.

Det samme var tilfældet, da Brugsen begyndte 
at sælge alt fra hårde hvidevarer til symaskiner 
under navnet Major.

Danskerens kaffetår skal man ikke spøge med. 
Den skal brygges af udsøgte bønner. Da Billund 
Brugsforening for 25 år siden skulle markere sit 
75 års jubilæum, blev der - selvfølgeligt - blandet 
en speciel "jubilæumskaffe".

I gamle dage hed kaffen "FDB Luxus Java', 
men i 50erne gik de nordiske fællesforeninger 
sammen i Nordisk Andelsforbund (NAF). De 
kunne nu gå sammen om produktion og opkøb. 
På kaffesiden blev NAF verdens største opkøber, 
der kunne få det bedste af det bedste. Navnet 
blev Cirkel Kaffe, der i Danmark blev lanceret 
med Sikker Hansens berømte negerpige. Han var 
også kunstneren bag den lille pige på Davre
havregryn samt tobakspigen.

1 70erne begyndte vi alle sammen at forlange 
rene varer uden overflødige tilsætningsstoffer. 
Her gik de nordiske brugser foran. Blandt andet 
lancerede NordTend den første serie af allergi
testede kosmetik-produkter og vaskemidler, hvor 
al parfume og overflødigt fyld var fjernet. Mini- 
Risk blev en så stor succes, at flere andre 
butikskæder tog ideen op.
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Bymidten
1983 gennemføres en stor brugerundersøgelse i 
bymidten. I butikscenter-området er der 24 
butikker, heraf to supermarkeder, de øvrige er 
specialforretninger og servicevirksomheder.

Undersøgelsen dokumenterer, at Billund 
bymidte er omegnens handelscentrum. Brugerne 
er rimeligt tilfredse med centerområdet, hvor 
Brugsen er den store publikumstrækker. En del

efterlyser flere specialbutikker og lidt atmosfære i 
form afen café.

Rådhuscentret får skældud af mange Billund- 
boere. De mener, Rådhuset skiller bymidten i to 
dele. Det fremgår også, at beboerne ikke deler 
planlægernes syn på Billunds gamle huse. 
Nedrivningen af dem, især mejeriet, har ikke 
været populær.
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Til butikstorvet

På dette tidspunkt begynder spørgsmålet om et 
generationsskifte på uddelerposten at blive aktu
elt. Hans Nielsen har nået pensionsalderen, men 
vil gerne blive på pladsen lidt længere, og det vil 
et flertal i bestyrelsen ikke sætte sig imod.

En flytning til engen er et stort og dristigt 
skridt. Det vil koste et par millioner og er kun 
muligt, hvis andre butikker vil gå med og derved 
skabe et center-miljø. I området ved det planlagte 
butikscenter ligger indtil videre kun Ejner Niel
sens boghandel, Søren Ottesens Radioforretning 
samt Erik Thimsens møbelforretning. Ved Hans 
Jensens vej står Hans Ottesens pølsekiosk.

I 1969 bliver der holdt et møde mellem kom
munen og de interesserede, som er købmand H. 
C. Christensen, installatør Johs. Carlsen, Midt
bank og Brugsen. Opmærksomheden samler sig 
mere og mere om et nybyggeri.

Det lysner med økonomien, som har det rigtigt 
godt et par år efter 1969. Da Hans Nielsen går på 
pension den 1. juli 1971 efter 45 år på posten, kan 
han se tilbage på et år med rekordregnskab og en 
reel omsætningsfremgang på 26%.

Stillingen bliver slået op og 80 søger. Det er det 
største antal ansøgere i FDB siden 2. verdenskrig. 
Jan Hedegård bliver ny uddeler.

Hedegård bliver hovedkulds kastet ud i bygge
ri- og flytteplaner. Under indtryk af den økono

miske fremgang vedtager medlemmerne center
løsningen. FDBs arkitekter har nu detailprojekte
ret den ny brugs på 700 m2. Der er sikret mulig
hed for senere udvidelser. Prisen anslås til godt 2 
millioner. Ifølge konsulenternes beregning vil 
butikken køre med underskud de første to år.

I løbet af sommeren 1972 bliver varelageret fra 
den gamle butik solgt ud. Selve bygningen bliver 
senere solgt for 275.000 kr og omdannet til Ebbes 
Herremagasin.

Efterhånden som den ny butiksbygning står 
klar, udstyres den med splinternyt inventar og ny 
varer. Det vil sige, helt klar var den ikke, for rev
nerne i tagdækningen var ikke tætnet. Men det 
havde været varmt og godt vejr i flere uger, så det 
gik nok.

