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Tusind tak til uddelerne Vilhelm, Bernhardt, Thura, Oluf,  
Ib og Torben samt til alle tiders medarbejdere,  

kunder og bestyrelsesmedlemmer

Denne beretning om Brugsforeningen TRYG gennem 100 år er en hyldest til ledere, 

medarbejdere, bestyrelser samt kunder og medlemmer i Brugsforeningen TRYG, som 

gennem årene har arbejdet med og handlet i brugsen i Ry. Deres indsats og støtte er 

årsagen til, at brugsen i dag står stærkt rustet til også at udvikle sig de næste 100 år. 

Det gennemgående tema i det første århundrede er vækst, udvikling og konsolidering. 

Vækst i antal medlemmer og kunder, omsætning og butiksareal, udvikling i vareudvalg 

samt konsolidering i form af opbygning af en solid egenkapital.

Det er også historien om, hvad god ledelse handler om og er. Vi ved nemlig, at den 

gode leder gør en forskel, og vi ved, at ledelse og ledelsesstil er afgørende for succes 

eller fiasko. 

Skal man sige noget generelt om de indtil 2015 kun seks uddelere i brugsen i Ry, er 

det, at de med den første bestyrelses ord ved tiltrædelsen alle har været ‘en mand i 

sin bedste alder, der har fået sin uddannelse i brugsforeningens tjeneste.’

Måske er det ’hemmeligheden’ bag succesen gennem 100 år? At Brugsforeningen TRYG 

i alle årene har formået at tiltrække de bedste ledere og medarbejdere? Ledere, som 

alle har fået deres grunduddannelse i brugsen og medarbejdere, som har forstået og 

formået at yde god kundeservice. 

Vi kan i hvert fald konstatere, at de alle i samarbejde med bestyrelse og medlemmer 

med forsyn, strategisk snilde samt sikker hånd har ført forretningen til den position, 

den har i Ry i dag.

Tak til alle som har været med på rejsen.

Ry i april 2015 

Bestyrelsen for Brugsforeningen TRYG, Ry 
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Det begynder på afholdshotellet i Ry

Et halvt hundrede personer samles den 5. december 1914 på afholdshotellet i 

Ry Station for at drøfte stiftelsen af en brugsforening i Ry. Et af argumenterne 

for etableringen af brugsforeningen er, at 1. verdenskrigs udbrud i juli-august 1914 

skaber enorme prisstigninger på almindelige forbrugsvarer. 

Der er opbakning til ideen, og ca. 14 dage senere har 27 tegnet sig som medlemmer. 

Initiativtagerne påtager sig at besøge samtlige husstande i Ry, som kan have interesse 

i en brugsforening.  Ry og omegn har på det tidspunkt ca. 740 indbyggere fordelt på 

omkring 130 husstande.  

Der er naturligvis modstandere af initiativet. Byens købmænd frygter at miste kunder, 

og de argumenterer med, at en brugs kun kan ’levere billigere varer og give dividende, 

fordi varerne er af ringe kvalitet.’ 

Initiativtagerne søger råd og vejledning om stiftelse og drift af en brugsforening hos 

Fællesforeningen for Danske Brugsforeninger (FDB), og man spadserer op til Fiirgårde 

Brugsforening for at få tips om, hvordan man driver en lille brugsforening. 

Den 27. februar 1915 holdes stiftende generalforsamling, og Brugsforeningen for Ry St. 

og Omegn er en realitet.

Brugsforeningsbevægelsen - en holdbar idé

Tankerne bag etablering af brugsforeninger begynder i England omkring 1820 érne. 

I Tyskland bliver idéen taget op i 1850 érne og udvikler sig til en omfattende 

brugsforeningsbevægelse. Den første brugsforening i Danmark opstår i Thisted. I 1866 

grundlægger den 49-årige pastor H. Chr. Sonne Thisted Kjøbstads Arbejderforening. Den 

nye forenings målsætning er kort og klar i vedtægterne fra 1. juli 1866: “Foreningens 

formål er ved frivillige bidrag af medlemmerne at danne et fond for at sætte dem 

i stand til et fordelagtigere indkøb af livsfornødenheder.” Denne formålsparagraf 

viser sig at være særdeles langtidsholdbar, idet den er en af grundpillerne i brugs-

foreningsbevægelsen i dag.

Arbejdsdeling mellem ledelse og bestyrelse

Arbejdsdelingen mellem uddeler eller varehusdirektør er fastlagt i fore-

ningens vedtægter. Varehusdirektøren er ansvarlig for den daglige ledelse 

af forretningen. Han står for ansættelse af medarbejdere, butiksindretning, 

varesortiment, det daglige regnskab osv. Har han brug for sparring og 

assistance, kan han trække på medlemmer af bestyrelsen, revisorer, 

kolleger fra andre brugser samt på konsulenter fra COOP.

Bestyrelsen er lederens overordnede i alle spørgsmål vedr. brugsforeningens 

drift. Bestyrelsen tager i samråd med lederen de overordnede strategiske 

beslutninger om f.eks. investeringer i anlæg, opkøb samt beslutninger vedr. 

udviklingsaktiviteter og vedligeholdelse. 

Indkøb og varesortiment i brugsen

Brugsforeninger har en samarbejdsaftale med COOP – en såkaldt franchise-

kontrakt. Aftalen betyder blandt andet, at brugsernes vareudvalg er ensartet 

over hele landet, samt at sortimentet i stor udstrækning bestemmes 

og udvikles af specialister i COOP. Varerne sælges og distribueres til 

brugsforeninger over hele landet.

Brugsbutikker ejes af medlemmerne, og brugserne/COOP søger at dække 

det størst mulige udvalg af ejernes daglige forbrug. Der sker naturligvis 

en løbende tilpasning af sortimentet, men målsætningen er, at ejerne i 

princippet ’kun behøver at handle i Brugsen.’ 

