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Brugsforeningerne i Bjerre Herred 
I de 9 sognekommuner i Bjerre Herred, der i 1970 blev samlet i den daværende Juelsminde Kommune, 

var der i begyndelsen af 1960’erne i alt 25 brugsforeninger, der alle var selvstændige foreninger. Alle 

havde de deres rødder i lokalsamfundet og var en del af det andels- og foreningsdanmark, som gennem 

årtier var vokset frem på landet, og som havde været med til at omforme landsognene både økonomisk 

og kulturelt. 

  

De var udsprunget af den bevægelse, der i 1866 blev grundlagt af pastor H. Chr. Sonne i Thisted, hvis 

grundide var gennem fællesindkøb og deling af overskuddet at medvirke til at forbedre arbejdernes kår. 

Brugsforeningstanken fik sit store gennembrud på landet, og allerede i 1914 var der herhjemme godt 

1500 brugsforeninger, hvoraf de 1400 lå på landet. 

De første af brugsforeningerne her på egnen skriver sig tilbage til slutningen af 1800-tallet, medens 

hovedparten er oprettet i starten af 1900-tallet. 

  

Brugsforeningerne var tilsluttet FDB, Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, hvorigennem 

uddeleren foretog størsteparten af sine indkøb. FDB var en paraplyorganisation, der udover 

fællesindkøbet og distributionen også ejede en række produktionsvirksomheder, og som bl.a. gennem 

sine reklamer gav brugsforeningerne en samlet profil. 

  

Brugsforeningerne i herredet var i 1960’erne af meget forskellig størrelse målt på butiksareal. 

Mindst var Staksrode og Hyrup på henholdsvis 24 og 26 kvadratmeter. En typisk størrelse var på et 

halvt hundrede kvadratmeter, medens Juelsminde Brugs’ butiksareal efter en udvidelse netop var 

kommet op på 200 kvadratmeter. 

  

Butiksformen var den kendte med god personlig betjening, hvor varekøbet ofte blev noteret på 

medlemsbogen, hvorimod selvbetjening, kassedamer og stregkoder endnu var ukendte begreber. En 

samlet status ca. 40 år senere viser, at 19 af disse brugsforeninger var lukket. 

I 1960’erne blev 3 brugsforeninger lukket. Det var Sønderby, Breth og Hyrup, hvis samlede butiksareal 

var 96 kvadratmeter. I 1970’erne fulgte 5 efter: Hjarnø, Hostrup, Brund, Aastrup og Bisholt med et 

butiksareal på 208 kvadratmeter. 

  

I 1980’erne blev 7 lukket: Staksrode, As, Barrit Stationsby, Skjold, Klejs, Ravnholt og Klakring med et 

samlet butiksareal på 375 kvadratmeter. 

I 1990’erne lukkede 2 brugser: Bjerre og Stouby, samlet butiksareal: 113 kvadratmeter, medens 2 

brugser, Nørby og Glud, blev sluttet sammen. 

I 3 af de gamle sognekommuner, Rårup, Skjold og Stouby er alle brugsforeninger ophørt. 



Af de 25 brugsforeninger var der ved århundredskiftet 6 tilbage, hvoraf de 2 største, Hornsyld og 

Juelsminde med 1243 kvadratmeter ejes af FDB, og de 4, Barrit Skovby, Glud/Nørby, Stenderup og 

Vrigsted var foreningsejede.  

I 2014 er der 4 tilbage nemlig Hornsyld, Juelsminde, Glud-Nørby og Stenderup. 

  

Glud Museums kommentar: 
Brugsforeningen i Barritskovby udgør således, sammen med de andre brugsforeninger, et spor af en 

helt særlig periode i Danmarkshistorien. Barritskovby er sammen med Over Barrit og Barrithule 

udpeget som Kulturmiljø i Hedensted Kommunes kommuneplan. Kulturmiljøet er særligt på grund af 

den langstrakte landsbystruktur, der langs den let slyngede bygade strækker sig over hele 3,5 km. I 

udpegningen påpeges det, at et kendetegn er, at den udgør en mosaik af gammelt og nyt byggeri. Gårde 

og huse i bindingsværk afløses af andelstidens institutioner, detailhandel og beboelse. 

Mange bygninger der tidligere er opført som brugsforeninger har særlige kendetegn, der gør at deres 

tidligere funktion kan aflæses i bygningens ydre også selvom denne finder anden anvendelse. Når 

bygningen nedrives, forsvinder denne mulighed for gennem bygningerne, at aflæse en landsbys 

historie. Den ældste bygning er 1898, placeret meget karakteristisk helt ud til landsbygaden lige på 

hjørnet, bygget i røde mursten og med meget, for perioden, karakteristiske dekorationer i murværket, 

som stadig tydeligt kan erkendes. 

  

Glud Museum anbefaler at Hedensted Kommune, uanset nedrivning eller ej, gennemgår kulturmiljøet i 

Barrit og ser på, hvordan man kan sikre den særlige landsbystruktur og ved samme lejlighed 

gennemgår bygningerne og udpeger de bygninger, der er med til at definere kulturmiljøets særlige 

kendetegn, ved at give disse en bevaringsstatus sammen med en fyldig redegørelse for 

bevaringsværdierne. 

Hvis bygningen nedrives må kulturmiljøets egenart som minimum medtages i forhold til krav til en 

eventuel ny bygning på grunden.  
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