Men en dag er Jan Hedegård til et møde på 
Esso Motor Hotel, da der pludseligt bryder et 
voldsomt tordenvejr løs. Han må styrte afsted, og 
sammen med Falck, som også er tilkaldt, søge at 
redde varerne, mens vandet siler ned gennem 
revnerne i taget. Det lykkes at få det meste dæk
ket over med plastik, men Falck må i gang med de 
store lænsepumper.

Byens ny og flotte supermarked med slagteraf
deling står dog planmæssigt klar til indvielsen. Til 
åbningsdagene er tilstrømningen af kunder så 
voldsom, at folk må lukkes ind i hold. Der bliver
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udskænket vin og kaffe, børnene får balloner, og 
Brugsen lokker med en række fordelagtige 
åbningstilbud. Blandt andet 2 mørbrader til 9,95.

Der kommer en ny stil over Brugsen, der vil 
skabe sig en stærkere profil i byen. For eksempel 
tager Brugsen i 1973 det utraditionelle skridt at 
arrangere kondimarch med 100 deltagere.

Kunderne tager pænt imod den ny butik, men 
det er en meget stor opgave at løfte. Økonomien 
er anspændt. Faktisk er der en overgang risiko for, 
at Billund Brugsforening skal miste sin selvstæn
dighed og overgå til såkaldt b-brugs direkte under 
FDB.

Formanden Hans Greve begynder at få ubeha
gelige breve fra FDB, som truer med at stramme 
kreditten. Greve er fra sit arbejde vant til en mere 
kontant holdning til besværlige leverandører og 
siger til uddeleren: “Ring til FDB og giv dem 
besked på at stille her til en samtale”.

Stor er Greves overraskelse, da FDB-direktør 
Skovmand et par dage senere giver møde i Bil
lund! De to får sig alligevel en konstruktiv snak

om foreningens problemer. Skovmand har to råd: 
få en kassekredit på 50.000 for at få bedret likvidi
teten og få samarbejdet mellem bestyrelse og 
uddeler til at fungere.

Slut med dividenden
Indtil 1973 har det heddet “Gå i Brugsen og få del 
i dividenden”. Nu er det slut. Administrationen af 
overskud til medlemmerne er blevet for dyr. Den 
koster ca. 25.000 om året. På generalforsamlingen 
i 1974 vedtager et stort flertal at lade den falde 
bort indtil videre. Den er dog ikke helt opgivet, 
men der skal som minimum findes en bedre tek
nisk metode til at registrere medlemmernes køb.

Når der ikke længere bliver udbetalt overskud 
til medlemmerne, står Brugsen lige med de andre 
butikker og må konkurrere alene på pris, kvalitet 
og service. At den kan det, godtgør en under
søgelse, som Brugsens ny forbrugergruppe laver i 
1974. Gruppen går på prøveindkøb i fire forskelli
ge forretninger og får bekræftet, at Brugsen er bil- 
ligst.
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Jørgensen-æraen

I efteråret 1978 siger Jan Hedegård sin stilling op. 
Nu skal der med FDBs hjælp findes en ny mand 
eller kvinde. Det er afgørende for bestyrelsen, at 
den kan træffe sin afgørelse i fuld enighed, så 
samarbejdet kan blive det bedst mulige.

Da fristen udløber, har der meldt sig 25 bejlere 
til jobbet. Af dem udpeger bestyrelsen fem til 
nærmere udvælgelse. I Vejen føler bestyrelsen 
dem grundigt på tænderne. Alle bliver udspurgt 
om alt relevant, blandt andet hvad de prioriterer 
højest. De fire hælder til at mene, at samarbejdet 
med bestyrelsen er nummer ét.

Den femte, Løsning-uddeleren Bent Jørgensen 
siger derimod uden vaklen, at det vigtigste er 
kunderne. Bestyrelsen må komme i sidste række. 
Det bliver bestyrelsen så glad for at høre, at den i 
fuld enighed går ind for ham.

Jørgensen tager fat med oprullede ærmer fra 
første dag. Kunderne skal have den bedste betje

ning. Det kræver et godt og tilfreds personale. For 
første gang nogensinde får Brugsen en egentlig 
personalepolitik.

Ingen kunde skal fremover klage over vare
mangel. Henad juletid, hvor det sner, kommer en 
dame, som bor lidt udenfor Billund, ind og spør
ger efter hvidkål, men der er ingen. Uddeleren 
sætter sig i varevognen og kører ad sneglatte veje 
til Vejle. En times tid senere står han på den for
bløffede dames trappe med et kålhoved.

Bent Jørgensen falder hurtigt ind i Billund- 
tonen, men en enkelt gang i starten rammer han 
alvorligt ved siden af, fortæller Hans Greve. Jør
gensen synes, der er for mange røde bøffer i slag
terens køledisk: Folk i Billund vil hellere købe 
hakkekød og medister, mener han.