Den første medlemsbog fra 1915 – i dag afløst af elektronisk registrering i COOP.
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Markedsføring af brugsens varer

Da brugsens sortiment er ensartet, betyder det, at det er muligt at have fælles, 

landsdækkende markedsføring af brugsens varer gennem bl.a. tilbudsaviser, 

hjemmesider og mails til medlemmer. Det giver stordriftsfordele, men det 

gør også, at lokale aktiviteter kan være begrænsede, idet man nødvendigvis 

bør eller skal følge den linje om tilbud og sortiment mv., som COOP lægger 

op til i samråd med de kompetente medlemsforsamlinger som landsråd og 

bestyrelse.  

Ejerskab og ledelse af brugsen

Brugsen og COOP i Danmark ejes af de i dag ca. 1,5 mio. medlemmer. Ejerskabet 

udøves gennem butiksbestyrelser og andre kompetente forsamlinger. Hvert 

medlem har en stemme, og det er helt op til den enkelte at gøre sin 

indflydelse gældende ved at møde op på generalforsamlinger, stemme eller 

lade sig opstille og evt. blive valgt til bestyrelsen i brugsforeningen.

I Brugsforeningen TRYG er der i 2015 godt 4.000 medlemmer, som primært 

er borgere i Ry og omegn. På den årlige generalforsamling møder normalt 

ca. 400 af disse op for at høre om brugsens drift og for at gøre deres 

indflydelse gældende.

COOPPLUS/dividende

Da medlemmerne ejer brugsen, er det naturligt, at de får del i overskuddet i 

forretningen. Sådan har det været til alle tider, og sådan er det i dag. Siden 

2010 opsamles dividenden via bonuspoints – COOPPLUS - i forhold til køb. Jo 

større køb, des flere points. De indsamlede points kan indløses ved køb af 

varer i brugsen i bestemte tidsperioder.

I 2012 indsamlede medlemmerne i Brugsforeningen TRYG points til en værdi 

af 1,2 mio. kroner. Det svarer til 21,4% af overskuddet, som i 2012 var på 

5,6 mio. kroner efter skat.

   

År
Indbyggertal 

i Ry og omegn

Medlemmer af 

Brugsforeningen TRYG

Omsætning i 1000 kr. 

faktiske tal (ekskl. 

moms)

Omsætning i faste 

priser (ekskl. moms) 

2014-priser

Løbende priser Faste priser

1915 739 50 12  588 

1920 1235 145 188  4.094 

1925 1245 123 128  3.599 

1930 1293 176 133  4.853 

1935 1256 301 170  5.950 

1940 1342 276 213  5.493 

1945 1400 256 184  3.848 

1950 1567 287 418  7.467 

1955 1417 301 582  7.410 

1960 2004 344 631  8.152 

1965 2220 609 1.659  16.590 

1970 2699 1271 4.734  34.659 

1975 3292 1358 10.478  49.199 

1980 3648 1470 18.871  54.030 

1985 3972 2245 30.526  59.712 

1990 4403 2511 50.812  81.997 

1995 4704 2924 64.650  94.643 

2000 4802 3465 80.630  105.296 

2005 5226 3689 109.246  129.435 

2010 5523 4218 171.862  183.298 

2014 5731 4030 237.000  237.000 

COOP

Forretningen COOP blev i januar 2013 lagt sammen med foreningen FDB 

(Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger). COOP omfatter følgende 

forretninger/kæder:

Den procentvise andel af indbyggere, som også er medlemmer af Brugsforeningen TRYG, er støt stigende gennem 

årene. Mere end halvdelen af indbyggerne i 2015 er medlemmer, hvor det i etableringsåret 1915 blot var cirka hver 

15. indbygger.

Brugsforeningens flagskib Kvickly anno 2015.
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Uddeler Vilhelm Christensen
Maj 1915 – september 1925

Bestyrelsen lejer et lokale på adressen Klostervej 30, og en uddeler søges til den 

nystiftede brugsforening. Bestyrelsen ønsker at ansætte ’en mand i sin bedste 

alder, der har fået sin uddannelse i brugsforeningens tjeneste.’ 

Der er 34 ansøgere til stillingen, og Vilhelm Christensen tilbydes jobbet, idet han 

kommer fra en stilling som lagerforvalter ved FDBs filial i Esbjerg. Lønnen forhandles 

til ’6% af butiksvareomsætningen, grovvarer 2% samt fri lejlighed.’ Christensen 

tiltræder 14 dage senere. Han og hans hustru flytter til Ry og får lejlighed ovenpå 

brugsen. 

Christensen starter i jobbet den 1. maj 1915, og den 6. maj 1915 åbner brugsforeningen 

butik i meget beskedne – dvs. små - lokaler. Samtidig ændres navnet til Brugsforeningen 

TRYG (bestyrelsen er bange for, at det oprindelige navn kan forveksles med 

Brugsforeningen i Gl. Rye – derfor vælges TRYG).

Brugsen er en succes fra starten, og forretningslokalet er hurtigt alt for lille. Derfor 

inddrages uddelerens stue i forretningen, men det er selvfølgelig ikke en holdbar 

løsning på længere sigt. Der udvides ad flere omgange, og snart købes ejendommen 

på Klostervej 30, og der installeres elektrisk lys i 1918. Dog ikke i uddelerens bolig! 

Folketallet i Ry når 1.035 i 1921, og der er 168 huse i byen.

Efter 1. verdenskrigs afslutning kommer nogle vanskelige år, hvor hovedtemaet er 

manglende likviditet. Det skyldes dels, at der er ydet kredit til kunder og dels, at der 

efter krigen findes et stort lager af ukurante ’erstatningsvarer,’ som efter krigen må 

kasseres eller sælges til meget lave priser med store tab til følge. Kreditspørgsmålet 

løses ved, at generalforsamlingen i maj 1922 vedtager, at ’uddeleren under foreningens 

ansvar og til absolut solide medlemmer må give en kredit på indtil 10 kroner.’

I årene fremover erhverves flere ejendomme mellem Klostervej og Hostrupsvej for at 

give plads til udvidelser af såvel butik som lager.

