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Den nysgerrige redaktør: 

Alle har en historie at fortælle. Derfor vil vi i de kommende numre forsøge at tage fat i nogen fra den lidt 

ældre generation, som vi næsten alle sammen kender – og bede dem fortælle om det liv de har haft  i 

Vejrum.  Det bliver Aksel Christensen som får lov at lægge ud. Han var gennem en årrække uddeler i Vejrum 

Brugs. Aksel fortæller: 

Jeg var i lære i Koldby Brugs. Herefter aftjente jeg 24 måneders militærtjeneste og tog efterfølgende 6 

måneder på Andelsskolen i Middelfart. Herefter kom jeg tilbage til Thy - til Bedsted Brugs som 1. mand. Det 

var i december måned – 3 måneder efter skoleopholdet i Middelfart. Uddeleren kom en fredag eftermiddag 

og sagde at nu var der et job som uddeler i Vejrum Brugs. Vejrum Brugs ville sikkert alligevel lukke indenfor 

de næste 3 år, så det ville være en fin måde at finde ud af om uddelerjobbet var noget for mig. Men det  hele 

var nødt til at skulle gå lidt hurtigt. Uddeleren gik ind og skrev en håndskreven anbefaling til mig, som jeg 

skulle vedlægge ansøgningen. Jeg skulle selv skrive den rent på maskine – og var der noget i den jeg ville 

have anderledes, ja så kunne jeg bare lave det om.  

Lørdag eftermiddag efter lukketid blev jeg i Bedsted Brugs og fik skrevet både anbefalingen og lavet en 

ansøgning. Uddeleren mente postvæsenet ville være for langsomme til at fragte ansøgningen til Vejrum, så 

2. manden i Brugsen blev sendt af sted til Vejrum med ansøgningen den samme lørdag eftermiddag.. 

Ansøgningen blev leveret til Jens Clausen, som var formand for Brugsen på det tidspunkt.. 

Mandag morgen kl. 7.30 blev der ringet fra Vejrum. Jens Clausen ringede og spurgte om bestyrelsen måtte 

komme til Bedsted Brugs samme mandag eftermiddag og få en snak med mig.  

Bestyrelsen bestod af 5 mand. Først fik de en snak med uddeleren i et kvarters tid – og så var det min tur. 

Mens jeg var inde til samtalen fik uddeleren kontakt til Manufakturhandler Søndergaard i Thisted. Her var 

Grethe i lære. Uddeleren ville sende en taxa ud og hente Grethe, så bestyrelsen også kunne se hende. Det 

var manufakturhandleren ikke specielt tilfreds med. Det må have været mellem jul og nytår, for man havde 

lige startet op på udsalget, og butikken var fuld af kunder. Han lod sig dog overtale – så Grethe blev sendt af 

sted i en taxa fra Thisted til Bedsted. 

Da hun ankom til Brugsen i Bedsted fik hun at vide af uddeleren at hun kun skulle sige noget – hvis hun blev 

direkte spurgt. Grethe var ikke forberedt på noget som helst – så hun kom ind til de 5 mænd fra Vejrum. Da 

de havde kigget lidt på hende, blev hun sendt ud i taxaen igen og fik en retur til Thisted.  

Jeg fik tilbudt jobbet – og skulle starte hurtigst muligt i januar måned.  

Når man skulle være uddeler skulle man jo helst være gift – det gik ikke at man bare boede sammen som 

par, hvis formalia ikke var i orden. Altså skulle vi giftes i en forfærdelig fart. Kogekonen fik lov at bestemme 

bryllupsdatoen – det blev den 3. januar 1962, som var den første dag hun var ledig.  

Vi blev gift og brylluppet blev holdt i Grethes hjem. Der var gæster alle steder i huset. Om det så var i 

gangen var der placeret 4 mennesker. Veloverstået bryllup – så var vi klar til at flytte til Vejrum. 

I Bedsted var jeg vant til at vi åbnede butikken kl. 7.00. Det gjorde jeg også her i Vejrum. Jeg havde bare 

ikke lige tænkt på at oplandet her ikke var så stort som det var i Thy. 

Første kunde – det var Jakob Christiansen. Han kom kl. 8.45 og købte 2 frimærker. De blev sat på et par 

breve, som jeg efterfølgende skulle sørge for blev sendt med landpostbuddet. 

Da vi startede i Brugsen var der 42 medlemmer. I min ansættelseskontrakt stod der, at jeg selv skulle 

anskaffe en varevogn, så der kunne køres varetur. Til det formål indkøbte jeg en Pick Up lastvogn med en 

max. last på 1400 kg. Min aflønning for at køre landtur var 30 kr. om ugen for at lægge bil til. 
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Vores første lærling – Kaj - skulle forud for landturen cykle rundt til medlemmerne og hente kontrabogen (en 

bog, hvori  han sørgede for at få skrevet ugens varebestillinger ind fra det pågældende medlem – og som 

efterfølgende blev leveret tilbage med regningen for ugens køb. 

 Tilbage i butikken pakkede han bestillingerne, mens jeg kørte rundt og afleverede varerne. Varerne blev 

leveret i æggekasser. Nogle kunder leverede æg som en del af betalingen, hos andre var der kontant 

afregning, når jeg kom og leverede varerne. Hele afregningen blev styret via kontrabogen. Her var prisen på 

de leverede varer ført ind og der var foretaget modregning af evt. æggeleverancer fra sidste uge. 