Men han må hurtigt ændre opfattelse: her i 
byen er man mere til skært kød end til fars.
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Super Brugsen Billund er i 1994 med sine ca. 35 ansatte en af byens mellemstore arbejdspladser.
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Bent Jørgensen, uddeler:

Fra Brugsen til Super Brugsen 
15 år med vækst og fremgang
“Jeg trådte til som uddeler i Billund den 6. okto
ber 1978. Inden da havde jeg været uddeler i 
Løsning i 8 år. Men før jeg kom til Løsning, havde 
jeg været 1. mand i Brugsen i Grindsted. Her hav
de jeg gået og ventet på, at Billund Brugs skulle 
blive ledig. Jeg vidste, at Hans Nielsen var ved at 
være oppe i årene. Men først efter, at der en kort 
periode havde været en anden uddeler, blev plad
sen igen opslået, og jeg slog til.

Da jeg overtog butikken, var foreningens øko
nomi meget dårlig, så dårlig, at hvis der ikke 
straks skete noget i positivt retning, ville forenin
gen gå en usikker fremtid i møde. I 1978 var der et 
underskud på ca. 1,5 mill. kroner.

Personalet var på 9 personer og butikken var 
lige blevet bygget om og udvidet fra 400 m2 til 625 
m2. Det vigtigste var at få solgt nogle varer. Aller
først måtte jeg have personalet til at fremstå som 
et kollektiv, der forstod, at sammenhold, arbejds
glæde og masser af varer på hylderne, var det, der 
betød noget for medlemmerne.

Det lykkedes hurtigt at få udviklingen vendt. 
Omsætningen steg fra 9,5 mill. i 1978 til 13,6 mill. 
i 1979, hvor der nu kun var et lille underskud.

Nu fulgte 4-5 år, hvor det gik rigtigt stærkt og vi 
tjente en del penge. Pladsen i Brugsen begyndte

at blive for kneben, så vi tænkte på en ny udvidel
se. Vi købte af samme årsag to nabobutikker, som 
vi betalte kontant af den opsparede indtjening.

I slutningen af 1983 fik vi endnu en konkur
rent, da der kom et nyt supermarked til byen. Det 
fik dog ikke, som man kunne have frygtet, negativ 
betydning for Brugsens omsætning. Tværtimod!

Efter kun tre års forløb begyndte det igen at 
knibe med pladsen. I 1986 kom derfor den næste 
udvidelse på hele 400 m2, fra 625 m2 til 1025 m2 
salgsareal. Vi fik ved den lejlighed også en deli
katesse, som blev en meget stor succes. Der blev 
indrettet et nyt indgangsparti med kiosk og bager. 
Ombygningen kostede ca. 5,5 millioner. Til 
gengæld nåede omsætningen dette år op på ca. 
31 mill. og fremgangen holdt sig stabilt i årene 
herefter.

1990 kom Billund Brugs ind i EDB alderen. Vi 
fik kasseterminaler med stregkodelæsere, der selv 
aflæser oplysninger om vareart og pris, som er 
indeholdt i de påtrykte stregkoder. Det hele styres 
fra PC-rummet. Fra da af var det slut med at pris
mærke alle varer.

Den 1. januar 1991 kom Billund Brugsforening 
med i SuperBrugs-kæden. Det satte yderlige fart i 
omsætning og overskud. Dette år blev regnskabs
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mæssigt vort hidtil bedste.
Butikken begyndte igen at blive for lille, og vi 

måtte på ny til tegnebrættet. Der blev projekteret 
en butik på i alt 1425 m2.

I 1992 skiftede lavpris-supermarkedet ejer og 
fik nyt navn, ABC. Denne nyhed fik vi samme 
dag, som Super Brugsen afholdt licitation over sin 
udvidelse. Hvad så? Bestyrelse og uddeler gik i 
tænkeboks. Efter 8 dage, hvor vi havde endevendt 
tingene grundigt, besluttede vi i fuld enighed at 
sætte gang i byggeriet. Udvidelsen, der kostede 
3,5 millioner, blev taget i brug sidst i marts 1992. 
Godt vi ikke rystede på hånden!

Vi har nu en af SuperBrugs-kædens flotteste 
butikker med brede gange, flot inventar og meget 
lyse lokaler, kort sagt en top-moderne butik. I 
slutningen af november måned fik Super Brugsen 
tipsforhandling. Det havde vi søgt om i 4-5 år.

Jeg synes, vi kom flot ud af 1992 med såvel 
omsætning som overskud, i betragtning af, at vi

både havde investeret i ny butik og fået en ny 
konkurrent.

Året 1993 var lige så fint som 1992 med såvel 
omsætning (butiksåret 1993 var lidt kortere end 
1992) som årsresultat, selv om vi også i år mærker 
den hårde konkurrence fra de to nye Bilkaer i Vej
le og Kolding.