De årlige generalforsamlinger er til tider meget livlige. Debatten går specielt på 

bestyrelsens iver efter at udvide varesortimentet samt bygge til. Bestyrelsen kommer 

i visse tilfælde i mindretal og bliver udskiftet.

I 1925 opstår der en konflikt mellem uddeler og foreningen, idet en gennemgang 

af regnskabet viser, at uddeleren har en stor gæld til foreningen. Det er ikke i 

overensstemmelse med en bestemmelse i vedtægterne om, at ’uddeleren har ansvaret 

for de udleverede varers rettidige betaling og må ikke stå i gæld til foreningen.’ 

Foreningens første tiår ender med, at samarbejdet med uddeleren stopper.

Den første brugs på Klostervej 30.

Betjeningsdisken i brugsen på Klostervej 30.
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Uddeler Thura Obel
Marts 1931 – december 1934

 

Den nye uddeler Thura Obel vælges blandt 102 ansøgere. Han tilfører foreningen 

nyt liv, og der indkøbes både kurante og mindre kurante varer, som sælges til 

’tilbudspriser.’ Medlemstallet stiger markant, men satsningen fra uddeler Obels side 

betyder også, at brugsens omdømme lider skade.

Tilbudsvarerne og de lave priser gør nemlig, at medlemmerne begynder at tale om, 

at kvaliteten i butikken daler, og man omtaler butikken som en ’marskandiserbutik, 

som kunderne roder rundt i.’ 

Desværre viser det sig også, at der er en del varer, som er stort set usælgelige. 

Bestyrelsen vælger at holde auktion for at komme af med dem. Personalet udskiftes 

tit, og kunderne klager over, at de ikke kan nå at lære navnene på medarbejderne, 

før de er væk igen!

Fortsatte problemer med blandt andet kreditgivning og varelagerets størrelse 

medfører, at uddeleren siger sin stilling op med virkning fra 1. januar 1935.

Tekstil og metervarer var også i 1925 i brugsens varesortiment.

Uddeler Bernhardt Jensen
Oktober 1925 – februar 1931 

Efter afskeden med brugsens første uddeler, søger man ny leder med tiltrædelse i 

oktober 1925. Der er 94 ansøgere til stillingen, og uddeler Bernhardt Jensen vælges. 

Væksten for brugsforeningen fortsætter, forretningen moderniseres løbende og nye 

pakhuse bygges. I 1930 diskuteres det blandt andet, om man skal flytte til andre 

lokaler i byen, men man enes om at blive på Klostervej 30. 

Fra begyndelsen har medlemmerne solidarisk ansvar for foreningens gæld og lån. 

Det betyder, at hvert enkelt medlem hæfter for hele foreningens gæld med hele sin 

formue. Den solidariske hæftelse søges ophævet på en generalforsamling i maj 1928, 

men FDB stiller som modkrav, at der i givet fald skal stilles sikkerhed for mindst to 

måneders køb, og at brugsforeningen skal stoppe handel med ikke-medlemmer. Det 

får bestyrelsen til at opgive planerne. 

Man diskuterer også ivrigt, om foreningen skal søge tilladelse til at handle med 

spiritus, men et forslag herom fra bestyrelsen nedstemmes på en generalforsamling.

Uddeler Jensen får tilbudt nyt arbejde i Aarhus og siger sin stilling op med virkning 

fra februar 1931. Samme år passerer indbyggertallet 1.200.

Overskæg var på mode i bestyrelsen i uddeler Thura Obels tid.
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Efter 2. verdenskrigs afslutning går det atter fremad for Brugsforeningen TRYG, og 

traditionen tro diskuterer man udvidelser og moderniseringer. I 1946 fejrer Ry 75-års 

byjubilæum. Det markeres med et historisk optog med højskoleforstander Terkildsen 

i spidsen - klædt ud som biskop.

Uddeler Oluf Rasmussen
Januar 1935 – september 1977 

Med uddeler Oluf Rasmussens tiltræden den 1. januar 1935 

indledes en bemærkelsesværdig epoke i Brugsforeningen 

TRYGs historie, idet Oluf Rasmussen kommer til at stå i spidsen for 

forretningen i 42 år. Han er som sine forgængere udlært i brugsen, 

og vælges blandt 70 ansøgere. 

Løn og ansættelsesforhold for uddelere

De første uddelere er - udover at ’sørge for Renlighed og god Orden i Lokalerne’ 

- ansat til at indkøbe og uddele de varer, man får fra Fællesforeningen for 

Danmarks Brugsforeninger (FDB). Uddeleren var – jf. de første kontrakter - 

personligt ansvarlig for ’Varernes Opbevaring og Ekspedition og det Svind og 

Tab, som derved fremkommer.’ Uddelerens løn var baseret på ren provision, 

idet han modtog ’7% af Butiksvareomsætningen, 5% af Markfrø, og 3% af 

den øvrige Vareomsætning.’ 

Selv udgifterne til lys og varme i butik, kontor og lager blev betalt af 

uddeleren – dog mod en godtgørelse på ’1/2 % af butiksomsætningen.’ Til 

gengæld fik han og hans husstand fri bolig. 

Uddeleren kan naturligvis ansætte medhjælp, men både ansættelse og 

afskedigelse skal godkendes af bestyrelsen. 

I dag arbejder uddelere samt varehusdirektører på en overenskomst 

mellem den enkelte brugsforening og Brugsens Arbejdsgiverforening (BA). 

Det betyder, at der ikke mere er den store økonomiske risiko i ansættelsen 

som tidligere tiders brugsuddelere påtog sig, men der er fortsat elementer 

af provision i lønnen.

Årene frem mod 2. verdenskrigs udbrud er karakteriseret ved en rolig og sund 

udvikling i såvel medlemstal som omsætning.

Bestyrelsen genoptager arbejdet med at få næringsbrev, så man kan uddele øl og 

stærkere drikke. Det modtages i marts 1936. I 1939 anes det, at der er krig i vente, 

og året præges af store prisstigninger på dagligvarer. I besættelsesårene 1940-45 er 

der vareknaphed og rationeringer, og det påvirker naturligvis driften i foreningen.

