Glimt af Skåde brugsforenings historie
Ideen om brugsforeninger udspringer af andelsbevægelsen. Den første brugsforening opstod
i England, hvor væverne i Rochdale nord for Manchester i 1844 gik sammen i en forening for at
købe sukker, smør og mel til fordelagtige priser.
Den første brugsforening i Danmark var Thisted Arbejderforening, som blev etableret i 1866 på
initiativ af præsten Hans Christian Sonne.
Næringsloven af 1859 forbød handelsvirksomhed i et bælte 1½ mil omkring købstæderne. Men da
brugsforeninger ikke var en handelsvirksomhed i traditionel forstand kunne de med succes
etablere sig i disse ”læbælter”!
I Skåde startede Brugsforeningen på en lidt uformel – ja, endda ulovlig - måde i sommeren 1872.
Man udleverede bestilte varer fra Søren og Marie Lofts kombinerede træsko- og slikhus på hjørnet
af Oddervej og Jelshøjvænget.

Huset lå, hvor der nu er Jet benzin

Den gamle skole, lofts’ hus og Brugsen

Brugsforeningen havde stiftende generalforsamling d. 8. december 1872. I bestyrelsen kom
Anders Christensen, Søren Rasmussen, (som nok havde haft del i den uformelle Brugs), C. F.
Becker og Søren Pedersen.

Af referat og regnskab kan man se 2 interessante ting:
At der blev fremlagt et regnskab på en stiftende generalforsamling skyldes, at man i september,
oktober og november måned havde haft et ”uformel” indkøbs- og udleveringforretning.
At § 4 – at medlemmer ikke kan fritages for bestyrelsen – viser, at det har været svært at få
medlemmerne til at modtage valg til bestyrelsen. Man ville hellere nyde end yde.

Man besluttede at flytte brugsforeningens lokale ned til Skrædder Krestens Jensens hus på
Skådevej. Huset eksisterer endnu som almindelig familiehus på Skådevej nr. 13

Her lå den første Brugs i 1872 på Skådevej, nu nr. 13

Foto af Skådevej nr. 13 i 1965.
Huset er der stadig, men moderniseret bl.a. med nyt fast tag

Brugsen flyttede i 1885 op til Herredslandevejen – nu Oddervej

Brugsen var her i 73 år. Bygningen til højre er ”Møllen” – opført 1914 som pakhus og mølleri
Bemærk at Oddervej dengang gik helt tæt ind til forretningen. Vejen blev senere rette ud og flyttes
længere væk.

Brugsen, før Oddervej blev lagt om
Fra venstre Lofts’ hus, brugsen med flag og lager og t.h. pakhuset ”Møllen”

Brugsforeningens 3 huse
Tv. Det hvide hus ( 1872 – 1885)
Th. Brugsen fra 1885 – 1958
Midten. ”Møllen”, hvor den nye brugs i 1958 blev bygget foran.