Varesortimentet i Brugsen var på dette tidspunkt kolonialvarer, isenkram til husholdning, landbrugsisenkram 

(tråd til indhegning o. lign, tøjr til kreaturerne) værktøj, søm og skruer og foderblandinger til dyrene.  

Vi havde dengang en omsætning på 650.000 kr.  

Brugsen voksede stille og roligt. Kajs lillebror – Anton – kom også i lære. Grethe passede telefonen samtidig 

med at hun sammen med Kaj og Anton passede butikken, når jeg kørte varetur.  Det kunne ikke længere 

klares på en dag, men måtte nu køre over 1,5 dage. 

Tingene udviklede sig, og vi havde fast 2 lærlinge på kost og logi + vore egne 3 piger som kom til. Vi fik flere 

og flere kunder – og det var ikke længere nok med Pick Up’en til vareleverancer.  Vi gjorde brug af sognets 2 

vognmænd – Maigaard i Vejrumstad og Johannes Jensen, som boede på det der nu hedder Agergårdvej 1. 

Det var en skøn tid. Lærlinge havde vi 2 – 3  stykker af ad gangen. De boede hos os i Brugsen. Deres fritid 

brugte de bl.a. på kortspil hos en af sognets ungkarle. Her havde man gang i et hjemmebrænderi og de 

gyldne dråber måtte vi jo sørge for blev smagt til. Det skete at vi var så trætte efter dagens dont, at vi faldt i 

søvn under kortspillet.  

Når lærlingene var færdige en lørdag eftermiddag, kunne de sagtens finde på at starte scooteren op, alle 3 

lærlinge sætte sig op på den – og så tage turen til et bal i Thy. 

Brugsen havde vokseværk – og i midten af 70’erne blev den første hal bygget til.  

En afdeling af Brugsen – Tectum i Struer - var gået ind i leverancen af byggematerialer. Det gik ikke, og 

Tectum blev nødt til at lukke. En del af varelageret blev flyttet her til Vejrum, og så tog tingene for alvor fart 

her i Vejrum.  

Der blev bygget yderligere 3 haller bag den grønne hal. Vi gik for alvor ind i byggebranchen – og solgte alt 

fra tegl, spær, vinduer, døre og hårde hvidevarer. Varerne blev ofte leveret direkte fra fabrikkerne ude hos 

kunderne. 

Der var rigtig gang i den. Mange håndværkere startede op og der var virkelig gang i salget af nybyggeri. 

Vi fik selv bygget eget parcelhus på toppen af bakken – og beboelsen ved Brugsen blev inddraget til 

”administrationsbygning”. Her havde vi 3 – 4 fuldtidsansatte på kontoret.  

Træerne voksede næsten ind i himlen syntes vi. På et tidspunkt var vi også inde i bryggeribranchen. Vi 

opkøbte maltbyg, som blev solgt videre til Thisted Bryghus. Det gik så godt, at der ligefrem kom folk fra 

Sjælland som havde lyst til at være med i dette eventyr.  

Da det gik allerbedst havde Vejrum Brugs en omsætning på 42,7 mio kr. Vi havde rigtig mange kunder. 

Tog man en fredag sommeraften var der stuvende fuldt på parkeringspladsen både på den ene og den 

anden side af vejen. Mens folk handlede ind, gik jeg rundt til bilerne med øl og sodavand og med is til 
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børnene.  Når min arbejdsdag var forbi og jeg gik op ad bakken, var der stadig kunder som stod og 

hyggesnakkede på P-pladsen. 

Der var rigtig mange medlemmer i Brugsen. Den årlige generalforsamling blev flyttet fra Vejrum Skole ind til 

Gimsing Sognegård. Her blev der serveret noget lækkert mad og der var underholdning ved eksempelvis 

Dirch Passer.  Vi var simpelthen nødt til at lukke for tilmeldingen til nogle af disse arrangementer. Der var 

bare ikke plads til alle.  

Pludselig kom byggekrisen. Renten på huslån steg til 23 – 24%. Bankerne lukkede for kreditten for 

håndværkerne og mange håndværkere gik konkurs. Rigtig mange som havde gang i et nybyggeri gik 

konkurs. 

Den værste fredag for mig i Brugsens historie var en fredag, hvor der kom 11 meldinger om 

betalingsstandsninger på byggerier vi var med i. Det kunne Brugsen selvsagt ikke holde til ikke at få de 

mange tilgodehavender indbetalt. Brugsen måtte derfor lukke ned i 1982. 

Advokatsalær og revisorhonorar for at få tingene afsluttet på den rigtige måde løb op i 1,6 mio kr. 

Jeg var heldig. 2 dage efter lukningen blev jeg ringet op fra Top Danmark, som ville høre om jeg ville have et 

job som assurandør. Det var også rigtig spændende og fuldstændig anderledes end det jeg kom fra. Man 

kan sige der var det halve arbejde til den dobbelte løn. 

Men fik jeg muligheden for at gøre tingene om – så ville jeg stadig vælge jobbet som brugsuddeler i Vejrum. 

 

 

 

 

 

  

 