Kontrabogen 

kunne ikke modstå  
tyskens kugler

Der blev ydet udstrakt kredit i tiden før 

der indførtes kontant betaling i brugsen. 

Regnskabet mellem kunden og brugsen 

førtes i en såkaldt ’kontrabog.’ 

Medlem af brugsforeningen TRYG - 

Laust Bæk Pedersen, Lyngbakkehus 

-  kom den 5. maj 1945 cyklende fra 

Ry mod sit hjem. På vejen gennem 

Mølleskoven ved Marimundebroen 

satte han sin cykel mod et træ 

for at pumpe den. Den bevægelse 

misforstod en tysk vagtpost i 

skoven. Han skød Bæk, så ’han 

blev gennemhullet af flere kugler.’ 

I Bæks lomme lå kontrabogen fra 

Brugsforeningen TRYG, og bogen blev 

strejfet af en af kuglerne.

Uddeling af varer og 

notering i kontrabog 

anno 1935.
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I Danmark åbner den første ’selvbetjeningsbutik’ i Esbjerg i 1949. Bestyrelsen i TRYG 

diskuterer, om selvbetjening har en fremtid i Ry, og man beslutter sig i starten af 

1950 for at indføre delvis selvbetjening i brugsen. Pladsforholdene gør det imidlertid 

vanskeligt, og diskussionerne om at flytte til nye lokaler genopstår. Indbyggertallet i 

Ry er nu 1.567.

Kvinder i bestyrelsen

Indtil 1951 har de forskellige bestyrelser udelukkende bestået af mænd. 

Brugsforeningen TRYGs vedtægter har altid indeholdt bestemmelsen om, at 

’når manden er medlem, er også hustruen mødeberettiget, stemmeberettiget 

og valgbar på generalforsamlingen.’ 

Reglen om kvindernes ligeret har således altid været fulgt, men det er 

først, da man udvider bestyrelsen fra fem til syv medlemmer, at der i 1952 

vælges to kvinder ind. 

Kreditgivningsspørgsmålet er fortsat ofte til debat i bestyrelsen, idet det indtil 1952 

alene er uddeleren, som hæfter for udestående fordringer.  Det år vedtager bestyrelsen 

og uddeler Rasmussen at dele risikoen for tab på udestående fordringer. Uddeleren 

pålægges at sørge for, at reglerne for kreditgivning overholdes, og på de efterfølgende 

bestyrelsesmøder er det gennemgående emne på dagsorden: ’Revision af månedens 

fakturaer og skyldlisten gennemgås.’

På generalforsamlingen i 1953 kommenterer formanden fordelene ved den 

nye selvbetjeningsbutik og nævner, at ’man blandt andet har sparet kr. 1.500 i 

personaleudgifter.’ På samme generalforsamling diskuteres forretningens beliggenhed 

endnu engang, og det nævnes, at ’byen vokser væk fra brugsen.’

Et stort teknologisk fremskridt sker i 1958. En frysedisk kommer ’på prøve’ i et år. Det 

ender med, at disken købes, og der afholdes ’demonstration af dybfrost’ i forretningen. 

I 1959 drøftes forhandling af kødvarer i forretningen, og fuld indførelse af dybfrost 

sker i 1963, hvor foreningen etablerer et supermarked i den nyerhvervede ejendom 

på adressen Klostervej 6. Samtidigt indføres kontant betaling, og butikken på 240 m2 

åbner den 28. juni 1963 med ’uddeling af balloner og slikkepinde til børnene samt 

vaskepulver og pålæg samt kaffe til husmødre.’ Den gamle brugs på Klostervej 30 

udlejes til Postvæsenet.

Uddeler Rasmussen 

inspicerer den nye 

selvbetjeningsbutik.
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Uddeler Ib Svejstrup
Oktober 1977 – maj 1999  

Der modtages 19 ansøgninger til stillingen som uddeler efter Oluf Rasmussen - fem 

indkaldes til samtale. Bestyrelsen vælger at ansætte butikkens førstemand siden 

1962 – Ib Svejstrup - med virkning fra 1. oktober 1977. 

Med Svejstrup ved roret indledes endnu en stærk vækstperiode med konstante 

udvidelser, ombygninger og moderniseringer. Moderne ledelsesprincipper tages i 

anvendelse, hvor personalet blandt andet får ret til at udpege en repræsentant til 

bestyrelsen, og der nedsættes et samarbejdsudvalg. 

På generalforsamlingen i 1978 meddeler formanden, at man har indledt et samarbejde 

med et firma som kan ’bevogte butikken.’ Det sker for at komme svindet til livs, og 

det virker tilsyneladende, for svindet falder det følgende år. I 1979 tages elektroniske 

kasseapparater i brug, og i 1980 diskuterer man atter flytning af brugsen.

Bestyrelsen taler i 1982 om, ’at man kan købe byggecenteret på Parallelvej og indrette 

discountbutik eller lignende.’ Planerne opgives dog. 

På generalforsamlingen i 1986 diskuteres det at indføre en dankortterminal i butikken, 

men medlemmer advarer kraftigt mod det. Den installeres dog i 1987! 

I 1986 er bestyrelsen stærkt fortørnet over, at kommunalbestyrelsen tillader en 

dagligvarebutik i ’overbyen’ – i byggecenteret på Parallelvej. Det sker nemlig på trods 

af, at man i kommuneplanen har vedtaget en et-centerstruktur for Ry. Det menes, at 

byen er for lille til to centre. 

Flytningen til det nye supermarked er – trods adskillige advarsler mod at indføre 

kontant betaling - en succes, og det første år stiger omsætningen med ca. 50%. Men 

uddeleren konstaterer også, at nogle kunder tilsyneladende har misforstået begrebet 

’selvbetjening,’ idet svindet er i kraftig vækst. Ved forhandlinger mellem FDB og 

bestyrelsen besluttes det i 1966, at foreningen overtager ansvaret for svind, som 

siden 1952 har været delt mellem uddeler og forening. 