I dag er Super Brugsen Billund en arbejdsplads 
med 36 ansatte. Mit mål for “min brugs” har altid 
været at skabe en butik, hvor kunder hver gang 
føler sig velkomne, og hvor de bliver mødt af et 
glad, hjælpsomt og smilende personale. Vi skal 
have de varer, som vore kunder ønsker -og til den 
rigtige pris og kvalitet. Jeg ser det som en af mine 
vigtigste opgaver at have det bedste personale i 
Billund. For mine medarbejdere skal det hver dag 
være en glæde at komme på arbejde. Hvis det lyk
kes, vil resultaterne i form af omsætning og over
skud også komme, som jeg ønsker det.”
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Anna Jessen, formand for bestyrelsen:

Brugsen er stadig forbrugernes

“Når man fra forbrugerside skal forsøge at se lidt 
på brugsforeningernes historie over et århundre
de, når man hurtigt til den konklusion, at der er 
sket meget.

I FDBs formålsparagraf hedder det bl.a. “at 
skaffe de bedst mulige varer til de lavest mulige 
priser'’.

Denne paragraf har der været set på med mel
lemrum, og den findes stadig gyldig, men den har 
ændret sin betydning en del gennem årene.

I Brugsforeningsbevægelsens barndom drejede 
det sig om, at få dækket de basale behov. I dag har 
vi ingen problemer med at få dækket vort behov 
for dagligvarer, og konkurrencen er stor, ikke 
mindst på priserne.

Hvorfor så overhovedet opretholde en Brugs
foreningsbevægelse? Og hvordan kan denne del 
af formålsparagraffen stadig have gyldighed?

Efter at have været tillidsvalgt i denne bevægel
se i mange år og ikke mindst gennem det forbru
gerpolitiske arbejde, ser jeg klart, at det ikke er 
mindre væsentligt i tider med massiv priskonkur
rence, at forsøge at leve op til denne del af mål
sætningen, og formålet med det kan i al sin 
enkelthed udtrykkes med: forbrugerbeskyttelse.

Når priskonkurrencen presser kvaliteten helt i 
bund på en lang række af vore fødevarer, er det 
vigtigt, at nogle tænker på, at der stadig skal være

kvalitetsvarer i butikkerne, så forbrugerne har et 
reelt valg.

Vi har gjort meget for at få ordentlige deklarati
oner på varerne og tog et meget stort skridt, da 
allergiprojektet blev gennemført, så allergikere, 
diabetikere og andre mindretalsgrupper med lig
nende problemer nu kan læse en udførlig varede
klaration på F-Gruppe-mærkede varer og derved 
undgå at få varer, der indeholder uhensigtmæssi- 
ge ingredienser.

Vi har gennemført en miljøkampagne, hvor vi 
bl. a. fandt alternative materialer til de mest mil
jøbelastende emballager og varer, ligesom der 
blev gjort meget for at begrænse emballage-for
bruget. Disse tiltag blev straks forsøgt eftergjort af 
vore konkurrenter. Det var selvfølgelig glædeligt 
på flere måder - ikke mindst for miljøets skyld. 
Uden at prale kan vi vist godt hævde, at vi var den 
direkte årsag til, at det gik så hurtigt med at finde 
alternativer til PVC-emballager, og vi anviste gode 
og brugbare løsninger til begrænsning af embal
lageforbruget, som kunne bruges af andre samt 
forsøgte at få forbrugerne til at tænke sig om, 
inden genanvendelige emballager røg i skralde
posen.

Vi kører videre med projekt “Grøn Fornuft” i de 
kommende år, hvor vi tager temaer op, der kan 
anvise mindre miljøbelastende løsninger til brug
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i hverdagen f.eks. spar på vaskemidler, skyllemid
ler, el og vand, brug mindre miljøbelastende varer 
etc.

Stedet, hvor der arbejdes målrettet med sådan
ne opgaver, er vort Centrallaboratorium, men 
derudover har det også en anden meget vigtig 
funktion. I brugsforeningernes barndom blev 
FDB nødt til at bygge egne fabrikker, fordi den 
eksisterende industri nægtede at levere varer til

brugsforeningerne. Siden har dette ændret sig 
radikalt. Vi har absolut ingen problemer med at 
få dækket vort varebehov, hvorfor vi gradvist har 
afviklet vor egen fødevareindustri.

Da vi som en af opgaverne har begrænset til
sætningsstofferne i vore fødevarer, har det selv
følgelig været væsentligt for os at bevare vore 
egne mærker, selvom de nu fremstilles på andre 
virksomheder. Det har heller ikke været noget 
problem, at få fremstillet vore egne mærker hos 
andre.

