
Tudse Brugsforening 

Brugsforeningsbevægelsen kan føres tilbage til den lille engelske by Rochdale, hvor 28 beboere i 
1844 åbnede et lille udsalg med mel, sukker og smør. Varerne var købt for deres sparepenge og 
blev kun solgt til medlemmerne. Evt. overskud blev fordelt mellem medlemmerne efter hvor meget, 
de havde købt. Vore dages dividende. 
Ideen bredte sig efterhånden til flere lande, og i Danmark åbnede den første brugsforening i 
Thisted 1866 på initiativ af præsten Hans Christian Sonne. I begyndelsen slog det mest an på 
landet, hvilket står i forbindelse med den øvrige andelsbevægelses vækst i landbruget. 
Brugserne blev i 1896 sluttet sammen i ”Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger” – FDB. 
(Kilde: Hagerups Illustrerede Konversationsleksikon). 

 
I 1944 var der ca. 1900 brugsforeninger med et medlemstal på ca. 400.000 enkelt-medlemmer. 
 

 

    Forsiden af Brugsens første forhandlingsprotokol 

Den 30. maj 1914 forelå tilbud fra 12 håndværkere om opførelse af Brugsforeningen. Det laveste 
tilbud lød på 8.345 kr. fra tømrer Ingeman Hansen, Hagested, og dette tilbud blev antaget. 
 
Generalforsamling den 20. juni 1914. 
 

1. Valg af uddeler 
- der var indstillet 3 ansøgere:   
kommis Oluf Hansen, Jystrup (blev valgt som brugsens første uddeler) 
kommis Bendix Smith, Ålborg 
kommis Herman Carlsen, Ølstykke 

2. Forslag om indlæggelse af elektricitet (vedtaget) 
3. Forslag om indmeldelse i Fællesforeningen (vedtaget) 

 

Den 11. november 1914 blev butikken åbnet. 
 

Klip fra Forhandlingsprotokollen: 
 
16. september 1915 tog 2 bestyrelsesmedlemmer og uddeleren til København for at købe 
spegesild til vinteren! 
Den 28. februar 1919 vedtages opførelse af foderstofmagasin. Tilbud fra tømrermester Sørensen, 
Tuse på 9.383 kr. 
Den 10. januar 1922 indlægges elektricitet i magasinbygningen. 
 
I foråret 1930 bliver der nogle økonomiske problemer på 20.000 kr. mellem uddeleren og Brugsfor- 
eningen. Det medfører uddelerens afgang, og der aftales en afdragsordning om beløbets betaling. 
Gælden skal indfries inden den 3. april d.å., i modsat fald vil beløbet blive inddrevet retsligt. 
 

Tudse brugsforening blev oprettet ved en 

stiftende generalforsamling i Tudse 

Forsamlingshus lørdag den 11. april 1914. 

Brugsens første bestyrelse bestod af:  
Gårdejer Jens Peder Larsen, Tuse, formand  
Gårdejer Lars H. Hansen, Tuse 
Skrædder Lars Christensen, Butterup 
Gårdejer Hans Christian Stoltz, Tuse 
Gårdejer Peter Larsen, Allerup. 
 
Man enedes med gårdejer Lars Hansen om køb 
af 2 skp. land til byggegrund – beliggende på 
hjørnet overfor Forskolen. Købesum 1.000 kr. 
 
Lars Hansens gård var ”Vossevad” 



Den 18. marts ansættes – efter anbefaling af Fællesforeningen – en vikar. 
 
Den 10. april 1930 overgives inddrivningen af gælden til overretssagfører J. Holm. Uddelerens bo 
er nu under konkursbehandling. 
Den 15. april ansættes vikar Hans Olsen som ny uddeler. 
 
Den 7. januar 1931 besluttes det at indgive politianmeldelse mod den tidligere uddeler Hansen. 
Et medlem af foreningen ønsker at blive udmeldt, men det kan bestyrelsen ikke anbefale i den 
nuværende situation. 
 

 
 

 
 
På bestyrelsesmødet den 17. juni 1935 forelå en anmodning fra ”Det danske forsamlingshus i 
Sæd-Udbjerge” om støtte til opførelse af forsamlingshus. Det blev vedtaget at yde 4,00 kr. Beløbet 
ydes een gang for alle. 
 
Det fremgår ikke hvorfor man gav denne støtte. Sæd-Udbjerge ligger i Sønderjylland – det har måske noget 
med det at gøre. Genforeningen i 1920 lå ikke så langt borte! 

 
Den 1. januar 1954 blev Gunhild og Thorkild Poulsen ansat som uddelerpar. Et job de havde i 29 
år. 
 
I september 1959 indsættes ny indgangsdør mod Kalundborgvej med henblik på senere 
ombygning af butikken. 
Denne ombygning sker i 1960, hvor bagbutikken tages med til butikken.  

Foto fra ca. 1925. 

Vinkelbygningen er 

den oprindelige 

brugs. Den hvide 

bygning er 

foderstofmagasin 

(opført 1919). 

Uddelerboligen er 

de 4 vinduer ud 

mod Kalundborgvej. 