De følgende år stiger medlemstallet og salget markant. Brugsens gamle ejendom 

på Klostervej 30 sælges i 1967 til Ry Højskole. Samme år når omsætningen 2,3 mio. 

kroner, og medlemstallet er 738. Den første udvidelse af brugsens supermarked 

vedtages i 1968, idet medlemmerne ’klager over pladsmangel – specielt i turistsæsonen.’ 

Udvidelsen gennemføres, og i 1970 råder brugsen over 400 m2 salgsareal. Det år 

stiger omsætningen med ca. 29%. 

Den gode udvikling fortsætter de følgende år, og bestyrelsen for foreningen er indstillet 

på, at brugsen skal blive på adressen Klostervej 6. Derfor opkøbes ejendomme omkring 

brugsen, og der arbejdes med udvidelsesplaner, som vedtages til gennemførelse i 

1974. Butikkens salgsareal når dermed op på 750 m2.

På generalforsamlingen i 1974 vedtages det at ophæve medlemmernes solidariske 

hæftelse, som har været gældende siden foreningens start.

Brugsforeningen synes nu at være kommet i smult vande, idet formanden på 

generalforsamlingen i 1976 med bemærkningen om, at ’fattig gør ufri,’ glæder sig over 

en likviditetsbeholdning på 600.000 kroner. Omsætningen runder det år 13 mio. kroner, 

og der er syv fuldtids- og elleve halvtidsbeskæftigede samt to lærlinge i butikken. 

Uddeler Rasmussen meddeler i juni 1977, at han ønsker at gå på pension efter 42 år 

på posten. Han fratræder den 1. oktober.  

Uddeler Rasmussen 

var kendt og agtet for 

sin ledelse af brugsen. 

Adskillige delegationer 

kom derfor på besøg 

for at ‘aflure’ ham 

hemmeligheden.

Vagtskifte i 1977: Ib Svejstrup afløser Oluf Rasmussen.
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Efter mange overvejelser og forhandlinger med Ry Kommune, køber Brugsforeningen 

TRYG grund ved Ry Mølles fabrikker, og bestyrelsen vedtager i 1988, at butikken på 

Siimtoften skal være af typen Kvickly. Der planlægges også et OK benzinanlæg ved 

butikken. Valget af Kvickly-konceptet sker på trods af, at adskillige af Svejstrups 

brugskolleger mener, at Ry er alt for lille til et Kvickly varehus, og de driller Svejstrup 

med, at han snart må opgive at være uddeler i en selvstændig brugsforening!

I bagklogskabens klare lys kan alle vist være enige om, at Svejstrup og bestyrelsen 

på vegne af brugsforeningen traf det bedste og klogeste valg. 

Arbejdet med den nye forretning på Siimtoften optager naturligvis uddeleren og 

bestyrelsen meget i perioden 1987 til åbningen i 1989. 

Lokale arkitekter tegner projektet, som skal stå klar senest i juni 1989. Den 27. april 

1989 kan Brugsforeningen TRYG indvie sin Kvickly, som har et samlet areal på 2.850 

m2 med et salgsareal på 1.800 m2. Den samlede sum for byggeri mv. er 20 mio. kroner 

– præcist som budgetteret. 

På generalforsamlingen i 1990 konstaterer formanden i sin beretning, at Kvickly 

Ry er en succes, idet ’omsætningen i 1989 stiger med 23,6% - heraf er 20,6% dog 

prisstigninger.’ 

Fremgangen skyldes en stigning i kundernes gennemsnitlige køb, og formanden 

undrer sig i beretningen over, at den nye forretning ikke har tiltrukket flere kunder. 

Han udtaler sin formodning om, at butikken ’med den nye placering lidt borte fra 

bymidten med jernbanestation og posthus, har mistet en del strøgkunder.’

Bestyrelsen vælger at ombygge den gamle brugs på Klostervej 6 til et butikscenter 

med plads til seks lejere. Byens indbyggertal når det år op på 4.403.

Den stigende og ’benhårde konkurrence på dagligvarer’ får i 1989 FDB til at indføre et 

omfattende discountprogram med lave priser på en lang række dagligvarer.

Årene fra 1990 og frem er præget af solid ledelse og fremgang for Brugsforeningen 

TRYG. På de årlige generalforsamlinger tales om den stigende omsætning, om 

forbedringer i overskud, formindskelse af svindet i butikken samt konsolidering og 

egenfinansiering. 

Dagligvaremarkedet er i 90’erne præget af stigende konkurrence samt stagnerende 

afsætning. I 1993 lukker på landsplan i alt ca. 300 dagligvarebutikker – heraf 18 

brugsbutikker. FDB og brugsforeningerne omsætter samme år for i alt 32,9 mia. 

kroner og indtager dermed pladsen som Danmarks største dagligvarehandler. 

I Ry fortsætter de gode tider. Der opkøbes ejendom bag Kvickly, og svindet kommer 

endelig ned på et acceptabelt niveau. Derfor modtager personalet fra 1994 ’svindpræmie,’ 

og man begynder at ’annoncere i farver i AnnonceBladet’ (senere omdøbt til Ry 

Ugeavis). 

Økologiske varer kommer for alvor i fokus blandt de 1.816 husstande med i alt 4.704 

beboere i 1995/96. Kvickly laver aftale med Dansk Tipstjeneste, og det besluttes, at der 

skal uddeles en årlig ’Kvickly Pris’ som påskønnelse for gode initiativer. ’SOS-Trafik 

Skolepatrulje’ er første modtager og får overrakt 10.000 kroner på generalforsamlingen 

i 1997. 

I foråret 1999 meddeler uddeler Svejstrup, at han efter 37 års ansættelse - heraf de 

sidste 22 år som uddeler - ønsker at gå af i maj samme år. Bestyrelsen annoncerer 

efter en ny leder af Kvickly og modtager 13 ansøgninger.        
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Byens posthus på Klostervej nedlægges i 2004, men som resultat af et samarbejde 

mellem varehusdirektøren og PostDanmark, genopstår det i forbindelse med kiosken 

i Kvickly.