Her har Centrallaboratoriet en vigtig funktion. 
Ikke kun som kontrollant af vore egne varer, men 
også når det gælder fremmede mærker Desuden 
arbejder man her med udvikling, så vi kan få sun
dere og renere fødevarer.

Det er også her vi har vort prøvekøkken, som 
udover at afprøve nye varer, har udviklet vore 
små emnekogebøger, som har været en formida
bel succes.

Sidst, men ikke mindst, skal her nævnes vor 
ernæringspolitik. Det er naturligvis ikke måleligt, 
hvad Madpyramiden har betydet for danskernes 
ernæring, men det er sikkert ikke så lidt - og de 
fleste kender Madpyramiden. Også på ernærings
området sker der stadig udviklingsarbejde. I 
efteråret 94 vil komme en ny kampagne, der føl
ger op på vor ernæringspolitk.

Ja, det er jo altsammen meget godt. Alt det du 
der har nævnt, kan jo købes af alle kunder. Er der 
overhovedet nogen grund til at være medlem? Ja, 
det er der selvfølgelig. Ikke kun for at få Dan
marks mest læste blad: Samvirke og for at få del i 
månedens medlemstilbud.

Det er nemlig medlemmerne, der er grundlaget 
for alt, hvad jeg tidligere har nævnt. Der er een 
ting, der adskiller os væsentligt fra vore konkur
renter og det er formålet.
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For vore konkurrenter er der kun eet formål, og 
det er at tjene penge Det står der ikke noget om i 
vore formålsparagraffer. Vi skal selvfølgelig tjene 
penge, ellers bliver vi hurtigt fejet af banen. Der 
skal være midler til nødvendige investeringer, 
men desuden skal indtjeningen på en eller anden 
måde komme vore medlemmer til gode, som 
f.eks. gennem gode medlemstilbud, medlemsar
rangementer og Samvirke. Det er jo reelt med
lemmerne, der ejer butikken. Det er gennem 
medlems-indflydelsen vi har fået løst alle de 
opgaver, jeg startede med at nævne.

Via generalforsamlingerne og gennem repræ
sentationen ud i de øvrige led i bevægelsen, er vi 
alle med til at præge beslutningerne, og selvom 
ikke alle kan eller vil komme til generalforsamlin
gerne - hvor skulle vi være? - har hvert enkelt 
medlem ret til at påvirke bestyrelsesmedlemmer
ne. Det være sig med forslag, der vedrører forhold 
omkring vor egen butik, som forhold i andre dele 
af vort demokratiske system. Bestyrelsen har ikke

bare ret til, men også pligt til at bringe tingene 
videre.

På mange områder er der stor lydhørhed i vor 
organisation, på andre skal der et slagsmål til, 
men når den samme mening kommer til udtryk 
fra tilstrækkelig mange sider, kan en demokratisk 
organisation ikke sidde den overhørig. Og hvor 
kan man ellers finde sådanne muligheder som 
almindelig forbruger?

Derfor er der stadig brug for medlemmer i 
Brugsen, også selv om vi er blevet til kædebutik
ker med forskellige navne. Super Brugsen i Bil
lund ejes stadig af medlemmerne af Billund 
Brugsforening, som for hundrede år siden.

Anna Jessen er medl. af Kredsbestyrelsen, fmd. f 
Vejen-regionens forbruger- og oplysningsudvalg, 
medl. af Regionsbestyrelsen, næstfmd. i forret- 
ningsudv. for forbruger- og oplysningsudvalgene, 
medl. af FDBs repræsentantskab.
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Bilag

Modstående side:
Den jubilerende bestyrelse består af Steen Bille 
Nielsen, Egon Landbo, Poul Verner Nielsen, Anna 
Jessen og Mariann Quist.
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Formænd for bestyrelsen
Kr. Mortensen, Båstlund 1894 - 1924 Kjeld Chr. Hansen, Billund 1967 - 69
H. C. Jensen, Billund 1925 - 32 Verner Petersen, Billund 1969 - 70
Hans Jensen, Billund 1932 - 42 Arne Jensen, Billund 1970 - 72
H. C. Jensen, Billund 1942 - 47 Henning Pandrun, Billund 1972 - 74
Kristen Madsen, Ankelbo 1947-51 Hans Jørgen Greve, Billund 1974 - 82
Hans Kr. Hansen, Elkjær 1951-61 Anna Jessen, Billund 1982-
Svend Aage Kristiansen, Billund 1961 - 67
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Uddelere 1894 - 1994
John Peder Johnsen 1894 - 1895 
Født 30/9 1865 i Holtum, Grejs S., til Billund 1894 
som uddeler og skrædder, solgte skrædderforret
ningen til H. P. Hansen august 1895 og flyttede fra 
byen.