Bemærk el-masten! 

Den 18. april 1932 vedtages det at oprette 
overenskomst med Forenede Oliekompagni 
angående Benzin-anlæg. 
 
Det var BP-benzin. Benzinsalget ophørte 
omkring 1965. 
 



               
Uddeler Thorkild Poulsen og mangeårig formand  
for Brugsen Marius Larsen, Allerup 

 
 
 
Den 26. februar 1963 beslutter bestyrelsen at ophøre med grovvarehandel. Denne handel overgår 
til H.A.G. (Holbæk Amts Grovvarehandel) i Gislinge – i forening med flere af omegnens brugser. 
Andele og reservefonds for Ø.A. og D.A.G. overføres til H.A.G. 
 
Den 1. oktober 1964 indføres kontant betaling – det vil sige at ordningen med at købe ”på bog” 
afskaffes. 
 
I december 1965 køber brugsen huset vest for Brugsen (matr. nr. 28h) nu Butterupvej 2A for 
70.000 kr. for evt. udlejning. Den gang havde huset indgang fra Kalundborgvej. 
 
   

 
 
  

 

Konsulent Jakob Vind var i mange år  
Brugsens regnskabsfører. Her er han på 
besøg i sin Citroen 

I juni 1966 lukkes porten og der 
gennemføres en vej syd om 
lagerbygningen.  
 
I 1967 gennemføres den anden 
ombygning. Uddelerens lejlighed tages 
med til butik, og indgangspartiet flyttes 
ud mod Butterupvej. 
 
Samtidig blev der indført selvbetjening. 



I 1972 gennemføres den tredje ombygning. Huset ved siden af brugsen (som man købte i 1965) og 
Brugsens matrikelnumre lægges sammen, da man ellers ikke måtte lægge den ny tilbygning så tæt 
på huset. Indgangspartiet flyttes ind i gården og der anlægges parkeringsplads. 
 

 
Som Brugsen så ud efter ombygningen i 1972 

 
 

 
 
 
 

Fra venstre ses: Pedel Arne Hansen, formand, Poul Arne Jakobsen, 
Leo Haakanson, Alfred Jensen, Helmer Petersen, Kjeld Petersen, 
Frede Sørensen, Kurt Nielsen, Holm Fogelberg, Poul Gundersen og 
Stig Jensen. (30. april 1974). 
 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Omkring 1978 blev der åbnet posthus i Brugsen. Det var et post- 
indleveringssted under Holbæk Postkontor. 
 
Her ekspederer uddeler Thorkild Poulsen en af de yngre kunder. 
 

 

Fra 1. juli 1983 ansættes Jan Nyholm som ny uddeler. Han havde de seneste 5 
år været i Kvanløse Brugsforening. 
 
Fra venstre: Jette Jensen, formand Arne Hansen, Jan Nyholm, førstedisponent 
Poul Arne Jakobsen og Karen Aase Jensen 
 
 



I maj 1986 bygges der natboks og aflæsningsrampe og parkeringspladsen asfalteres. 
 
 

Tuse Brugs havde også Statsministeriet som kunde! 
 

 
 
 
Senere blev eleverne belønnet af Statsminister Poul Schlüter. Det foregik på følgende måde 
fortæller Poul Arne: 
 
”Jeg tager telefonen – goddag, det er fra Statsministeriet. Har De røde sodavand og negerboller? 
Ja, det har vi (afventer om jeg kan genkende stemmen - jeg tror det er en, som ville tage gas på 
os). Kan De sende 1 kasse røde sodavand + 1 kasse negerboller til Tuse Skole. Med venlig hilsen 
Poul Schlüter. Regningen skal sendes til Statsministeriet”. 
  
November 1993 tages nye kasseterminaler i brug – til stregkoder. 
 
Fra 2. januar 1993 til 30. juni 1994 var Kjeld Rasmussen uddeler. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I øjeblikket arbejdes der på at opføre en ny brugsforening i forbindelse med den nye 
udstykning på området ved ”Hyldager”. Så måske synger de nuværende bygninger på 
sidste vers efter næsten 100 år på samme sted i Tuse By. 
 
 

Oplysningerne, billeder og avisudklip leveret af Poul Arne Jakobsen, Butterupvej 57. 
Skrevet og redigeret af Erling Knudsen. 

På billedet fra april 1988 modtager 
uddeler Jan Nyholm elever fra 
Tuse Skole, som har lavet 
plakater, der skal sendes til 
Præsident Reagan, USA og 
præsident Gorbatjov, Rusland. 
 
Eleverne havde vundet en 
konkurrence angående verdens- 
freden. 

 

Fra 1. juli 1994 er Preben Olsen uddeler. 
 
I foråret 1999 tages et automatisk flaskeanlæg i brug. 
 
I 2006 forsvandt der en del trafik igennem Tuse på grund af den 
nye motorvej. Det har tilsyneladende kun betydet en lille 
omsætningsnedgang. 
 
Nabohuset - som brugsen købte i 1965 - er nu solgt, og det har 
givet penge i kassen. 
 