Kvickly får en hjemmeside i 2005 og indfører som den første brugs i landet elektroniske 

prisskilte.  

Der bygges om endnu en gang. Denne gang er det for at give plads til et apoteksudsalg, 

som flytter ind i april 2006. Samme år overtages DK-tanken på Randersvej og 

konverteres til OK. Også en ny varegård bygges det år. 

Tidligere tiders intense diskussioner om svind er ophørt. Svindet er i 2007 på 0,13% 

af omsætningen. 

Salget af økologiske varer når nye højder i Ry. I 2007 udgør de 8% af omsætningen i 

Kvickly – det er danmarksrekord i forhold til indbyggertallet. 

I 2008 indledes et samarbejde med online-firmaet OSUMA. Ideen er, at OSUMA indsamler 

ordrer på dagligvarer via firmaets hjemmeside, medarbejdere i Kvickly samler 

varerne sammen, mens OSUMAs fryse- og kølebiler distribuerer varerne. 25% af 

aktierne i OSUMA købes.

En diskussion i bestyrelsen om vækst gennem opkøb fører i 2008 til, at Brugsforeningen 

TRYG køber SuperBest på Parallelvej i Ry. Bestyrelsen taler om at bygge en ny 

SuperBrugsen på grunden, men det ender med, at SuperBrugsen indrettes i de 

eksisterende lokaler.  SuperBrugsen Ry åbner den 17. januar 2009 med Jon Klarskov 

som uddeler. Brugsforeningen køber en udlejet ejendom på Industrivej 9 for at sikre 

plads til en eventuel senere udvidelse af SuperBrugsen.

Kvickly Ebeltoft kommer i 2008 i økonomisk uføre pga. store investeringer, og 

den overtages via et investeringsselskab af 13 selvstændige brugsforeninger. 

Brugsforeningen TRYG indskyder 50.000 kroner og ejer dermed 7,69% af Kvickly Ebeltoft. 

Egenkapitalen i Brugsforeningen TRYG når i 2009 op på 41 mio. kroner.   

Den stigende egenkapital i foreningen samt overvejelser om, hvordan Kvickly og  

SuperBrugsen skal profilere sig i lokalsamfundet, får bestyrelsen til i 2010 at oprette 

en ’Kvickly Ry Anlægspulje.’ Meningen er, at kapitalen på 5 mio. kroner skal uddeles til 

foreninger i den gamle Ry Kommune, som har anlægsprojekter med manglende finan-

siering. Det sker ud fra devisen om, at ’penge der tjenes lokalt skal også bruges lokalt.’ 

Torben Andreassen
Varehusdirektør fra maj 1999 

Som ny chef for Kvickly Ry vælger bestyrelsen Torben Andreassen, som får den 

mere nutidige titel varehusdirektør. Som sine forgængere er Andreassen udlært i 

en brugs og har haft hele sin karriere i brugsforeninger. 

Samtidig med Andreassens tiltrædelse åbner en ny konkurrent i ’overbyen,’ men den nye 

direktør har som sine forgængere visioner. Han vil modernisere samt bygge om og til. 

I samarbejde med varehusdirektøren vedtager bestyrelsen, at visionen er at skabe 

’Danmarks mest attraktive og effektive Kvickly.’ Med attraktiv tænkes på kunde- og 

medlemsservice, tilgængelighed, hensigtsmæssig butiksindretning samt motiverede 

og veluddannede medarbejdere. Med effektiv menes primært økonomiske resultater.  

Derfor købes huse og grunde bag Kvickly og et projekt på 600 m2 tegnes. Bestyrelsen 

vedtager i 2000 at igangsætte en udvidelse og modernisering til i alt 16 mio. kroner. 

Den nye butik står klar i august 2001, og ombygningen giver en vækst i omsætningen 

på ca. 11%. Indbyggertallet når det år op på 4.802.

I 2002 beslutter bestyrelsen at oprette en Kvickly Ry Fond med en startkapital på 500.000 

kroner. Fondens midler skal uddeles med 50.000 kroner en gang årligt. Formålet er 

at aflaste direktøren i forhold til de mange henvendelser om sponsorstøtte, som han 

ugentligt modtager. Han kan nu henvise til, at der er ansøgningsfrist for sponsorstøtte 

en gang årligt!

En diskussion om, hvad den ubebyggede del af Siimtoften skal bruges til, startes i 

2003. Ry Kommune fremsætter et ambitiøst forslag med tæt bebyggelse, men forslaget 

lægges i mølposen, idet ’befolkningen’ hellere ser Siimtoften som en ’oase’ i byen. 
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Brugsforeningen TRYG ejer i dag 80% af online-supermarkedet OSUMA, der får sine varer fra blandt andre Kvickly i Ry.



Det næste vækstinitiativ tages i 2010, idet bestyrelsen 

modtager et tilbud om at købe en SuperBest butik 

i byen Kolt ved Aarhus. Tilbuddet vurderes som 

attraktivt, og udviklingsmulighederne i Kolt er 

så interessante, at handelen gennemføres med 

overtagelse den 1. januar 2011. Butikken omstilles 

til SuperBrugsen. Foodchefen i Kvickly Ry – Lars 

Christensen – ansættes som uddeler i Kolt. 

Samme år udløses den første bevilling fra Kvickly Ry Anlægspuljen til et kunstprojekt på 

Siimtoften, hvor maleren Erik Peitersen gennem tre år skal male på et udendørs maleri.  

Ved SuperBrugsen på Parallelvej købes Brunhøjvej 3. Det tidligere snedkerværksted 

indrettes til iværksætterhus, hvor interesserede i maksimalt to år kan få gratis husly 

det første år og siden kun betale for lys og varme. Interessen for at få plads i huset 

er overvældende, og i 2013 flytter ti iværksættere ind. 

Allerede i 2008 begynder bestyrelsen at diskutere parkering samt en udvidelse af 

Kvickly med Skanderborg Kommune. Forhandlingerne går lidt trægt, men i 2012 etablerer 

kommunen ca. 110 grusparkeringspladser på Siimtoften oven for havnearealet. Kvickly 

tilbyder at asfaltere parkeringspladserne, men må vente på accept fra kommunen til 

sidst i 2014.