Poul Poulsen 1895 - 1926 
Født 15/10 1865 i Vind S. 
ved Holstebro. Tjeneste
karl. Kom til Billund fra 
en gård i Brædstrup juli 
1895. Gift med Marie 
Nielsen, Billund. 3 børn: 
Johanne, Thyge og Adele. 
Overtog 1926 Frederiks- 
høj Handelsplads ved 
Vejle. Døde i Vejle 28/3 
1940.

Hans Nielsen 1926 - 1971 
Født 9/7 1902 i Jelling. 
Udlært hos købm. K. L. 
Andersen, Vandel, kom
mis i Hej nsvig. Handels
højskolen Århus. 1924 
kommis i Billund, 1. 
marts 1926 uddeler i Bil

lund. Gift 1/5 1927 med Else Nielsen. 3 børn: 
Anna Margrethe, Gudrun og Bent. Afgik som 
uddeler 30/6 1971. Døde i Billund 3/4 1980.

Jan Hedegård 1971 - 1978
Født 18/6 1943 i Ring v. Brædstrup. Udlært i 
Knarborg Brugsforening 1959-62. Egtved Brugs 
1962-63. Ærø Brugs 1963. Driftskonsulent v. FDB 
m. opgaver i Vordingborg og Vejen regioner. 
Uddeler i Billund 1/7 1971 - 1/9 1978. Har 3 børn 
med sin daværende kone Bodil.

Bent Jørgensen 1978 - 
F. 21/5 1942 i Brænde
skov v. Svendborg. Rea- 
leks. i Svendborg. Udlært 
Vester Skerninge Brugs 
1960-64. Frugt- og grønt
mand i Kvickly Vejen 
1967. Andelsskolen i 
Middelfart 1968. 1. kom
mis Brørup og Grindsted 
1968-70. Uddeler i 
Løsning 1970-78. Udde

ler i Billund siden 6/10 1978. Gift m. Bodil Jør
gensen. 3 børn.
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1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926-27
1927-28

100 års omsætning, netto-resultat og dividende (i hele kr.)

Omsætning FDB-køb Overskud Dividende % Kommentarer

5.766 |. Johnsen uddeler
(11.400) Poul Poulsen uddeler

12.822
14.932

(16.000)

16.674 833

8.776
9.325
9.828

11.697
11.853
14.889

Ny bygning

48.386 3.015 4
43.658 3.235 4 Jernbanen
51.720 2.805 4
55.438 3.405 4
66.015 2.807 4
84.479 3.797 4

102.597 4.040 4
125.249 4.315 4
99.293 2.171 4

Lokalf. sammenlagt

76.901 3.831
94.305 -29.460 - Nær krak
68.922 2.666 Hans Nielsen uddeler
76.171 414 6
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Omsætning Dividende % Kommentarer

1928-29 82.751 1.663 9
1929-30 94.975 1.579 8
1930-31 103.826 2.768 10
1931-32 97.827 3.373 8
1932-33 83.211 639 8
1933-34 96.584 3.700 6
1934-35 110.593 4.892 6
1935-36 120.218 5.762 7
1936-37 136.634 5.597 5
1937-38 161.909 6.856 6
1938-39 172.171 7.806 6
1939-40 183.262 8.781 6
1940-41 212.623 9.855 5
1941-42 202.001 5.431 4
1942-43 207.715 4.880 3
1943-44 230.377 8.944 5
1944-45 284.659 8.050 4
1945-46 231.426 10.066 5
1946-47 331.362 10.185 5
1947-48 374.184 10.789 5
1948-49 406.227 9.673 4
1949-50 454.148 10.541 4
1950-51 544.431 15.290 4
1951-52 642.586 11.089 4
1952-53 694.759 15.649 4
1953-54 702.718 20.832 5
1954-55 702.826 21.177 5
1955-56 704.449 19.853 4
1956-57 681.518 14.762 4
1957-58 696.294 12.386 3
1958-59 716.703 3
1959-60 749.557 , 3
1960-61 794.929 18.468 5
1961-62 838.752 22.259 5
1962-63 928.332 22.527 4
1963-64 1.053.946 27.385 4
1964-65 919.607 4
1965-66 1.007.705 35.498 4

Ombygning

Besættelsen

Jernbanen nedlagt 
Vejen ført udenom byen 
Selvbetjening
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Omsætning Overskud Dividende % Kommentarer