I oktober 2012 ophæves den såkaldte lukkelov, og alle butikker kan dermed holde 

åbent syv dage om ugen på nær nogle få helligdage. Ophævelsen imødeses med 

spænding over hele landet, og i foreningens tre butikker tager kunder godt imod de 

nye åbningstider. 

Omsætningen i Internetbutikken OSUMA udvikler sig. OSUMA bliver landsdækkende, 

idet flere brugser ønsker at pakke varer for OSUMA. Brugsforeningen for Middelfart 

og Omegn samt TRYG overtager i 2013 hver 50% af aktierne i OSUMA. Samme år får 

Kvickly og SuperBrugsen bank i butikken: ’COOPBank.’

På generalforsamlingen i 2014 er formanden specielt stolt af de tilskud, Brugsforeningen 

TRYG via Kvickly Ry Anlægspuljen har givet til initiativer i lokalområdet. Han nævner 

blandt andet det nye legeunivers på Himmelbjerget, skoleskibet Kvickly ved Søndre 

Ege badestrand, den nye badebro ved Knudhule, Kvickly Broen ved Marimunde samt 

støtten til udvidelse af Ry Hallen. Derudover nævner han, at der over de sidste tre år 

er uddelt knap otte mio. kroner fra puljen.

Uddelinger fra anlægspuljen 2011-2014

Ansøger Tilskud til/Formål Beløb bevilget

Ry Hallen Udvidelse af Ry Hallen 2.000.000

Grønt Partnerskab Kvickly Broen ved Marimunde 1.053.925

Tårnkomiteen Legeplads Himmelbjerget 692.000

Brugsforeningen TRYG Drift af Ry.dk i 3 år 600.000

Grønt Partnerskab Badebro ved Knudhule 600.000

Kildebjergselskabet Pulsparken - legezonen i Kildebjerg 500.000

Grønt Partnerskab Elbåd Sdr, Ege (Skoleskibet Kvickly) 450.000

Brugsforeningen TRYG RY.dk 400.000

Rotary Ry SiddeBalkon ved havnefronten 300.000

Diverse foreninger Diverse aktiviteter 250.000

Grønt Partnerskab Kajakbro ved Knudhule 204.000

RYST Maleri på Siimtoften 190.000

Mølleskolen Udsmykning af Mølleskolen 184.500

Diverse foreninger Byens Hus på Posthusgrunden 100.000

Iværksætterhuset Løbende 100.000

Alken Beboerforening Alken digitale Købmandsforretning 90.559

Grønt Partnerskab Legeunivers på Himmelbjerget 50.000

Borgerforeningen Gl. Rye Fond Lyngbakkerne 50.000

Omstilling Ry Messe 10.000

Øm Kloster Museum Formidlingsskilt 3.600

Totalt 7.828.584

Uddelerne vender tilbage til Brugsforeningen TRYG

Med lederskiftet i 1999 - hvor uddeler Ib Svejstrup afløses af varehusdirektør 

Torben Andreassen - antager bestyrelsen, at Svejstrup er den sidste uddeler 

i foreningen. Det viser sig at være helt forkert, idet der ved oprettelsen 

af SuperBrugsen i Ry og Kolt igen ansættes uddelere. Det skal dog i 

sandhedens interesse nævnes, at de nye uddelere – trods deres i øvrigt 

gode egenskaber og kompetencer - tilsyneladende ikke -  indtil videre - har 

samme ’holdbarhed’ som deres forgængere. 

Listen over uddelere i de to SuperBrugser siden 2008.

SuperBrugsen Ry

Jon Klarskov – 1. december 2008 – 31. juli 2009

Troels Laursen – 1. august 2009 – 30. november 2012

Simon Thylkjær Jensen – 1. februar 2013 – 8. oktober 2014

Anders Rasmussen – 1. januar 2015 –

SuperBrugsen Kolt

Lars Christensen – 1. december 2010 – 31. august 2014

Frank Emborg Knudsen – 22. september 2014 –

I samarbejde med byens øvrige butikker blev der i 2014 indsamlet boner for 50 mio. kroner. Det udløste  

2 mio. kroner i støtte fra Brugsforeningen TRYG til byens nye multihal og væksthus. 

Læg din bon i og støt op om 
byens nye multihal og væksthus

Følg indsamlingen og læs mere på www.BrugBonen.nu

14439_BrugBonen_skilt_bowle.indd   1 02/04/14   12.20Læg din bon i og støt op om 
byens nye multihal og væksthus

Følg indsamlingen og læs mere på www.BrugBonen.nu

14439_BrugBonen_skilt_bowle.indd   1 02/04/14   12.20
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Lars Christensen ved SuperBrugsen i Kolt.



Den nuværende bestyrelse vurderer, at de 
næste 100 år også vil byde på vækst

Som det fremgår af beskrivelsen af de første 100 år, vurderer bestyrelsen, at 

Brugsforeningen TRYG er godt og solidt rustet til fremtiden. De dygtige og kompetente 

ledere har - sammen med medarbejdere, medlemmer og bestyrelser - gennem 100 år 

lagt fundamentet til fremtidens udvikling.

I foråret 2014 udtaler detailhandelsekspert, konsulent og partner i Birch & Birch 

Markedsudvikling, Flemming Birch til detailfolk.dk: ’Særligt butikkerne rundt om i 

danske bymidter er udfordret og vil få det svært.  Centrene vinder frem, og bymidterne 

går tilbage. Det er en generel udfordring i mange danske byer. Der skal vi passe på, 

at vi ikke kommer til at lægge os i slipstrømmen af England, siger han og forklarer, at 

man her er i en situation, hvor 40% af butikslokalerne uden for London står tomme. Og 

begynder butikkerne først at lukke, er det svært for de resterende at overleve.