1966-67 1.023.842 29.955 4
1967-68 1.177.559 37.602 4
1968-69 1.287.166 36.223 4
1969-70 1.592.205 38.837 3
1970-71 2.095.269 46.013 3
1971-72 2.014.641 39.354 3 Jan Hedegård uddeler
1972-73 2.726.423 -35.752 1
1973-74 4.486.253 -98.640 1
1974-75 5.581.636 ^90.603
1975 6.011.612 -20.139
1976 8.127.481 -16.990
1977 9.331.242 1.950
1978 10.155.480 -266.310 B. Jørgensen udd. okt. 78
1979 13.666.065 -39.000 1978: ombygning
1980 16.503.251 221.000
1981 19.548.417 425.000
1982 21.824.996 461.000
1983 22.719.331 367.000 Merko åbner
1984 24.751.659 442.000
1985 26.657.337 546.000
1986 30.779.977 -362.000 Ombygning
1987 33.301.290 -200.000
1988 34.515.344 22.000
1989 38.584.901 471.000
1990 44.089.362 459.000
1991 49.490.839 1.336.000 Super Brugsen
1992 48.382.882 665.000 ombygning, ABC åbner
1993 47.930.485 734.225 Bilka i Kolding og Vejle

Noter:
1894-98: Omsætning er fremkommet ved sammentælling af bogført medlemssalg.
1904-09: Ud fra andelen af varekøbet hos FDB skønnes det, at omsætningen i perioden stiger fra ca. 
22.000 til ca. 35.000.
1913-1925: Omsætning er beregnet ud fra formandslønnen, som var 0,75 % heraf. Omsætningen fra 
1918 stammer fra brugsens egne oplysninger til FDBs spørgeskema-undersøgelse, men stemmer ikke 
med regnskabet. Muligvis er omsætningstallene fra denne periode for høje. Dividendeprocenten angi
ver overskud udbetalt til medlemmer plus henlæggelse til medlemmernes reservefond.
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Byens og Brugsens udvikling - en oversigt

1875: Kromand Anders Ovesen bygger Billunds 
første “byhus” en smedje v. hjørnet af Åstvej og 
Båstlundvej.
1886: Den 20 km lange Grindsted-Grene Mergel
bane indvies.
1888: Billund Andelsmejeri stiftes.
1890: Sognets skole flyttet fra Ankelbo til Billund. 
1894: 27/4. Billund Brugsforening holder stiften
de generalforsamling. Butikken åbner den 13/6 
og får næringsbrev den 7/7.
1895: Grundlægges Billund Maskinsnedkeri og 
Tømrerforretning ved siden af Brugsen.
1900: Lærer Jens Jensen stifter Grene Sogns Syge
kasse, som han er formand for i 18 år.
1902: Mejeriet får Billunds første telefon.
1911: Ny brugs-butik indvies på hovedgaden over 
for den gamle.
1912: Landpost J. Chr. Jacobsen giver tilbud på 
brolægning foran Brugsen for 35 øre pr kvadrata
len. Telefoncentralen oprettet. Brugsen har Bil
lund nr. 5. Brugsens generalforsamling afviser 
forslag om forhandling af “berusende drikke”. 
1913: Foderstof-uro. Den gamle brugs-bestyrelse 
minus Kr. Mortensen væltet. Han og bestyrelsen 
senere genvalgt.
1914: Billund bliver til Billund Station. Udbrydere 
fra Brugsens foderstofforening danner Billund 
Lokalforening.
1916: Den 25-årige bygningssnedker Ole Kirk 
Christiansen fra Ringkøbing-egnen køber Billund 
Maskinsnedkeri og Tømrerforretning 
1917: Der bliver installeret elektrisk lys i Brugsen,