- Det er en ond cirkel, hvis der først lukker en butik, så bliver gaden mindre interessant, 

så kommer der færre kunder, så lukker der en butik mere, og så begynder gaden for 

alvor at blive kedelig og så videre, forklarer Flemming Birch. Han mener, at problemerne 

ofte bunder i, at der er for meget fnidder i de danske handelsstandsforeninger omkring 

blandt andet åbningstider.

- De er nødt til at få sparket alle de interne uenigheder væk og begynde at tænke som 

én shoppingdestination. Det skal opleves som en enhed, siger Flemming Birch.’

På trods af de dystre spådomme ovenfor vurderer den nuværende bestyrelse, at de 

næste 100 år også vil byde på vækst, konsolidering, moderniseringer og udvidelser 

af foreningens butikker. Derudover konstaterer bestyrelsen, at udviklingen inden 

for den digitale handel er i stærk vækst. Derfor glæder bestyrelsen sig over, at 

Brugsforeningen TRYG gennem sit ejerskab af OSUMA er med på den første bølge, når 

det gælder nethandel med dagligvarer. I 2014 vandt internethandel for alvor indpas 

i Ry. Fra Kvicklys pakkeudlevering langede man det år 17.361 pakker over disken. 

Det var en stigning på 33,8% i forhold til 2013, og fortsætter udviklingen, vil tallet af 

udleverede pakker nå op på 88.000 i 2020 – det svarer til 245 pakker om dagen – syv 

dage om ugen. Da Kvickly overtog pakkeudleveringen i 2005, var tallet 3.957 pakker.

Vi ønsker kommende ledere, medarbejdere, medlemmer og bestyrelser held og lykke 

i de næste 100 år.

I 2014 melder landets ledende politikere, at den økonomiske krise fra 2008/09 er ovre. 

Krisen har ikke været mærkbar for Brugsforeningen TRYG. Det viser udviklingen i 

foreningens tre butikker, og det samme gør de 5.731 indbyggere i Ry, hvis man da 

kan dømme ud fra tilbagemeldingerne på de kundetilfredshedsanalyser, som hvert 

år gennemføres, og hvor Kvickly Ry ligger på en 3. plads blandt landets 78 Kvickly 

butikker. 

En kunde siger i undersøgelsen fra efteråret 2014: ’De har varerne, personalet er 

hjælpsomt, servicen er god og lederen et fantastisk forbillede! Keep up the good work!’ 

En anden kunde supplerer i samme undersøgelse: ’Det er dejligt, at man i en ‘lille’ 

by som Ry kan finde varer indenfor mange kategorier samme sted. Det betyder også 

noget, at COOP har holdninger til varernes kvalitet i forhold til hvilke varer, der er 

tilgængelige i varehuset.’

OSUMA er i vækstsporet efter et direktørskifte, og sidst i 2014 køber TRYG en aktieandel 

af Middelfart. Dermed ejer Brugsforeningen TRYG 80% af OSUMA, som i 2015 forventes 

at sælge dagligvarer for ca. 92 mio. kroner. Handelen betyder blandt andet, at OSUMAs 

regnskab fra og med 2015 lægges sammen med tallene fra Brugsforeningen TRYG. 

I SuperBrugsen Kolt og Ry ansætter bestyrelsen nye uddelere i efteråret 2014, og der 

arbejdes med at planlægge aktiviteter i anledning af 100-års fødselsdagen den 6. maj 

2015. 

FREMTIDEN

Formænd for foreningen

1915 – 1920: Fabriksarbejder Chr. P. Vestergaard

1920 – 1924: Forstander Karl Skafte

1924 – 1925: Rentier N. P. Nielsen

1925 – 1925: Fabriksarbejder Marius Nielsen

1925 – 1946: Skovrider O. Weismann

1946 – 1954: Arkitekt Karl Kristensen

1955 – 1970: Tømrermester Henning Simonsen

1970 – 1978: Arbejdsleder Niels Jensen

1978 – 1981: Landbrugskonsulent Svend Poulsen

1982 – 1990: Lærer Povl Jakobsen

1990 – 1999: Agronom Peder Skov Larsen

1999 –  Direktør Leif Bergmann 
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Status for Brugsforeningen TRYG 

pr. 1. januar 2015

Egenkapital: ..............................................................................................................66.838.270

Sum af aktiver: ......................................................................................................103.507.179

Antal ugentlige kunder i gennemsnit i foreningens  

tre butikker: (målt som antal kasseboner)  

– ca. 80% betaler med betalingskort.  .........................................................Ca. 23.500

Antal medlemmer:  .........................................................................................................4.030

Omsætning i 2014 (ekskl. 25% moms):  .......................................................237.385.741 

Forretninger

Kvickly Ry (100% ejet)

SuperBrugsen Ry (100% ejet)

SuperBrugsen Kolt (100% ejet)

OSUMA (80% ejerandel)

Kvickly Ebeltoft (7,69% ejerandel)

Ejendomme

Udover ejendomme, hvor foreningens forretninger har til huse,  

ejer foreningen bygninger og grunde på følgende adresser i Ry:

Klostervej 6, Industrivej 9, Brunhøjvej 3 og Enghavevej 6.

Bestyrelsen

Vibeke Isidor

Frank Hansen – medarbejderrepræsentant

Lars Geil

Carsten Bank-Mikkelsen

Svend Strunge

Leif Bergmann – formand

 

Kilder til skriftet

Bestyrelses- og generalforsamlingsprotokoller samt referater og 

dokumenter fra perioden 1915-2014 i foreningens arkiv

Samtale med forhv. uddeler Ib Svejstrup i 2015

Festskrifter fra foreningens fødselsdage samt programmer fra årsfester

Ry Egnsarkiv

Film fra flytning af Brugsen fra Klostervej til Siimtoften i 1989

Film om Brugsforeningen TRYG, fremstillet af Niels Hougård i 2014

Billeder venligst udlånt af Ole Rasmussen – søn af uddeler Oluf Rasmussen.

Coop.dk

Danmarks Statistik

Layout og opsætning: Touché, Ry

Skriftet er forfattet af Leif Bergmann i foråret 2015
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