som bliver andelshaver i det ny Billund Elektrici
tetsværk. En sugegasmotor leverer jævnstrøm 
indtil 1940. Handlende i Vandel og Randbøldal vil 
have deres konkurrent i Billund til at lukke kl. 17 i 
vinterhalvåret. Det bliver afvist.
1919: 13/6 fejrer Brugsen sit 25 års jubilæum på 
Billund Afholdshotel. Ca. 120 deltagere møder kl 
16. til kaffe, der serveres “saasnart Medlemmerne 
er samlet, og derefter bliver der Oplæsning”.
1919: Grene sogn bliver igen selvstændigt pasto
rat.
1921: Grene sogn bliver selvstændig kommune. 
1920: DDPA indlægger benzintanke, byens første, 
i Brugsforeningen.
1922: Billunds to foderstofforeninger lægges sam
men. Brugsen overtager jernbane-pakhuset for 
1000 kr.
1923: Brugsens vedtægter strammes op. Medlem
merne hæfter solidarisk. FDB rykker for tilgode
havende. Uddeleren får lov at sætte et vindue i 
pakhuset.
1924: Mejeriet får ny bygning.
1925: Landbrugskrisen og bøndernes foderstof
gæld tæt på at styrte Brugsen i konkurs. Under
skuddet i foreningen er på 29460.
1926: 1. marts fratræder uddeler Poul Poulsen 
formelt. Den. 3. marts bliver førstekommis Hans 
Nielsen ansat som uddeler. Foderstofforeningen 
bliver selvstændig.
1930: Den 18/7 gør Kong Christian X holdt på sin 
vej gennem byen og hilser på skolebørnene.
1932: Billund Maskinsnedkeri bliver til legetøjsfa-
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brikken LEGO. Billund Skole har nu 86 elever 
1936: Grene Sognebogsamling får lokale i
nuværende Hovedgaden 18.
1937-38: Brugsen udvider.
1938: Billund Forsamlingshus opført. Billund 
Vandværk sender vand ud til byens haner. Mer
gelbanen sælger lokomotiv og det sidste spor. 
1941: Skolen får ny fløj med gymnastiksal, bade
rum, toiletter, skolekøkken, sløjdlokale.
1942: LEGO nedbrænder totalt d. 23. marts.
1947: LEGO anskaffer sin første plastik-støbema
skine.
1951: Uddeler Hans Nielsen fejrer sit 25 års jubi
læum.
Midt i 50erne: fortove gennem hovedgaden fra 
skolen til Tværvej (efter Tage Jensens tømrerfor
retning.
1952: Billund Boligforening stiftet og opfører 9 
huse på de senere Ole Kirksvej og Tværvej.
1953: De Gamles Hjem slår dørene op.
1957: Brugsen får spiritusbevilling. Landevejen 
omlægges og den gennemkørende trafik ledes 
uden om hovedgaden.
1958: Butikken udvider, selvbetjening indføres. 
1959: 15 tdr. land hede omdannes til nyt anlæg 
1960: LEGOs trævareafdeling nedbrænder d. 4/2 
1962: Brugsbygningen fra 1894 nedrevet.
1964: SAS indleder beflyvning af den nyindviede 
Billund Lufthavn. Byen får fjernvarme.
1965: Første afgangshold tager realeksamen fra 
Billund Skole.
1968: Legoland, Friluftsbadet og Esso Motor 
Hotel åbner.
1969: Campingpladsen anlagt.
1971: 1/7 går Hans Nielsen på pension efter 45 år 
på posten og med en omsætningsfremgang på 
26% i forhold til 1969-70. Jan Hedegård bliver ny 
uddeler. Travbanen åbner.

1970: Ved sammenlægning af Grene og Vorbasse 
kommune med Almstok-området opstår Billund 
kommune.
1972: Brugsen flytter til Butikscentret.
1973: Billund Centret, finansieret af Ole Kirks 
fond, indvies. Den gamle brugs-butik sælges til 
Ebbes Herremagasin for 275.000.
1974: Billund Ugeavis er på gaden.
1977: Byen får sin anden skole. Brandstationen 
på Ole Kirks vej indvies.
1978: Brugsen gennemfører større udvidelse. 
Bent Jørgensen tiltræder som uddeler.
1979: Mejeriet ophører. Nedrives senere.
1981: Rådhuscentret.
1982: Foderstofforeningen ophører, jernbane
pakhuset nedrives.
1983: Brugsen i Billund køber tre forrretninger på 
Butikstorvet: Sportscentret, Bikuben og Blomster 
i Billund, med henblik på senere udbygning.
1986: Efter 8 måneders byggeri indvier Brugsen 
sin nyudvidede butik med 1025 m2 butiksareal. 
Butikken har nu slagter/delikatesse, bageriuds
alg, kiosk og Jyllands første retur-flaskeautomat. 
1991: Billund Brugs tilslutter sig FDB-kæden 
SuperBrugsen. Super Brugsen i Billund indleder i 
december en større udvidelse. Butikken udvider 
med 400 m2 til 1425 m2. Bruttoarealet er nu 2600 
m2. Et nyoprettet Billund-selskab UTF (uddannel
se, turisme og fritid) vil arbejde for jernbane og 
motorvej til Billund.
1992: Et nyt supermarked, ABC-Lavpris, åbner i 
Rådhuscentret efter det lukkede Storkøb.
1994: Billund Brugsforening fejrer sit 100 års jubi
læum.
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Indbyggertal og medlemstal
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Billund by Grene Sogn medlemstal Noter t. Billund by

1787 31 179 7 gårde (matr. 3 ikke med)
1801 43 225 8 gårde
1834 47 263
1840 258
1845 53 288
1850 299
1860 356
1880 465
1890 143 568 8 gårde, 15 huse
1891 570

1894 48
1901 638 100
1920 1000
1930 249 1046
1950 418
1955 523 1348
1960 841 1683 267 husstande
1965 1356
1967 1475 2325
1968 1600
1970 2015 2699 467
1975 791
1981 4056 950
1982 1000
1983 4800
1984 1100
1985 4327 4894
1986 4566
1989 5000
1992 5356
1993 5561 6064 1872 2550 husstande
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